
حقيقة ىازلة اجملاعة وأسبابها وضوابطها الشرعية                                                                               األولالفصل 

  

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العميػػا
 كميػة الشريعة والقانػوف

  قسـ الفقػػػػو المقارف
 

 

 نازنة اجملاعة وأثرها عهى األحكاو 
 يف انفقه اإلسالمي

 

          

 

 البػػداد الطػػإع
 هاشه عبد الكريه أبو مهادي

 ػراؼػػإشػػػ
 امليياويفضيلة الدكتــور/ عرفـات 

 

 

 

 

 استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الفقو المقارف رسالةقدمت ىذه ال
 .مف كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسالمية بغزة

 

 

 ـ2013 -ػى1434

 



 ب   

 

 



 ج   

 

 

 أطال اهلل يف عنزها ًرسقين بزها أمُ احلنٌنإىل  ،رمحى اهلل العشٍش ًالدِ رًح إىل

 ًأبنائُ األعشاء.. املخلصةإىل سًجيت 

 إىل كل خملص من هذي األمة غٌَر على دٍنى ًًطنى

 ظوز الغَبأً دعا لُ ب إىل كل من علنين حزفا أً أصدى إىل نصحا

 . القبٌلالضداد ً  ى تعاىلإلَوه مجَعا أهدِ هذا اجلود املتٌاضع راجَا من
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} َربِّ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلػَديَّ َوَأْف امتثاال لقكؿ هللا تعػالى: 
اِلِحيَف {  .(1)َأْعَمَؿ َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ ِفي ِعَباِدَؾ الصَّ

 .(2) ر هللا مف ال يشكر الناس()ال يشك: نطالقا مف قكلو اك 
 – عرفػػػات المينػػػاويفضػػػيمة الػػػدكتور/ ، كشػػػيصيألسػػػتاذم  تقػػػدـ بصػػػالص الشػػػكر كالتقػػػديرأ
كبيتو ، كمنحني مف كقتو كفتح لي قمبو  سالةر ال ىذهالذم تفضؿ مشككرا باإلشراؼ عمى  -حفظو هللا

 .هللا كؿ صيرفجزاه ، 
بقبػػػكؿ  ف الجميمػػػيف ، عمػػػى تفضػػػميماكػػػريميف العػػػالميٌ ال فألسػػػتاذيل الشػػػكر كالتقػػػدير جزيػػػؿكمػػا كأتقػػػدـ ب

ثرائو بالتكجييات، كالمالحظات.ك مناقشة ىذا البحث،   تقكيـ اعكجاجو، كا 
 .اإلسالميةعميد كمية الشريعة والقانوف بالجامعة  ،رضوافرفيؽ أسعد  فضيمة الدكتور/

 عميد كمية الدعوة اإلسالمية . ،الطويؿ وفضيمة الدكتور/ شكري عمي 
 .كأداميما ذصران لإلسالـ كالمسمميف شكر هللا ليما، كبارؾ فييما

الجامعػػة اإلسػػػالمية حفظيػػػا هللا مػػف كػػػؿ سػػػك   ،صػػػرح العمػػػـ كركضػػة العممػػػا  كالشػػكر مكصػػػكؿ إلػػى
  كرد عنيا كيد الحاقديف.  ،كزادىا رفعةن كشرفان 

تػػػي أمػػػتف هللا عمػػػي كميػػػة الشػػػريعة كالقػػػانكف ال ،المػػػكقرة تػػػيكمػػػا كأصػػػص بصػػػالص شػػػكرم كتقػػػديرم كمي
كأصػػػحاب الفضػػػيمة  ،فضػػػيمة الػػػدكتكر/ رفيػػػؽ أسػػػعد  رضػػػكاف ممثمػػػةن بعميػػػدىا ،بشػػػرؼ الدراسػػػة فييػػػا

  .أعضا  ىيئة التدريس حفظيـ هللا 
كال يفكتني أف أتقدـ بصالص الشكر إلى كؿ مف مد لي يد العكف كالمساعدة، أك دعا لي دعكة بظير 

 تعالى عمي بإتماـ ىذا الجيد المتكاضع.الغيب بالتكفيؽ كالنجاح، حتى مف هللا 
 أف يجزييـ عني صير جزا .أسأؿ هللا العظيـ 

 
 وصمى هللا عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
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 المقدمة
إف الحمد هلل نحمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سػيئات أعمالنػا 

فال ىادم لو ، كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لػو ، مف ييده هللا فال مضؿ لو ، كمف يضمؿ 
 كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو.

ػػٍف  بػػأال ييمػػؾ أمتػػو بسػػنة عامػػة، مػػع أف هللا تعػػالى قػػد تكفػػؿ لنبيػػو محمػػد  ففػػي الحػػديث عى
: " ...ى  ػمهـى سى مىٍيًو كى مهى اَّللهي عى كؿي اَّللًه صى : قىاؿى رىسي ني ثىٍكبىافى قىاؿى أف ال ييمكيػا بسػنة  ألمتػيربػى  سألت وا 

فّ  ،بعامة   إنييا محمد  :ربى قاؿ وأف ال يسمط عمييـ عدوا مف سوى أنفسيـ فيستبيح بيضتيـ وا 
نػػي ،فإنػػو ال يػػرد إذا قضػػيت قضػػا ً  وأف ال أسػػمط  ،أعطيتػػؾ ألمتػػؾ أف ال أىمكيػػـ بسػػنة بعامػػة  وا 

أو قاؿ مف بيف  -بأقطارىا  عمييـ عدوا مف سوى أنفسيـ يستبيح بيضتيـ ولو اجتمع عمييـ مف
قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم عنػػد  (1) .."حتػػى يكػػوف بعضػػيـ ييمػػؾ بعضػػا ويسػػبى بعضػػيـ بعضػػا -أقطارىػػا 

ناحيػػة يسػيرة بالنسػػبة  فػيكقػػع قحػط فيكػػكف  إفأىمكيػػـ بقحػط يعميػػـ بػؿ  ال أم شػرحو ليػػذا الحػديث:"
اقتضػػت أف   أف حكمتػػو  إال  (2) فممػػو الحمػػد كالشػػكر عمػػى جميػػع نعمػػو" اإلسػػالـبػػالد  بػػاقيإلػػى 

 يبتمي عباده بالجكع كنقص األمكاؿ كالثمرات، كذلؾ ابتال  ليـ كليعمـ الصابريف.
ػػِر  :قػػاؿ ََّمػػرَاِت َوَبشِّ ـْ ِبَشػػْيٍ  ِمػػَف اْلَخػػْوِؼ َواْلُجػػوِع َوَنْقػػٍص ِمػػَف اأْلَْمػػَواِؿ َواأْلَْنفُػػِس َوال ﴿َوَلَنْبمُػػَونَُّك

اِبِريَف﴾  .(3)الصَّ

كمػػف المعمػػـك أف  -ؿ المجاعػػات مظنػػة الضػػيؽ كالحػػرج كالمشػػقة كاالضػػطراركلمػػا كػػاف نػػزك 
كػػاف البػػد مػػف بيػػاف أحكػػاـ ىػػذه النازلػػة التػػي تمػػـ  -الشػػريعة جػػا ت بالتيسػػير كرفػػع الحػػرج عػػف العبػػاد

ف أحكػػػاـ الشػػػريعة المتعمقػػػة بيػػػا؛ لتكػػػكف ميسػػػكرة الفيػػػـ  لػػػذلؾ قصػػػدت إلػػػى ىػػػذه النازلػػػة ألبػػػيٌ ؛بالناس
 يا:أف يككف عنكانكقد رأيت  ،كالعمؿ

 .نازلة المجاعة وأِرىا عمى األحكاـ في الفقو اإلسالمي
ما أتناكلو مف ىذا المكضكع. كرغبت قبؿ الشركع فيو أف كؿ  ؿ التكفيؽ كالسداد فيأكهللا أس

كقػػد كضػػعت لػػو صطػػةن جمعػػت فصػػكلو  ،كسػػبب اصتيػػارم لػػو كالجيػػكد السػػابقة ،ف طبيعتػػو كأىميتػػوأبػػيٌ 
 لؾ كمو منيجان عمى النحك التالي:كمباحثو كالتزمت في ذ

                                                 
 ( 171/  8باب ىالؾ ىذه األمة بعضيـ ببعض()،أصرجو: مسمـ/ صحيحو)كتاب الفتف كأشراط الساعة  (1)
 (14/  18النككم/ شرحو عمى مسمـ ) (2)
 .155سكرة البقرة آية:  (3)



 و   

  :أوال: طبيعة الموضوع
المكضكع عبارة عف بحث فقيي، يتناكؿ قضية ميمة مف القضايا التي تنزؿ بالناس. فتمس  

ليسمط الضك  عمى ىذه النازلػة كيبػيف  ؛الحاجة لبياف أثرىا عمى األحكاـ الشرعية. كىذا البحث جا  
 .حكاـأثرىا عمى األ

 :ية الموضوعِانيا: أىم
 تتجمى أىمية المكضكع في النقاط التالية:

 ،نػػزكؿ الكػػكارث كالنػػكازؿ بالنػػاس يغيػػر أحػػكليـ كيبػػدؿ ظػػركفيـ، كيمحػػؽ بيػػـ العنػػت كالمشػػقة .1
فكاف البد مف بياف أثر نازلة المجاعة عمػى  ،كاإلسالـ جا  بالتيسير كرفع الحرج عف الناس

 األحكاـ الشرعية.
ت فػػػي بعػػػض البمػػػداف، كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي بعػػػض بػػػالد ال يصمػػػك زمػػػف مػػػف حػػػدكث مجاعػػػا .2

المسػػمميف كالصػػكماؿ كالسػػكداف كالنيجػػر كغيرىػػا، كىػػذا مػػف شػػأنو أف يضػػفي أىميػػة لمبحػػث؛ 
 ألنو يتناكؿ قضية حية يكاجييا المسممكف.

نازلػػة المجاعػػة تعتبػػر حالػػة اضػػطرارية كليػػا تػػأثير كبيػػر عمػػى كثيػػر مػػف األحكػػاـ، سػػكا  فػػي  .3
ت كالسياسػػة الشػػرعية كغيرىػػا، لػػذلؾ كػػاف مػػف األىميػػة بمكػػاف التعػػرض العبػػادات كالمعػػامال

 ليذه النازلة بشي  مف التأصيؿ كالتفصيؿ.

 :ِالِا: أسباب اختيار الموضوع
 إف ما ذكرتو مف أىمية لممكضكع يعتبر سببا ميما في اصتيارم لو. .1
 و.عدـ كجكد دراسة مستقمة تناكلت ىذا المكضكع، كاف سببا ميما في اصتيارم ل .2
 بياف كماؿ التشريع كقدرتو عمى حؿ األزمات كمعالجة النكازؿ. .3
محاكلػػة تقػػديـ دراسػػة متصصصػػة بنازلػػة المجاعػػة كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف أحكػػاـ، حتػػى يسػػيؿ  .4

 دراستيا كالرجكع إلييا.

 :رابعا: الجيود السابقة
 أنػي رغـ أف بعض أحكاـ المجاعة كاالضطرار مبثكثة في كثير مف كتػب الفقػو كغيرىػا، إال 

نازلػػػة المجاعػػػة كأثرىػػػا عمػػػى األحكػػػاـ  تتناكلػػػالتقصػػػي لػػػـ أقػػػؼ عمػػػى دراسػػػة مسػػػتقمة كبعػػػد البحػػػث ك 
 الشرعية.
الرحمف  ىناؾ دراسة بعنكاف:" أثر التغيرات البيئية في أحكاـ العبادات الشرعية" لمباحث عبدغير أف 

اسة صاصػة بػالتغيرات البيئيػة الداية كىي رسالة ماجستير مف الجامعة اإلسالمية، بغزة؛ لكف ىذه الدر 
 .فقط كأثرىا عمى العبادات بشكؿ صاص
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 :خامسا: خطة البحث
 كجائت عمى النحك التالي: كتشتمؿ عمى مقدمة كثالثة فصكؿ، كصاتمة

 المقدمة:
 كقد اشتممت عمى طبيعة المكضكع كأىميتو، كسبب اصتياره كالجيكد السابقة.

 :الفصؿ األوؿ
 وضوابطيا الشرعية. ياالمجاعة وأسبابنازلة  حقيقة
 مباحث: أربعة كفيو

 فيو.  الجتيادفقو النكازؿ كضكابط ا المبحث األكؿ:
 .ياأسبابك  المجاعة حقيقة المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: كاجب المسمميف في زمف المجاعة. 
 المبحث الرابع: ضكابط المجاعة كعالقتيا بالرصص الشرعية.

 الفصؿ الِاني
 .والمعامالت العباداتحكاـ األطعمة و أِر المجاعة عمى أ
 كفيو ثالثة مباحث:

 أثر المجاعة عمى أحكاـ األطعمة. المبحث األكؿ:
 العبادات.أثر المجاعة عمى أحكاـ : نيالمبحث الثا
 .ثر المجاعة عمى أحكاـ المعامالتأ لثالث:المبحث ا

 الفصؿ الِالث
 العقوبات.رعية و األحواؿ الشخصية والسياسة الشالمجاعة عمى أحكاـ  أِر

 كفيو ثالثة مباحث:
   .األحكاؿ الشصصيةأثر المجاعة عمى أحكاـ  المبحث األكؿ:
 السياسة الشرعية. أثر المجاعة عمى أحكاـ المبحث الثاني: 

 العقكبات.  : أثر المجاعة عمى أحكاـثالثالمبحث ال
 الخاتمة: 

 كتشتمؿ عمى:
 أىـ النتائج. .1
 التكصيات. .2
 الفيارس العامة. .3
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 :البحث ي في سا: منيجساد
 إلى المصادر األصمية مف كتب الفقو كغيرىا، مع التزاـ الدقة في العزك كالتكثيؽ.  ت. رجع1
 تكبسػػط ،فييػػاكحػػررت محػػؿ النػػزاع  ،صػػكرة المسػػألة بينػػتعرضػػت لػػي مسػػألة فييػػا صػػالؼ كممػػا . 2

غمػب رجحػت مػا ك  ،سػبب الصػالؼكبينػت  مػا أمكػف،مع ذكر أدلة كؿ فريػؽ كمناقشػتيا  اآلرا  كأدلتيا
 سبب الترجيح. تعمى الظف أنو األرجح، كبين

 أصرت أرجحيا مع ذكر دليمو. ،. عند عرضي لمذاىب الفقيا  في المسألة الكاحدة3
 اآليات إلى سكرىا، بذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية التي كردت فييا. ت. عزك 4
عمى الحديث مف  العمما  حكـ نتيا إلى مصادرىا، كبيتاألحاديث مف مظانيا، كعزك  صرجت. 5

 ، باستثنا  ما أصرجو البصارم كمسمـ أك أحدىما.ما أمكفحيث القكة كالضعؼ 
 .بينت معاني الكممات الغريبة مف كتب المغة كشركح الحديث.6
 ،. إذا استشيدت بكالـ العمما  كالباحثيف كنقمتو حرفيا، ميزتو بعالمة تنصيص " "، ككثقتو7
 بكممة )انظر( قبؿ التكثيؽ. تلمعنى أك بتصرؼ، فإني بدأنقمت الكالـ با أما إذا 
بػاقي  أصػرتاسـ المؤلػؼ، ثػـ اسػـ الكتػاب، ثػـ رقػـ الجػز ، ثػـ رقػـ الصػفحة، ك  ذكرتعند التكثيؽ  .8

 قائمة المصادر كالمراجع. المؤلؼ كالكتاب إلىالمعمكمات عف 
كاآلثػػػػػار كالمراجػػػػػع  ،نبكيػػػػػةالكاألحاديػػػػػث  ،القرآنيػػػػػةجعمػػػػػت فػػػػػي صاتمػػػػػة الرسػػػػػالة فيرسػػػػػا ل يػػػػػات  . 9

 متبعا المنيجية التالية: ،كالمكضكعات
 .رقـ اآلية، ثـ اآلية عمى حسب كركدىا في البحث، ثـ ذكر اسـ السكرة  تذكر  -أ
مػػػع ذكػػػر اسػػػـ راكم الحػػػديث، كرقػػػـ  أك األثػػػر حسػػػب كركده فػػػي البحػػػث ذكػػػرت طػػػرؼ الحػػػديث -ب

 الصفحة التي كرد فييا الحديث.
 ثـ باقي البيانات.اسـ الكتاب  اسـ المؤلؼ ثـ بذكرى الحركؼ اليجائية، لمراجع عما رتبت -ج
حسب كركدىا في الرسالة مع ذكر رقـ الصفحة التػي كرد فييػا  مرتبةن لممكضكعات  جعمت فيرسان  -د

 المكضكع.

 
 وصمي الميـ عمى سيدنا محمد والحمد  رب العالميف.
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 ممخص الدراسة

كقػػػد جعمػػػت مكضػػػكع ىػػػذه  ،المجاعػػػة عمػػػى األحكػػػاـ الشػػػرعية عامػػػةثػػػر نازلػػػة أتناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة 
 الدراسة مؤلفان مف ثالثة فصكؿ صاتمة.

 كضكابطيا الشرعية كتألؼ مف أربعة مباحث: المجاعة كأسبابيانازلة  الفصؿ األكؿ حقيقة تناكؿ
 فقو النكازؿ كضكابط االجتياد فيو.   المبحث األكؿ تناكؿ

 .ياأسبابك  المجاعة حقيقة  المبحث الثاني تناكؿك 
 المبحث الثالث  كاجب المسمميف في زمف المجاعة.  كتناكؿ
 ضكابط المجاعة كعالقتيا بالرصص الشرعية. الرابع  المبحث كتناكؿ

كالمعػػامالت كتػػألؼ مػػف ثالثػػة  العبػػاداتكتنػػاكؿ الفصػػؿ الثػػاني أثػػر المجاعػػة عمػػى أحكػػاـ األطعمػػة ك 
 مباحث:
 ة عمى أحكاـ األطعمة.أثر المجاع  المبحث األكؿ تناكؿ
 العبادات.أثر المجاعة عمى أحكاـ  ني المبحث الثا كتناكؿ
 .ثر المجاعة عمى أحكاـ المعامالتأ لثالث المبحث ا كتناكؿ

 العقكبػاتاألحػكاؿ الشصصػية كالسياسػة الشػرعية ك المجاعة عمى أحكػاـ  أثرأما الفصؿ الثالث فتناكؿ 
 كتألؼ مف ثالثة مباحث:

   .األحكاؿ الشصصيةأثر المجاعة عمى أحكاـ  كؿ المبحث األ تناكؿ
 السياسة الشرعية. أثر المجاعة عمى أحكاـ المبحث الثاني   كتناكؿ
 العقكبات.  أثر المجاعة عمى أحكاـ ثالث المبحث ال كتناكؿ

و أما الصاتمة فقد ضمنتيا أىـ نتػائج ىػذه الدراسػة بقػدر الكسػع كالطاقػة كهللا أسػأؿ التكفيػؽ كالقبػكؿ إنػ
 .كلي ذلؾ فيك أىؿ التقكل كأىؿ المغفرة

 
 
 

  
 



 ي   

Abstract 

 

The study deals with the effect of Famine upon the provisions of the Sharia in general. 

The subject of this study is divided into three concluded chapters. 

The First Chapter deals with the core of the famine, the reasons leading to it, and it’s 

legitimate disciplines in Sharia. This chapter consists of four sessions: 

The first session deals with the Feqeh of Calamity and the Controls of Ejtehad in which. 

The second session deals with the core of famine and the reasons leading to it. 

The third session deals with the duty of Muslims in the time of famine. 

The fourth session deals with the disciplines of famine and its relation with the Sharia 

permits.  

The Second Chapter deals with the effect of the famine upon the provisions of the 

Sharia in terms of food, prayers, and relations. This chapter consists of three sessions. 

The first session deals with the effect of the famine upon the provisions of Sharia in 

terms of food. 

The second session deals with the effect of the famine upon the provisions of the Sharia 

in terms of prayers. 

The third session deals with the effect of the famine upon the provisions of the Sharia in 

terms of relations. 

The third chapter deals with the effect of the famine upon the provisions of the Sharia in 

terms of personal status, the policies of Sharia, and sanctions. This chapter consists 

three sessions: 

The first session deals with the effect of the famine upon the provisions of the Sharia in 

terms of personal status. 

The second session deals with the effect of the famine upon the provisions of the Sharia 

in terms of the policies of Sharia. 

The third session deals with the effect of the famine upon the provisions of the Sharia in 

terms of sanctions. 

 

The conclusion of the study includes the most important results of this study as much as 

possible. I ask Allah to reconcile and success. 
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 انفصم األول 
 وضىابطها انشرعية اجملاعة وأسبابهانازنة  حقيقة

 

 مباحث: أربعةكفيو 

 فيو.  جتيادفقو النوازؿ وضوابط اال المبحث األوؿ:

 .ياأسبابو  المجاعة حقيقة المبحث الِاني:

 : واجب المسمميف في زمف المجاعة. ِالثالمبحث ال

 : ضوابط المجاعة وعالقتيا بالرخص الشرعية.رابع المبحث ال
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 المبحث األوؿ

 فقو النوازؿ وضوابط االجتياد فيو

 
 كفيو ثالثة مطالب.

 واصطالحا. المطمب األوؿ: تعريؼ فقو النوازؿ لغةً 

 ِاني: حكـ االجتياد في النوازؿ وأىميتو.المطمب ال

 المطمب الِالث: ضوابط االجتياد في النوازؿ.
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 المطمب األوؿ
 تعريؼ فقو النوازؿ لغًة واصطالحا

مصػػػػطمح )فقػػػػو النػػػػكازؿ( ىػػػػك عبػػػػارة عػػػػف مركػػػػب إضػػػػافي، مكػػػػكف مػػػػف كممتػػػػيف )فقػػػػو(   إفٌ  
لػػو ، ثػػـ التعريػػؼ بػػو كمركػػب إضػػافي  حاك)نػػكازؿ(، فاقتضػػى الحػػاؿ تعريػػؼ كػػؿ منيمػػا لغػػة كاصػػطال

 مدلكؿ معيف لعمـ معيف.
 :لغة واصطالحاً الفقو  : تعريؼأوالً 

 أ. الفقو لغة:
كمنػو قكلػو تعػالى حكايػةن  ،(1)أم فيمػان  ،فػي الػديف أكتػي فػالف فقيػان  :يقػاؿ ،الفيػـ ىك الفقو في األصؿ

نَّػػا َلَنػػرَاَؾ ِفيَنػػا َضػػِعيًفا َوَلػػْواَل }َقػػاُلوا َيػػا ُشػػَعْيُب َمػػا َنْفَقػػُو َكِِ  :عػف شػػعيب عميػػو السػػالـ ػػا َتقُػػوُؿ َواِ  يػػرًا ِممَّ
 (3) نفيـ كثيرا مف قكلؾ. أم ما ،(2) َرْىُطَؾ َلَرَجْمَناَؾ َوَما َأْنَت َعَمْيَنا ِبَعِزيٍز{

 الفقو في االصطالح: ب.
اـ )العمػػػـ باألحكػػػ األشػػػير منيػػػا ىػػػك: لكػػػفٌ  ،كقػػػد عرفػػػو عممػػػا  أصػػػكؿ الفقػػػو بتعريفػػػات كثيػػػرة

 .(4)الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية(

 تعريؼ النوازؿ لغًة واصطالحا.ِانيا: 
 النوازؿ في المغة: أ. 

كالػالـ كممػة صػحيحة تػدؿ   قاؿ ابف فػارس: النػكف كالػزا ،أم الحمكؿ ،جمع نازلة مف النزكؿالنكازؿ: 
 .(5)بالناس تنزؿالدىر  الشديدة مف شدائد: عمى ىبكط شي  ككقكعو... كالنازلة

   :النازلة اصطالحا ب.
 كتأتي عمى معنييف:

بػػػػالمعنى المغػػػػكم، أم الشػػػػدائد كالنكائػػػػب التػػػػي تنػػػػزؿ بالنػػػػاس، كػػػػالزالزؿ كالمجاعػػػػات كالقحػػػػط  األوؿ:
، أم الشػػػدائد التػػػي تحػػػؿ القنػػػكت فػػػي النػػػكازؿكالباليػػػا، كقػػػد اسػػػتصدمو الفقيػػػا  بيػػػذا المعنػػػى كقػػػكليـ: 

 بالناس.

                                                 
 (.3450/ 5)ابف منظكر/ لساف العرب (1)
 91سكرة ىكد آية: (2)
 (.4/346ابف كثير/ تفسيره )(3)
 (.1/50(؛ االسنكم/ التمييد)15/  1(؛الزركشي/ البحر المحيط )28/  1السبكي/ االبياج بشرح المنياج )(4)
 2(، الفيكمي/المصباح المنير )1/688(، الرازم/مصتار الصحاح )5/417ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة )(5)
/601.) 
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 كادث الفقيية التي تحتاج إلى حكـ شرعي.بمعنى الح الِاني:
إذا نزلػػت بالعػػالـ نازلػػة كصػػاؼ فػػكت الشػػيرازم:" اإلمػػاـقػػاؿ  كقػػد اسػػتصدمو الفقيػػا  أيضػػا بيػػذا المعنػػى:

كفيػػو اجتيػػاد " (2) كقػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم عنػػد شػػرحو لحػػديث )أمػػرت أف أقاتػػؿ النػػاس(     (1)..."  كقتيػػا
، أم االجتيػاد فػي الحػكادث الفقييػة (3)"كمناظرة أىؿ العمـ فيياالنكازؿ كردىا إلى األصكؿ  فياألئمة 

 المستجدة.
يجتيػػدكف فػػي النػػكازؿ كيقيسػػكف بعػػض  كقػػاؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو هللا: " قػػد كػػاف أصػػحاب رسػػكؿ هللا 

 .(4)"األحكاـ عمى بعض كيعتبركف النظير بنظيره
"الوقػػا ع الجديػػدة التػػي لػػـ  يػػابأن فقػػد عرفيػػا  الشػػي  مسػػفر القحطػػاني ،ليػػا فير المعاصػػ تعريػػؼأمػػا 

مػػف الوقػػا ع  شػػرعياً  "مػػا اسػػتدعى حكمػػاً . كعرفيػػا الجيزانػػي بأنيػػا: (5)يسػػبؽ فييػػا نػػص أو اجتيػػاد"
 .(6)المستجدة"

 النازلة ال بد مف اشتماليا عمى معاف ثالثة ىي: الكقكع، كالجدة، كالشدة. كيرل الجيزاني أفٌ 
 .(7)كاعتبرىا قيكدا ال بد مف كجكدىا في النازلة

 أما الكقكع فبمعنى الحصكؿ، أم ليست افتراضية.
 كأما الجدة: فيي أف تككف ناشئة جديدة لـ يسبؽ كقكعيا كبياف أحكاميا.

 كأما الشدة: أم أف تككف ممحة، تستدعي بياف حكميا الشرعي.

 لو مدلوؿ معيف لعمـ معيف.ِالِا: التعريؼ بمصطمح فقو النوازؿ كمركب إضافي 
ةني "فقد عرفو الجيزا  .(8)"ىك معرفة األحكاـ الشرعية لمكقائع المستجدة الممحه

كبذلؾ نرل أف بيف عمـ الفقو كفقو النكازؿ عمـك كصصكص، فإف عمـ الفقو أعـ، كىك يشمؿ 
صػػاص بمػػا  فيػػكفقػػو النػػكازؿ  أمػػا، كالجديػػدة كالممحػػة كغيػػر الممحػػة جميػػع الكقػػائع كالحػػكادث القديمػػة 

 .استجد مف الكقائع الممحة

                                                 
 (412/  1لمشيرازم/ التبصرة ) (1)
( ؛ مسمـ/ 29/  1باب}فإف تابكا كأقامكا الصالة كآتكا الزكاة فصمكا سبيميـ{()كتاب اإليماف البصارم/ صحيحو ) (2)

 (.  38/  1باب األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال هللا محمد رسكؿ هللا )  بابكتاب اإليماف صحيحو) 
 (.1/213حو عمى مسمـ )النككم/ شر  (3)
 (.1/203ابف القيـ/إعالـ المكقعيف ) (4)
 رسالة دكتكراه. ػ95ص مسفر القحطاني منيج استصراج األحكاـ الفقيية لمنكازؿ المعاصرة (5)
 (.1/24الجيزاني/ فقو النكازؿ دراسة تأصيمية تطبيقية )(6)
 (.23-1/22نفس المصدر ) (7)
 (.1/26نفس المصدر ) (8)
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 المطمب الِاني
 تياد في النوازؿ وأىميتوحكـ االج

 أوال: تعريؼ االجتياد لغة واصطالحا.
 : أ. االجتياد لغة
ٍيدي ب يىػدى دابتػو كأٍجيىػدىىىا ،كالجيد بػالفتح المشػقة، الطاقةيعني الجيـ  ضـالجُّ إذا حمػؿ  ،يقػاؿ جى

 .(1)كاالجتياد كالتجاىد بذؿ الكسع ا،عمييا في السير فكؽ طاقتي
عرفػو  ,اىػا كاحػدمعنلكػف االجتياد بتعريفات متقاربة  عرؼ عمما  األصكؿ  االجتياد اصطالحا:ب. 

عمػى كجػو يحػس مػف الػنفس  ،الشػرعية األحكػاـمػف  بشػي استفراغ الكسع في طمب الظػف  ":اآلمدم 
 .(3)"استفراغ الفقيو كسعو لدرؾ حكـ شرعي كعرفو المرداكم:" (2)"العجز عف المزيد

عرفو عمما  األصكؿ بتعريفات تصتمؼ عباراتيا كتتحد معانييا في الجممػة لصنعاني :"ا األمير قاؿ  
اسػتفراغ الكسػع كبػذؿ المجيػكد فػي طمػب الحكػـ الشػرعي عقميػا كػاف  :ىػك االجتياد :كمغزاىا فيما يمي

  .(4) "أك نقميا قطعيا كاف أك ظنيا عمى كجو يحس مف النفس العجز عف المزيد عميو

  ياد في النوازؿ.ِانيا: حكـ االجت
 أ. حكـ االجتياد بشكؿ عاـ:

 .(5)فرض كفايةفي األصؿ  االجتيادأفاد العمما  بأف 
االجتيػاد فػرض مػف فػركض الكفايػات  العمما  مػف جميػع المػذاىب متفقػكف عمػى أفٌ  قاؿ السيكطي: "
كأنػػو متػى قصػر فيػػو أىػؿ عصػػر  ،ككاجػب عمػى أىػػؿ كػؿ زمػاف أف يقػػكـ بػو بعضػيـ ،فػي كػؿ عصػػر

 . (6)"كعصكا بأسرىـ ،أثمكا كميـ ،صال العصر عف مجتيد بحيث
فػي مكػاف  كقد يتعيف في بعض الحاالت فيصبح فرض عيف، كذلػؾ كػأف ال يكجػد غيػر مجتيػد كاحػد

 فيتعيف عميو حينئذ. غيره االجتياد في المسألة  عيستطي ال أك ،ما

                                                 
 (.1/320(؛ ابف األثير/ النياية في غريب الحديث  )1/119زم/مصتار الصحاح )الرا (1)
 (.4/162اآلمدم/ األحكاـ )(2)
 (3865/  8المرداكم/التحبير شرح التحرير )(3)
 (7/  1الصنعاني/ إرشاد النقادإلى تيسير االجتياد ) (4)
 (.3/572(، الشاطبي/ المكافقات )8/75(،الزركشي/ البحر المحيط )1/410انظر: الشيرازم/ التبصرة ) (5)
 2السيكطي/ إرشاد الميتديف ص(6)
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      في النوازؿ: دب. حكـ االجتيا
ىػػذه  عممػػا ىػػك فػػي األصػػؿ فػػرض كفايػػة عمػػى  ،ييػػاأحكػػاـ هللا تعػػالى فاالجتيػػاد فػػي النػػكازؿ لبيػػاف 

سػػػقط الفػػػرض عػػػف  منػػػاس لأم أنػػػو إذا قػػػاـ مػػػف العممػػػا  مػػػف يبػػػيف أحكػػػاـ النػػػكازؿ كيجمييػػػا  ،األمػػػة
فٌ مجمػػكعيـ، ك  فٌ مػػنيـ أحػػد أثػػـ الجميػػع. ك بػػو لػػـ يقػػـ  ا  لػػـ يكػػف إال كاحػػد فيصػػبح االجتيػػاد فػػي حقػػو  ا 

 .دـ قياـ الكاجب إال بولع كاجبا يأثـ بالتقصير عنو

 ِالِا: أىمية االجتياد في النوازؿ.
كبيانػػو لمنػػاس حتػػى  (1)فييػػا تعػػالىهلل مػػف حكػػـ  قػػائعك مػػف ال يجػػكز أف تصمػػك كاقعػػة نػػو المػػف المعمػػـك أ

لػذلؾ تبػرز  ؛عمػييـ كمػا حػـرليػـ فيمتثمكا أمره كيجتنبكا نييو كيعممكا ما أحػؿ ،يعبدكا هللا عمى بصيرة 
 :اآلتية طاقنال مف صالؿفي النكازؿ  أىمية االجتياد

النػاس، كىػذا حػؽ  احتػى يمتثميػ ؛بياف حكـ هللا تعالى في المسػائؿ المسػتجدة مػف حػالؿ أك حػراـ -1
ْذ َأَخػَذ اهَُّ ِميَِػػاَؽ الَّػِذيَف ُأوتُػوا اْلِكتَػػاَب َلُتَبيُِّننَّػُو ِلمنَّػػاِس َواَل } هلل عمػى الػذيف أكتػكا العمػـ: قػػاؿ تعػالى: َواِ 

  (2){ ْكُتُموَنوُ تَ 

  :وجو الداللة
كحػػـر عمػػييـ كتمانػػو، ،ف العمػػـ لمنػػاس الكتػػاب مػػف قبمنػػا ببيػػا اكتػػك هللا سػػبحانو أمػػر الػػذيف أ أفٌ 

ف جا  في أىؿ الكتاب   .بصصكص السبب أف العبرة بعمـك المفظ ال إالكىذا كا 

  .(3)"، ثـ مع ذلؾ ىك صبر عاـ ليـ كلغيرىـفاآلية تكبي  ليـ القرطبي:" قاؿ  

ٍف كىانىػٍت ًفػي أىٍىػؿً  عاشكر:"ابف  كقاؿ ػٍف يىٍرتىًكػبي  كىىىػًذًه اآٍليىػةي كىاً  ٍكمىيىػا يىٍشػمىؿي مى اٍلًكتىػاًب ًإاله أىفه حي
ٍكـً كالعٌمة ًفيوً  اًد ًجٍنًس اٍلحي ـٍ ًمفى اٍلميٍسًمًميفى اًلتًٌحى ًنيًعًي ػ الذيف  كعمى ىذا المعنى يأثـ العمما . (4)"ًمٍثؿى صى

ألف ؛ػ بتقصػيرىـ عػف بيػاف أحكػاـ النػكازؿ القدرة عمى االجتياد كاستنباط أحكػاـ لمنػكازؿ الذيف عندىـ 
  .(5)كلـ يبينو بمنزلة العالـ بو ثـ كتمو،القادر عمى استنباط الحكـ 

كمثػػػاؿ ذلػػػؾ: بيػػػاف  بيػػػاف كمػػػاؿ التشػػػريع كقدرتػػػو عمػػػى إعطػػػا  أحكػػػاـ لألزمػػػات كمعالجػػػة النػػػكازؿ -2
ر ذلػػػػؾ الكثيػػػػر مػػػػف يػػػػكنقػػػػؿ األعضػػػػا  كتػػػػأجير األرحػػػػاـ كغ،نسػػػػاخ البشػػػػرم المتعمقػػػػة باالست األحكػػػػاـ

                                                 
 (211/  2لشككاني/ إرشاد الفحكؿ )اانظر: ( 1)
 .187سكرة آؿ عمراف آية:  (2)
 (304/  4القرطبي/الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)
 (193،192/ 4) ربف عاشكر/التحرير كالتنكي ا(4)
 .(21/  4عمى أصكؿ البزدكم )البصارم/كشؼ األسرار  عبد العزيز (5)
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تبيى  لما عمـ الناس الحالؿ  ف أحكاـ هللا سبحانوالمستجدات التي تحتاج لبياف حكـ الشارع فييا فمك لـ ي
  .كاإلثـ لكقع الناس في الحرجك  كالحراـ 

كادث كالمسػػتجدات فػػي بيػػاف صػػالحية الشػػريعة لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف، كأنيػػا جػػا ت تعػػالج كافػػة الحػػ -3
 كافة العصكر كاألزماف حتى قياـ الساعة.

  .فييا اليسر كالسعة  أفكالداللة عمى دعكة لتطبيؽ الشريعة اإلسالمية  -4
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 المطمب الِالث
 ضوابط االجتياد في النوازؿ

مػف شػأنيا أف  ،ضػكابط لالجتيػاد فػي شػرع هللا سػبحانو كتعػالى (1)األصػكؿلقد كضع عممػا  
 اإلمػػػػاـلصصػػػػيا  ،الفقيػػػػي صػػػػحيحا منسػػػػجما مػػػػع ركح الشػػػػريعة كمقاصػػػػدىا العامػػػػة تجعػػػػؿ االجتيػػػػاد

األصػػكليكف فييػػا التػػي قررىػػا  االجتيػػادشػػركط  إفٌ عنػػد حديثػػو عػػف شػػركط االجتيػػاد قػػاؿ:" الصػػنعاني 
بعض االصتالؼ مػف حيػث الزيػادة كالنقصػاف كيمكػف لنػا أف نقسػـ ىػذه الشػركط قسػميف حتػى يحتكيػا 

 .ما ذكر فييا باإليجازكؿ 
 العقؿ. - 3البمكغ   - 2اإلسالـ  -1: الشركط العامة شركط التكميؼ كىي  :القسـ األوؿ
معرفػػة 1 :الشػػركط األساسػػية كىػػي :األكؿ ،الشػػركط التأىيميػػة كىػػي تتنػػكع إلػػى نػػكعيف :القسػػـ الِػػاني

 :اإلجمػػاع الثػػاني معرفػػة مكاضػػع 5معرفػػة أصػػكؿ الفقػػو  4معرفػػة المغػػة  3معرفػػة السػػنة  2الكتػػاب 
معرفػة القكاعػد الكميػة  3معرفػة مقاصػد الشػريعة   2معرفة البرا ة األصمية  1الشركط التكميمية كىي 

عدالػػة المجتيػػد  7معرفػػة المنطػػؽ  6العمػػـ بػػالعرؼ الجػػارم فػػي البمػػد  5معرفػػة مكاضػػع الصػػالؼ  4
 11كجػكدة المالحظػة رصانة الفكػر  10الكرع كالعفة  9حسف الطريقة كسالمة المسمؾ  8كصالحو 
مكافقػػة  13ثقتػػو بنفسػػو كشػػيادة النػػاس لػػو باألىميػػة  12إلػػى هللا تعػػالى كالتكجػػو إليػػو بالػػدعا   االفتقػػار

سػػأكتفي بػػذكر لػػذلؾ ك  .يصػػرج عػػف ىػػذه الضػػكابط  كاالجتيػػاد فػػي النػػكازؿ ال ،(2)عممػػو مقتضػػى قكلػػو" 
 :أىـ الضكابط

 :(3)االجتياديتعمؽ بنفس  كمنيا ما ،ما يتعمؽ بالمجتيد  منيا
أم  لالجتياد في النكازؿ مف أىؿ العمـ الشرعي ممف تأىؿ لمنظر كاالستنباط المتصدمأف يككف  .1

 .(4)كتككنت عنده ممكة االجتيادممف تأىؿ لالجتياد 
الصػػكاب  إلػػيأقػػرب حكمػػو حتػػى يكػػكف ؛أك يسػػتعيف بيـأف يكػػكف مػػف أىػػؿ االصتصػػاص بالنازلػػة  .2

ف كانػت مػف المجتيػديف  ديتصدل ليا أىػؿ االقتصػامثالن  داالقتصاكانت النازلة في باب  فإفٌ ، كا 
 .كىكذافي باب الطب يتصدل ليا أىؿ الطب مف المجتيديف 

 لمصكاب . بكؿ كأقربحتى يككف العمؿ أدعى لمقى ؛أف يصمص النية هلل  .3

                                                 
/  4(، الجصاص/الفصكؿ في األصكؿ )27/  1قكاعد األصكؿ كمعاقد الفصكؿ ) :صفي الديف الحنبمي/انظر (1)

 (206/  2(، الشككاني/إرشاد الفحكؿ)21/  3(، كالكككب المنير شرح مصتصر التحرير )273
 (.8/  1)الصنعاني/إرشاد النقاد إلى تيسير االجتياد (2)
بتاري :  انظر ليذه الضكابط كغيرىا ممصص الحمقة البحثية بعنكاف مراحؿ النظر في النازلة الفقيية (3)

 ttp://rej.org.sa/site/page.php?details=35ىػ.19/11/1430
 .المرجع السابؽ :انظر (4)
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البػػد مػػف ف، الحكػػـ عمػػى الشػػي  فػػرع عػػف تصػػكره ألفٌ  ؛كر المسػػألة النازلػػة كمعرفػػة حقيقتيػػاتٌصػػ .4
حتػى يكػػكف  ؛مػا يحػيط بيػا كمػا يتعمػؽ بيػامعرفػػة مػف كػؿ جكانبيػا ك تصػكران كػامالن ازلػة تصػكر الن

 كقت الحكـ. اعنصر الشمكؿ متصكرن 
فػػػإف كانػػػت  ،أم غيػػػر متكىمػػػة أك افتراضػػػية مسػػػتبعدة الكقػػػكع أف تكػػػكف النازلػػػة كاقعػػػة أك متكقعػػػة.5

عػف الزىػرل قػاؿ : ف ،السػمؼكما ىك معركؼ مف مػنيج متكىمة أك افتراضية فإنو يكره االجتياد فييا 
كػاف يقػكؿ إذا سػئؿ عػػف األمػر: أكػاف ىػذال فػػإف قػالكا نعػـ قػد كػػاف  األنصػػارمبمغنػا أف زيػد بػف ثابػت 

ف قالكا لـ يكف قاؿ : فذركه حتى يككف كالذميعمـ  بالذمحدث فيو   .(1)يرل ، كا 

المسػػألة  فػػإف كػػاف فػػي :كالحػػؽ التفصػػيؿ  فػػي المسػػألة قػػاؿ:"كقػػد فصػػؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو هللا 
ف لػـ يكػف  ،ثر عػف الصػحابة لػـ يكػره الكػالـ فييػاأ أك، سنة رسكؿ هللا ُي  أك،نص مف كتاب هللا  كا 

ف كػػاف ،لػػـ يسػػتحب لػػو الكػػالـ فييػػا ،مقػػدرة ال تقػػع  الكقػػكع أك فػػإف كانػػت بعيػػدة ،ثػػرأكال  ،فييػا نػػص كا 
كقعػت  إذاعمػى بصػيرة ليككف منيػا  ؛بعمميا اإلحاطةكغرض السائؿ  ،اكقكعيا غير نادر كال مستبعدن 

 ،كيعتبػر بيػا نظائرىػا كيفػرع عمييػا ،بػذلؾ يتفقػواستحب لو الجكاب بما يعمـ ال سػيما إف كػاف السػائؿ 
 .(2)"كهللا أعمـ األكلىفحيث كانت مصمحة الجكاب راجحة كاف ىك 

 جػدكل كال ال التػيفػال تكػكف مػف المسػائؿ ، مػف المسػائؿ التػي يسػكغ النظػر فييػاأف تككف النازلة . 6
 . إلنفع فيو  ال ككؿ ما ،كالمرا   كالتعجيز ،الجدؿ راد بياالتي ي طائؿ مف بحثيا كمسائؿ

 .إجماعكال  نص قاطع محؿ االجتياد ليس فيياالمسألة  أف تككف .7
 كاإلحاطة بيا. جمع األدلة الشرعية المتعمقة بمكضكع النازلة. 8
 كفيميا كاالستفادة منيا. إف كجدت نازلةالسابقة في مكضكع ال جتياداتمراجعة الدراسات كاال. 9
 عمى األدلة المتعمقة بالنازلة. كالفقيية تطبيؽ القكاعد األصكليةمعرفة األشباه كالنظائر ك . 01
قػػػػاؿ    كافقتيػػػػا لمقاصػػػد الشػػػريعةكالتحقػػػؽ مػػػف م ،كمػػػا يترتػػػب عمييػػػػامالحظػػػة مػػػفالت الفتػػػػكل .  00

  .(3)"شرعنااألفعاؿ معتبر مقصكد  النظر في مفالت الشاطبي:"
 

 
 
 
 

                                                 
 (125/  2القرطبي/ جامع بياف العمـ كفضمو  ) ؛(242/  1الدارمي/ انظر سننو ) (1)
 (222/  4القيـ/إعالـ المكقعيف )ابف (2)
 (177/  5الشاطبي/ المكافقات)(3)
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 الِاني المبحث

 ياأسبابو  المجاعة حقيقة

 
 كفيو مطمباف:

 المطمب األوؿ: تعريؼ المجاعة لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصمة.

 المطمب الِاني: أسباب المجاعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حقيقة ىازلة اجملاعة وأسبابها وضوابطها الشرعية                                                                               األولالفصل 

  

  11 

 المطمب األوؿ
 واأللفاظ ذات الصمة تعريؼ المجاعة لغة واصطالحا

 :أواًل: المجاعة لغةً 
 مف المصدر )جكع( كىك اسـ جامع لممصمصة، كىك ضد الشبعفي المغة  لمجاعة ا

 .(1)يقاؿ: عاـ مجاعة كمجكعة

 :ِانيًا: المجاعة اصطالحاً 
 ،لكضػػكح معناىػػا ربمػػايرجػػع  ىػػذاك  ،لػػـ يجػػد الباحػػث تعريفػػا لممجاعػػة  بعػػد البحػػث كاالطػػالع

حالػػة تنيػػار كػػف تعريفيػػا بأنيػػا: ال يصػػرج المعنػػى االصػػطالحي  كثيػػرا عػػف المعنػػى المغػػكم كيملكػػف 
 .الحالؿ شربمطعـ والمالجماعة عمى توفير الحد الضروري لمحياة مف الالفرد و معيا مقدرة 

 .وحترزاتشرح التعريؼ كبياف م
 .المجاعة تككف طارئة  التعبير بحالة ألفٌ 

 قمنا الفرد كالجماعة ألنو ال تصتمؼ أحكاـ الفرد كالجماعة في المجاعة. 
 البحث كالتقصي عف المطعـ الحالؿ. دليؿ عمى العجز الكمي أم بعد "تنيار معيا مقدرة "ػب كالتعبير

 ألنو ؛صرج بو المقدرة عمى تكفير الحد الضركرم  "الحد الضركرمكعدـ المقدرة عمى تكفير 
لػػيس ليػػا مػػف التػػأثير عمػػى  ة كتصػػبح حالػػة مػػف العػػكز كالفاقػػة بتػػكفير الحػػد الضػػركرم تنتفػػي المجاعػػ

 ممجاعة محؿ البحث كالدراسة.ل ماـ األحكا
   ؿ بمكغ حاؿ المصمصة.    قب  كالمطعـ كالمشرب الحالؿ صرج بو غير الحالؿ

 بالمجاعة األلفاظ ذات الصمةِالِا: 
}َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصػٍة  ، كمنو قكلو تعالى:(2)الجائع الضامر البطف مف الصمص كىك مخمصة:

ِْـٍ    (3)َفِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ { َغْيَر ُمَتَجاِنٍؼ إلِ
}َأْو  كمنػو قكلػو تعػالى: ،(4)، فيػك سػاغبمع تعػب ، أم جاعسغب بالكسر يسغب سغبان مف  مسغبة:

 . (5) ِإْطَعاـٌ ِفي َيْوـٍ ِذي َمْسَغَبٍة{

                                                 
(؛ الزبيدم/ تاج 918/  1/ القامكس المحيط )مالفيركز آباد(1/495ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة ) (1)

 (. 20/473العركس)
 (.29/  7ابف منظكر/لساف العرب ) (2)
 3سكرة المائدة آية :  (3)
 (278/  1(؛ الفيكمي/المصباح المنير )318/  1لمغة )الجكىرم/ الصحاح في ا (4)
 .14سكرة البمد آية :  (5)
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 (1)نقيض الصصب. ، كىككىك انقطاع المطر كيبس األرض ،كمعنى ىك المحؿ كزنان جدب: 
 (2)ض التي ليس بيا مرتع كال كأل  ... كأجدب القـك أصابيـ الجدبكالجدبة األر 

 كأصابتنا فاقة أم مجاعة. (3)ذك فاقة كىك ،إذا احتاج افتاؽ افتياقان ك  ،الحاجةىي  :فاقة
الفا  كالقاؼ كالرا  أصؿ صػحيح يػدؿ عمػى انفػراج فػي شػي ، مػف عضػك أك " قاؿ ابف فارس: : فقر

كالفقيػػػر:  ، الكاحػػدة فقػػارة، سػػػميت لمحػػزكز كالفصػػكؿ التػػػي بينيػػاغيػػر ذلػػؾ. مػػػف ذلػػؾ: الفقػػار لمظيػػػر
 (4)"منو اشتؽ اسـ الفقير، ككأنو مكسكر فقار الظير، مف ذلتو كمسكنتوك المكسكر فقار الظير. 

أصابتيـ السنة إذا أجػدبكا كأرض بنػي فػالف سػنة إذا كانػت  :يقاؿ  السنة أم الجدب كالمجاعة :ةسن
ََّمػ}وَ  كمنو قكلو تعػالى:مجدبة  ػِنيَف َوَنْقػٍص ِمػَف ال ـْ َيػذَّكَُّروفَ َلَقْد َأَخػْذَنا آَؿ ِفْرَعػْوَف ِبالسِّ  (5){رَاِت َلَعمَُّيػ

 مجاعة.الأم عاـ  (6)سنة "" ال يقطع سارقا في عاـ  كاف عمر في األثر ك 

                                                 
 (1/92(؛ الفيكمي/ المصباح المنير )1/82الجكىرم/ الصحاح في المغة )(1)
 (254/  1ابف منظكر/ لساف العرب )(2)
 (484/  2(؛ الفيكمي/  المصباح المنير )315/  10ابف منظكر/  لساف العرب )(3)
 (443/  4بف فارس/  معجـ مقاييس المغة )ال  (4)
 (.220/  4(؛ ابف سيدة/المحكـ كالمحيط األعظـ )272/  1انظر: ابف قتيبة/ غريب الحديث)  (4)
 .130سكرة األعراؼ :   (5)
كتاب ؛ابف أبي شيبة /مصنفو)(242/  10)  اب القطع في عاـ سنةكتاب المقطة ب و،مصنفعبدالرزاؽ/   (6)

 .(480/  14) جؿ يسرؽ التمر كالطعاـ(،باب الر الحدكد
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 المطمب الِاني 
 أسباب المجاعة

َدابَّػٍة ِفػي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَمػى اهَِّ  َوَما ِمفْ } :حيث قػاؿمصمكؽ صمقو مع أف هللا تكفؿ برزؽ كؿ 
 كلحكمػة يعمميػا، ،لػؾ بعممػو كمشػيئتوكقػكع  المجاعػات كذ اقتضتأف حكمتو سبحانو  إال (1){ِرْزُقَيا 
}َوَمػا َأْرَسػْمَنا ِفػي َقْرَيػٍة ِمػْف َنِبػيٍّ ِإالَّ  ربيػـ قػاؿ تعػالى: إلىردع العصاة كالمعانديف حتى يثكبكا  منيا
ػػرَُّعوَف { َأَخػػْذَنا ـْ َيضَّ ػػرَّاِ  َلَعمَُّيػػ الضػػرا  مػا يصػػيبيـ مػػف فقػػر ": ابػف كثيػػر قػػاؿ (2)َأْىَمَيػػا ِباْلَبْأَسػػاِ  َوالضَّ

 (3)"كحاجة كنحك ذلؾ
ـْ ِبَشػْيٍ  ِمػَف اْلَخػػْوِؼ كرفػع درجػاتيـ قػػاؿ تعػالى:  ىـتكفيػر صطايػالالمػؤمنيف  ابػتال  ومنيػا }َوَلَنْبمُػَونَُّك

ػاِبِريَف{َواْلُجوِع َوَنْقػٍص ِمػ ػِر الصَّ ََّمػرَاِت َوَبشِّ  يقػكؿ سػيد قطػب رحمػو هللا:  (4)َف اأْلَْمػَواِؿ َواأْلَْنفُػِس َوال
كبػػالجكع كنقػػص األمػػكاؿ كاألنفػػس كالثمػػرات . . ال بػػد مػػف ىػػذا  ...ال بػػد مػػف تربيػػة النفػػكس بػػالبال ،ك "

مػػا أدكا فػػي سػػبيميا مػػف عمػػى نفكسػػيـ بمقػػدار  كػػي تعػػزٌ  ؛العقيػػدة ليػػؤدم المؤمنػػكف تكػػاليؼ  ؛الػػبال 
عمييـ التصمي عنيا عند الصدمة  تكاليفيا ال يعزٌ  تكاليؼ. كالعقائد الرصيصة التي ال يؤدم أصحابيا

بػػو العقيػػدة فػػي نفػػكس أىميػػا قبػػؿ أف تعػػز فػػي  األكلػػى. فالتكػػاليؼ ىنػػا ىػػي الػػثمف النفسػػي الػػذم تعػػزٌ 
كانػت أعػز عمػييـ ككػانكا أضػف ... جميػاي سبيميا ، ككمما بػذلكا مػف أنفكس اآلصريف . ككمما تألمكا ف

. . إنيػـ ال  أىميػا بيػا كصػبرىـ عمػى بالئيػابيا . كذلؾ لف يدرؾ اآلصركف قيمتيا إال حػيف يػركف ابػت
عندئذ سيقكلكف في أنفسيـ : لك لـ يكف ما عند ىؤال  مف العقيدة صيران مما يبتمكف بو كأكبر مػا قبمػكا 

، مقػػدريف ليػػا ، ب المعارضػػكف لمعقيػػدة بػػاحثيف عنيػػاذ ينقمػػىػػذا الػػبال  ، كال صػػبركا عميػػو . . كعندئػػ
 .أفكاجان صؿ الناس في ديف هللا مندفعيف إلييا . . كعندئذ يجي  نصر هللا كالفتح كيد

كال بػػد مػػف الػػبال  كػػذلؾ ليصػػمب عػػكد أصػػحاب العقيػػدة كيقػػكل . فالشػػدائد تسػػتجيش مكنػػكف 
مػا كػاف ليعمميػا المػؤمف فػي نفسػو إال تحػت  القكل كمذصكر الطاقة؛ كتفتح فػي القمػب منافػذ كمسػارب

مطارؽ الشدائد . كالقيـ كالمكازيف كالتصكرات ما كانت لتصح كتدؽ كتستقيـ إال في جك المحنة التي 
  . القمكبتزيؿ الغبش عف العيكف ، كالراف عف 

 

                                                 
 .6سكرة ىكد :   (1)
 .94سكرة األعراؼ :   (2)
 (443/  5ابف كثير/ تفسير )  (3)
 155سكرة البقرة :   (4)
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، كميػا هللا كحده حيف تيتػز األسػنادكأىـ مف ىذا كمو ، أك القاعدة ليذا كمو . . االلتجا  إلى 
المحظػة  كتتكارل األكىاـ كىي شتى ، كيصمك القمب إلى هللا كحده . ال يجد سندان إال سنده . كفي ىػذه

فقط تنجمي الغشاكات ، كتتفتح البصيرة ، كينجمي األفؽ عمى مد البصػر . . ال شػي  إال هللا . . ال 
مجػػػأ إال إليػػػو . . كعندئػػػذ تمتقػػػي قػػػكة إال قكتػػػو . . ال حػػػكؿ إال حكلػػػو . . ال إرادة إال إرادتػػػو . . ال م

 الركح بالحقيقة الكاحدة التي يقكـ عمييا تصكر صحيح . 
} وبشػػػر الصػػػابريف  الػػػذيف إذا  كالػػنص القرآنػػػي ىنػػػا يصػػػؿ بػػػالنفس إلػػى ىػػػذه النقطػػػة عمػػػى األفػػػؽ :

نا إليو راجعوف {   ( 1)"أصابتيـ مصيبة قالوا : إنا  وا 
َِاًل َقْرَيػػًة َكاَنػػْت ككفػػر بنعمػػو قػػاؿ تعػػالى :   العقػػاب كالنقمػػة  بمػػف طغػػى إنػػزاؿ ومنيػػا }َوَضػػَرَب اهَُّ َمػػ

اَس اْلُجػوِع َواْلَخػْوِؼ آِمَنًة ُمْطَمِ نًَّة َيْأِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغًدا ِمْف ُكؿِّ َمَكاٍف َفَكَفَرْت ِبػَأْنُعـِ اهَِّ َفَأَذاَقَيػا اهَُّ ِلَبػ
   (2)ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعوَف{

 ذلؾ مف األسباب كالحكـ الكثيرة. غير إلى
 بفعؿ البشرك  : سماكية،تنحصر في نكعيف مف األسباب ياالناظر في أسباب المجاعات يجد أنك 

  :سماويةأوال: أسباب 
 كيمكف تمصيصيا في النقاط التالية:

الحػر ؛ الثمػكج كالصػقيع؛ البراكيف كمػا شػابوالزالزؿ ك  شابو ؛ كماآفات كأكبئة زراعية ك  الجراد كالقحط 
 .الشديد كاحتراؽ الغابات

 لمحديث عنيا . األسباب معركفة  ال داعيكىذه 

 :ِانيا: أسباب بفعؿ البشر
شػعاعات نككيػةك  ،سمحة دمار شػامؿأل كما يرتبط بيا مف حصار كاستصداـ الحركب *  ،كغيػر ذلػؾ ا 

 ،اإلييػػػػالحػػػركب تسػػػػتنفد طاقػػػػات النػػػػاس  فحيػػػػث إ ،ىػػػك سػػػػبب رئػػػػيس مػػػػف أسػػػباب كقػػػػكع المجاعػػػػات
صػػناعة السػػالح كالػػتعمـ عميػػو كبيعػػو  إلػػى كاإلنتػػاج السػػممي كتصػػرفيـ عػػف العمػػؿ كالكسػػب كالزراعػػة

 .فتحصؿ المجاعات ،يحتاج إلييا الناس كتقؿ المكارد التي ،كبيذا يقؿ اإلنتاج ،كاستصداموكشرائو 
لمجاعػة حيػث سبب رئػيس مػف أسػباب اكالبيكلكجية كالقنابؿ الذرية  ،ككذلؾ استصداـ األسمحة الفتاكة

أف ىذه األسمحة تسبب مػكت المحاصػيؿ كتمكيػث التربػة كمػا كقػع فػي ىكرشػيما كنجزاكػي فػي اليابػاف 
 . شاىد عمى ىذاصير 

 ممجاعات .للمدكؿ كالمدف كالقرل سبب كذلؾ ما يجرم مف حصار ك 

                                                 
 . 116/ ص1ج سيد قطب/ في ظالؿ القرآف  (1)
 .112سكرة النحؿ :   (2)
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كسياسػػػات  ،تسػػبب أزمػػػات اقتصػػادية كبػػرل  تقػػـك بيػػا مؤسسػػػات كدكؿ سياسػػات صاطئػػة كظالمػػػة *
مػػتحكـ بسياسػػات  الػػدكؿ ل جمكعػػة الثمػػاني كغيرىػػامكلي كمنظمػػة التجػػارة العالميػػة ك دالنقػػد الػػصػػندكؽ 
 .(1)فقرىا كجكع أىميا إلىكفرض نظـ كقكانيف عمييا أدت ،الفقيرة 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
مقاؿ لمشاؿ شكسكدكفسكي صاحب  :كانظر ؛كما بعدىا 85ص  افريقيا يراد ليا اف تمكت جكعا ،كتاب انظر: (1)

 اكتاكا بكندا، كمدير مركز األبحاث حكؿ العكلمة لغة. أستاذ االقتصاد بجامعة 11كتاب " عكلمة الفقر" المنشكر بػ 
ك العكلمة كالفقر كالنظاـ العالمي الجديد  انظر:  .سبتمبر 11الحرب كالعكلمة ، الحقيقة صمؼ  منيا كلو عدة كتب،

http://www.almounadil-a.info/article1446.html 
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 المبحث الِالث
 زمف المجاعةواجب المسمميف في 

 اتصػػاذك  ،بالتعػػاكف كالتكافػػؿ تكاجييػػا أفبيػػا نازلػػة  تمػػة نزلػػأإذا كػػاف مػػف الكاجػػب عمػػى كػػؿ 
 ؛كأف تتكحػػد جيكدىػػا كطاقاتيػػا ،صفػػؼ مػػف آثػػارهتأك  ،دفع عنيػػا الػػبال التػػي تػػالسياسػػات كاإلجػػرا ات 

كلمػا يتصمقػكف بػو  ،كذلػؾ لمػا يحممػكف مػف مفػاىيـ إسػالمية راقيػة ،فإف المسمميف ىـ أكلى األمـ بػذلؾ
 قػػاؿ تعػػالى: ،لتػػي فييػػا السػػعادة كاألمػػافف مػػف شػػريعة رب العػػالميف اك كلمػػا يمتزمػػ ،مػػف أصػػالؽ سػػامية

ِْـِ َواْلُعْدَواِف َواتَُّقوا اهََّ ِإفَّ اهََّ     (1)َشِديُد اْلِعَقاِب{}َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

فػي دفػع رىـ الػذيف يرجػى صيػ -في المجتمػع نجػد أف أىػـ شػرائح المجتمػعالنظر  إمعافكعند   
كػؿ شػريحة  كاجػبلذلؾ سأتناكؿ الحػديث عػف ؛  ىـ الحكاـ كالعمما  كالتجار كاألغنيا  -المجاعات 

 :عمى حدةمنيا 

 :حكاـالواجب أوال: 
كتعػػػالى جعػػػؿ فػػػي  سػػػبحانوكذلػػػؾ ألف هللا  ،عظيمػػػة تجػػػاه الرعيػػػة ةمسػػػؤكلي حكػػػاـعمػػػى ال إف

ـْ رَاٍع َوَمْسػػُ وٌؿ َعػػْف  ":قػػاؿ  ،كالعػػدؿكىػػي سياسػػة الرعيػػة بالقسػػط  أال ،جسػػيمة أعنػػاقيـ أمانػػة ُكمُُّكػػ
ـْ َوالرَُّجػُؿ رَاٍع َعَمػى َأْىػِؿ َبْيِتػِو َوُىػوَ   َمْسػُ وٌؿ َرِعيَِّتِو َفاأْلَِميُر الَِّذي َعَمى النَّاِس رَاٍع َوُىَو َمْسػُ وٌؿ َعػْنُي

ـْ َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَمى َبْيػِت َبْعِمَيػا َوَوَلػِدِه َوِىػ ـْ َواْلَعْبػُد رَاٍع َعَمػى َمػاِؿ َسػيِِّدِه َوُىػَو َعْنُي َي َمْسػُ وَلٌة َعػْنُي
ـْ َمْسُ وٌؿ َعْف َرِعيَِّتوِ  ـْ رَاٍع َوُكمُُّك  .(2)"َمْسُ وٌؿ َعْنُو َأاَل َفُكمُُّك

 التالية: لنقاطإذا حمت ببالده المجاعة في ا ـكاحبالأف نمصص األعماؿ المنكطة كيمكف 
معاصي دعاىـ  فييـ فإف كاف ،فيتفقد أحكالو كأحكاليـ مع هللا ،رعيتوكفي و نفس أف يتقي هللا في .1

لعػػؿ هللا أف  الحاجػػة كاالستسػػقا  كصػػالة ،الػػدعا   إلػػيكىػػرع  لجمػػع النػػاس ،التكبػػة كاإلنابػػة  إلػػى
ككػاف أميػر المػؤمنيف كقتيػا أنػو ، (3)عػاـ الرمػادة فقد كرد عف عمر بػف الصطػاب  يرفع البال ،

أييػػا النػػاس اتقػػكا هللا فػػي أنفسػػكـ كفيمػػا غػػاب عػػف النػػاس مػػف فػػييـ قػػائالن: "  جمػػع النػػاس كصطػػب
أك قػػػد  ،دكنكػػػـ أك عمػػػيكـ دكنػػػي لسػػػصطة عمػػػيٌ ا فمػػػا أدرم ،ابتميػػػت بكػػػـ كابتميػػػتـ بػػػيأمػػػركـ، فقػػػد 

                                                 
 .2سكرة المائدة :  (1)
)باب  ( ؛ مسمـ/ صحيحو150/  3البصارم/ صحيحو )باب كراىية التطاكؿ عمى الرقيؽ كقكلو عبدم أك أمتي() (2)

 (.  7/  6فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة الجائر كالحث عمى الرفؽ بالرعية كالنيى عف إدصاؿ المشقة عمييـ )
سمي العاـ الثامف عشر مف اليجرة عاـ الرمادة بسبب انحباس المطر كنزكؿ المجاعة  حتى أف األرض كميا  (3)

الريح ترابا كالرماد أك لألمريف معان.  انظر: ابف سعد  الطبقات  تسفي ألنياصارت سكدا  فشبيت بالرماد كقيؿ: 
 (.103/  7: البداية كالنياية )بف كثيرا(؛310/  3الكبرل )
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فرئػػي  :كأف يرفػػع عنػػا المحػػؿ قػػاؿ ،كأف يرحمنػػا ،، فيممػػكا فمنػػدع هللا يصػػمح قمكبنػػاعمتنػػي كعمػػتكـ
 .(1)"بكى الناس مميا، ثـ نزؿ ديو يدعك هللا، كدعا الناس كبكى كعمر يكمئذ رافعا ي

ذلؾ يعيف الرعية  ألفٌ  ؛كآصر مف يشبع ،أكؿ مف يجكعبمعاناة رعيتو كحاجتيـ، فيككف أف يشعر  .2
قػد أكؿ الزيػت، ككػاف  مف وتقرقر بطنفيذا عمر بف الصطاب عاـ الرمادة  ،كاإليثارعمى الصبر 

إصػبعو، قػاؿ: تقرقػر تقرقػرؾ إنػو لػيس لػؾ عنػدنا غيػره حتػى يحيػا السػمف، فنقػر بطنػو ب منعو مػف
 .(2)"الناس

حتػى  ك ،تكزيػع المػؤف عمػييـك  ،إحصػاؤىـ ليسيؿ ؛في أماكف متقاربةأىؿ المجاعة يجمع الناس  .3
فقػد أكرد ابػػف سػعد فػػي  ، إذا نقمػت إلػى أمػػاكف بعيػدة الفسػػاد إلييػاتفسػد األطعمػة التػػي يتسػارع  ال

العػرب مػف كػؿ ناحيػة  (3)أسػمـ عػف أبيػو قػاؿ: لمػا كػاف عػاـ الرمػادة تجمبػتعف زيد بػف : "طبقاتو
فقدمكا المدينػة فكػاف عمػر بػف الصطػاب قػد أمػر رجػاال يقكمػكف عمػييـ كيقسػمكف عمػييـ أطعمػتيـ 

داميـ  .(4)"كا 
مكػػػاف  إلػػػىاألمصػػػار التػػػي لػػػـ تضػػػربيا المجاعػػػة  مػػػف امػػػف مظانيػػػ األقػػػكاتالعمػػػؿ عمػػػى جمػػػب  .4

فقػػػد أكرد ابػػػف شػػػبة مػػادة ر عػػػاـ ال استرشػػادان بفعػػػؿ عمػػػر  ،عػػػة جزئيػػػةالمجاعػػة إف كانػػػت المجا
لػى  كتب عاـ الرمادة  أف عمر " في كتابو أصبار المدينةرحمو هللا  إلى يزيد بف أبي سػفياف كا 

 ،يا أمير المؤمنيف ؾلبي ؾلبي ؾلبي :فأما يزيد فكتب ،ىمكت العرب ،مكسى األشعرم كاغكثاهأبي 
أف  بػػف سػػعد فػػي طبقاتػػو " كأكرد .(5)"اـشػػأكليػػا بالمدينػػة كآصرىػػا بال يػػران أتػاؾ الغػػكث بعثػػت إليػػؾ ع

بسػـ هللا الػرحمف الػرحيـ، مػف عبػد  ، مػادةكتب إلى عمرك بػف العػاص عػاـ الر عمر بف الصطاب 
كمػػف  هللا عمػػر أميػػر المػػؤمنيف إلػػى العاصػػي بػػف العاصػػي، سػػالـ عميػػؾ، أمػػا بعػػد أفترانػػي ىالكػػان 

 غكثػػػاه، ثالثػػػا، قػػػاؿ فكتػػػب إليػػػو عمػػػرك بػػػف العػػػاص: بسػػػـ هللافياكتعػػػيش أنػػػت كمػػػف قبمػػػؾل قبمػػػي 
 الرحمف الرحيـ

لعبد هللا عمر أمير المؤمنيف مف عمرك بف العاص، سالـ عميؾ، فػإني أحمػد إليػؾ هللا الػذم ال  
   .(6)"إلو إال ىك، أما بعد أتاؾ الغكث فمبث لبث، ألبعثف إليؾ بعير أكليا عندؾ كآصرىا عندم

                                                 
 (322/  3ابف سعد/  الطبقات الكبرل )  (1)
 (313/  3المصدر السابؽ )  (2)
تجمبت:أم تجمعت قاؿ ابف فارس:")جمب( الجيـ كالالـ كالبا  أصالف: أحدىما اإلتياف بالشي  مف مكضع إلى   (3)

ف متحقؽ في (. قمت ككال المعنيي469/  1مكضع، كاآلصر شي  يغشي شيئا"  معجـ مقاييس المغة البف فارس  )
 (282/  1(كالنياية في غريب الحديث )272/  1تجمب العرب زمف المجاعة.كانظر لساف العرب )

 (316/  3ابف سعد/  الطبقات الكبرل )  (4)
 (394/  1ابف شبة/ أصبار المدينة )  (5)
 (.743/  2(؛ البف شبة/ تاري  المدينة )310/  3ابف سعد/ الطبقات الكبرل ) (6)
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كالسػؤاؿ عػف أحػكاؿ   ،كتدكيف أسما  المحتػاجيف كتقييػد مػا يصػميـ كزيع األقكاتعمى ت اإلشراؼ .5
عيف أناسػا يقسػمكف عمػى النػاس أطعمػتيـ كيصبػركه  :فإف عمر  لذلؾ ؛كتعييف األكفا  ،الناس

عف زيد بف أسمـ عف أبيو قاؿ: لما كاف عاـ الرمادة تجمبت  بذلؾ فقد أكرد بف سعد في طبقاتو "
قػد أمػػر رجػاال يقكمػػكف عمػػييـ  فكػاف عمػػر بػف الصطػػاب ،ة فقػدمكا المدينػػةالعػرب مػػف كػؿ ناحيػػ

داميـ فكاف يزيد بف أصػت النمػر، ككػاف المسػكر بػف مصرمػة، ككػاف  ،كيقسمكف عمييـ أطعمتيـ كا 
عبد الرحمف بف عبد القارئ، ككاف عبد هللا بػف عتبػة بػف مسػعكد، فكػانكا إذا أمسػكا اجتمعػكا عنػد 

كا فيو، ككاف كؿ رجؿ مػنيـ عمػى ناحيػة مػف المدينػة، ككػاف األعػراب عمر فيصبركنو بكؿ ما كان
حمكال فيمػا بػيف رأس الثنيػة إلػى راتػج إلػى بنػي حارثػة إلػى بنػي عبػد األشػيؿ إلػى البقيػع إلػى بنػي 
قريظة، كمنيـ طائفة بناحية بني سممة ىـ محدقكف بالمدينة، فسمعت عمر يقكؿ ليمة كقد تعشى 

كقػاؿ:   عندنا، فأحصكىـ مف القابمة فكجدكىـ سبعة آالؼ رجػؿ أحصكا مف تعشى: الناس عنده
 .(1)" أحصكا العياالت الذيف ال يأتكف كالمرضى كالصبياف، فأحصكىـ فكجدكىـ أربعيف ألفا

 :ِانيا: واجب العمما 
لييـ ييرع ا  ك  ،لنكرايدل كمشاعؿ الفيـ منارات جعميـ كرثة األنبيا  ـ هللا سبحانو كتعالى العمما  ك كرٌ 
 ،فػي مكافحػة نازلػة المجاعػة عظيمػان  كدكران  كبيػران  عمييـ كاجبػان  لذلؾ فإفٌ  ،كيتبعكنيـ  لناس عند الفزعا

كيمكػػف أف نػػكجز أىػػـ مػا ينػػاط بالعممػػا  فػػي النقػػاط  ،فييػػاكبيػػاف أحكػػاـ الشػريعة  كالتصفيػؼ مػػف آثارىػػا
 اآلتية:

 .الناس عمى الصبر كالرضا بقضا  هللا كعدـ الجزع  حثٌ *
 .كالترغيب في الصدقات كتعجيؿ الزكاة  ،عمى التكافؿ كاإليثارحث الناس *
اإلكثار مف القنكت في الصمكات  كجمع الناس  ىكحث الناس عم ،التكبة كاالستغفار إلىالمسارعة *

 مة هللا كفرجو .لصالة االستسقا  ككؿ ما يستجمب رح
بسػػبب سياسػػة الحػػاكـ  * حػػث النػػاس عمػػى مقاكمػػة أسػػباب المجاعػػة كالعمػػؿ عمػػى تغييرىػػا إف كانػػت

 بشرط أال يترتب عمى التغيير مفسدة تربكا عمى مفسدة الجكع. 
أك  ،األسػػػعار كرفػػػع  أك  (2)"ال يحتكػػػر إال صػػػاط  " :لقػػػكؿ النبػػػي  االحتكػػػار تحػػػذير التجػػػار مػػػف*

بػػؿ كحػػث ،ؿ مػػا مػػف شػػأنو أف يزيػػد معانػػاة النػػاس فعػػ أكاألقػػكات مػػف بمػػد المجاعػػة  كأاألمػػكاؿ  إصػػراج
 .عمى اإلسراع في جمب األقكات مف صارج البمد التجار 

؛ * بياف أحكاـ العبادات كالمعامالت كغيرىا مف أحكاـ الشريعة المتعمقػة بالمجاعػة كحالػة الضػركرة 
  ليمتزميا الناس .

                                                 
 (348/  44(؛ابف عساكر/ تاري  دمشؽ  )316/  3د/ الطبقات الكبرل )ابف سع (1)
 .(56/  5باب تحريـ االحتكار فى األقكات( )  ،أصرجو: مسمـ/ صحيحو)كتاب المساقاه  (2)
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 :واجب التجار واألغنيا  ِالِا:
ػاالمسػمميف فػي زمػف المجاعػة دكران مػف تجار الك  األغنيا  عمى شريحة إف  ؾ ألف كذلػ؛ ميمن

كعػػدـ احتكارىػػا  ،كتكفيرىػػا لمنػػاس األقػػكاتجمػػب  ةمسػػؤكليعمػػييـ تقػػع  التجػػارك  ،لممػػاؿ الحاجػػة ماسػػة
 مف البمد . إصراجياأك كرفع أثمانيا 

فعمػػييـ بػػذؿ فضػػؿ  ،المجاعػػةكألىػػؿ الطػػكؿ مػػف المسػػمميف دكران ميمػػا فػػي مكاجيػػة صطػػر  
بينمػا نحػف  :عػف أبػى سػعيد الصػدرل قػاؿفقد جػا   ،أمكاليـ كالتصدؽ بيا كمؤازرة الناس في محنتيـ 

فقػاؿ رسػكؿ هللا ،سفر إذ جػا  رجػؿ عمػى ناقػة لػو فجعػؿ يصػرفيا يمينػا كشػماال  في ع رسكؿ هللا م
  مف كاف عنده فضؿ ظيػر فميعػد بػو عمػى مػف ال ظيػر لػو ومػف كػاف عنػده فضػؿ زاد فميعػد بػو

  .(1)"الفضؿ فيحتى ظننا أنو ال حؽ ألحد منا   عمى مف ال زاد لو

:"فػػي ىػػذا الحػػديث الحػػث عمػػى الصػػدقة كالجػػكد اإلمػػاـ النػػوويكفػػي معنػػى ىػػذا الحػػديث قػػاؿ 
كالمكاساة كاإلحساف إلى الرفقة كاألصحاب كاألعتنػا  بمصػالح األصػحاب كأمػر كبيػر القػكـ أصػحابو 
بمكاسػػاة المحتػػاج كأنػػو يكتفػػي فػػي حاجػػة المحتػػاج بتعرضػػو لمعطػػا  كتعريضػػو مػػف غيػػر سػػؤاؿ كىػػذا 

و فجعؿ يصرؼ بصره أم متعرضا لشي  يدفع بو حاجتو كفيو مكاساة بف السبيؿ كالصدقة معنى قكل
ف كاف لو راحمة كعميو ثياب أك كاف مكسرا في كطنو كليذا يعطي مف الزكاة  عميو إذا كاف محتاجا كا 

 .(2)في ىذه الحاؿ كهللا أعمـ"

المجاعػػة كىػػؿ ىػػي زمػػف األغنيػػا  لمجػػكعى  كينػػكه الباحػػث أنػػو سػػيبحث مسػػألة حكػػـ مكاسػػاة
 كاجبة أـ الل في مبحث أثر المجاعة عمى أحكاـ السياسة الشرعية. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 (.138/  5باب استحباب المؤاساة بفضكؿ الماؿ( ) ،أصرجو: مسمـ/ صحيحو)كتاب المقطة(  1)
 (33/  12النككم/ شرحو عمى مسمـ )(  2)
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 المبحث الرابع

 المجاعة وعالقتيا بالرخص الشرعيةضوابط 

 
 

 مطالب: أربعةكفيو 

رةالمطمب األوؿ: الضوابط المعتبرة   األحكاـ. في لممجاعة المِؤ

 اميا وأحكاميا.لرخص الشرعية وأقسحقيقة االمطمب الِاني: 

 المجاعة .ب تياعالقالرخص الشرعية و المطمب الِالث: 

 .القياس ب الشرعية إِبات الرخصالمطمب الرابع: 
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 لمطمب األوؿا
رة في األحكاـالضوابط المع  تبرة لممجاعة المِؤ

 كفيو فرعاف:
 تعريؼ الضابط لغة واصطالحا.الفرع األوؿ: 

 :تعريؼ الضابط لغة :أوال
ػػبىطى  :الضػػابط كالرجػػؿ ضػػابط أم  ،حفظػػو بػػالحـزك  الضػػبط لػػزـك الشػػي  كحبسػػوك  ،اسػػـ فاعػػؿ مػػف ضى

 .(1)حاـز
 يجمػع الفػركع المندرجػة تحتػػوأف الضػابط الفقيػي  :اآلتػػي :صػطالحيكصػمة ىػذا المعنػى بػالمعنى اال

 طمبيا كحفظيا.ك  ضبطيا يسيؿل

 اصطالحًا:الفقيي تعريؼ الضابط  ِانيًا:
  :ط اتجاىافلمعمما  في تعريؼ الضاب

كمػنيـ مػف  ،أحػدىما عمػى اآلصػر إطػالؽكيصػح عنػدىـ  ،الضابط بمعنػى القاعػدة أفٌ  :األوؿاالتجاه 
جزئيػػات  يػػوتنطبػػؽ عم ذمىػػي األمػػر الكمػػي الػػكالقاعػػدة عنػػدىـ: " .(2)جعػػؿ الضػػابط أعػػـ مػػف القاعػػدة 

 .(3)"أحكاميا منياكثيرة تفيـ 
كعميػػػػػػو درج أكثػػػػػػر المتػػػػػػأصريف  ،كالضػػػػػػابط كىػػػػػػك مػػػػػػذىب التفريػػػػػػؽ بػػػػػػيف القاعػػػػػػدةالِػػػػػػاني: االتجػػػػػػاه 

  .(4)المعاصريفك 
ىػك حكػـ كمػي ": كمف تعريفاتيـ ، لما مر مف تعريؼ كؿ منيما ألصكبكاكالتفريؽ بينيما ىك األدؽ 

 .(5)"منو أحكاـ جزئيات كثيرة مف باب كاحد مباشرةفقيي يتعرؼ 
 األحكاـ. بياتأِر العامة لممجاعة التي تالِاني: الضوابط  الفرع

ليػػا مػػف ضػػكابط  البػػدكحػػؿ الميتػػة مػػثال الشػػرعية  حتػػى تكػػكف المجاعػػة مػػؤثرة فػػي األحكػػاـ 
 ؛ حػؿ المحػـرتي   تعتبػر مصمصػةحالػة مػف الجػكع كقمػو الطعػاـ كالشػراب ألف ليس كؿ   ،ة شرعان ر معتب

منػاس فيصتمفػكا ليترؾ األمر حتى ال ي ك ، المعتبرة شرعاى  .ضكابط كشركط لممجاعة(6)لذلؾ كضع العمما 
                                                 

 (.7/340(؛ابف منظكر/لساف العرب )1/403الرازم/مصتار الصحاح ) (1)
 (.2/5(؛ الحمكم/غمز عيكف البصائر)2/510انظر:الفيكمي/ المصباح المنير) (2)
 (.1/21(؛السبكي/ األشباه كالنظائر )1/125المرداكم/التحبير شرح التحرير ) (3)
 6(؛ الندكم/ القكاعد الفقيية ص1/1156الكفكم/ الكميات )(؛ 1/5ابف النجار/شرح الكككب المنير: ) (4)
 .116القحطاني/ القكاعد كالضكابط الفقيية عند اإلماـ بف دقيؽ العيد ص (5)
(؛ ابف حجر  فتح البارم/ 167/  15(؛ الماكردم/ الحاكم الكبير/ )276/ ص  2انظر: الشافعي/ األـ  )ج ( 6)
 (.94/  2) (؛المقدسي/العدة شرح العمدة674/  9)
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كػاف البػد ف ،صبح أحكاـ الشريعة عرضة لألىكا  كاالصتالفاتتف كأغراضيـأىكائيـ  في تقديره بحسب
 نضعيا في الضكابط التالية: أفكعميو يمكف  ،لممجاعة ةمعتبر مف كضع ضكابط 

  الضابط األوؿ:
 كال ذىػاب منفعتػو أك تمػؼ عضػك أك شػديدال مػرضال صؿ بو الجػكع إلػى حػد اليػالؾ أكأف ي
 .(1)ضياعو  نيكض فيصير غير متماسؾ الرمؽ كيصاؼ فكت رفقتو أك مشي أك يقدر عمى

 كيكفي في ىذا كمو غمبة الظف ألنو  المطمكب في األحكاـ الشرعية العممية.
 الضابط الِاني:

فػإف كجػد ذلػؾ لػـ  ،يمسػؾ بػو رمقػة ممػا ال يستضػر بػو يجد مأككؿ مف شػجر أك حشػيش أال
ف كجد لكنو مما ،يحؿ لو المحـر  ، قػاؿ:  أبي كاقد الميثي حديث يدؿ عميويستضر بو حؿ لو ك  كا 

إذا لـ تصطبحوا ولـ تغتبقوا  قمت: يا رسكؿ هللا إنا بأرض مصمصة فما يحؿ لنا مف الميتة ل قػاؿ: "
" مف الغبكؽ " تغتبقكاقكلو : " تصطبحكا " مف الصبكح ، كىك الغدا  ، ك  (2)"ولـ تحتفوا فشأنكـ بيا

: إنػػػو أراده ، كىػػػك أصػػػكؿ البػػػردم الرطػػػب ، كقيػػػؿأم لػػػـ تجػػػدكا " الحفػػػا " مقصػػػكر  ، ، كىػػػك العشػػػا
كأمثالو مف الحشيش : ألنو مأككؿ يغني عف الميتة . كمعنى الحديث : أنكـ إذا تغذيتـ ، فمػيس لكػـ 
ذا  أف تأكمكىػا عنػػد العشػػا  إذا تعشػػيتـ ، فمػػيس لكػـ أف تأكمكىػػا عنػػد الغػػدا  : ألف الرمػػؽ يتماسػػؾ ، كا 

ـ " الحفػػػا " فمػػػيس لكػػػـ أف تأكمكىػػػا : ألف الرمػػػؽ بػػػو متماسػػػؾ ، فػػػدؿ عمػػػى إباحػػػة أكميػػػا إذا لػػػـ كجػػػدت
 .(3)يتماسؾ الرمؽ إال بيا

كىك  بكقان غكىك شرب الغدا  أك  فمـ يبح ليـ الميتة إال إذا لـ يجدكا صبكحان  قاؿ الجصاص:
  .(4)" فميس بمضطريأكمكنو ألف مف كجد غدا  أك عشا  أك بقال شرب العشا  أك يجدكا بقالن 

" إذا رويت أىمؾ مػف المػبف غبوقػا فاجتنػب قػاؿ:  أف النبي   سمرة بف جندب حديثكيشيد لو 
 (5)"ما نيى هللا عنو مف ميتة

                                                 
(؛ لمماكردم/ الحاكم 28/  3(؛ الصرشي/ عمى مصتصر صميؿ  )90/  24انظر:السرصسي/ المبسكط) (1)

 (74/  11(؛ ابف قدامة/ المغني/ )38/  9(؛ لمنككم/ المجمكع )168/  15الكبير)
 (ث أبي كاقد الميثيحدي ،مسنده)تتمة مسند األنصار(؛ أحمد/ 126/  4كتاب األطعمة( ) الحاكـ/ المستدرؾ / ) (2)
قاؿ (.357/  9باب ما يحؿ مف الميتة بالضركرة()  ،(؛ البييقي/ السنف الكبرل ) كتاب الضحايا227/  36)

 (64/  5مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ) الييثمي: ركاة الطبراني كرجالو ثقات. انظر:
 ( .226/  1ث )(؛ ابف الجكزم/ غريب الحدي167/  15الماكردم/ الحاكم الكبير/ ) (3)
 (.161/  1الجصاص/ أحكاـ القرآف)( 4)
باب ما يحؿ مف   ،(؛ البييقي/ السنف الكبرل) كتاب الضحايا94/  6كتاب األطعمة() الحاكـ/ المستدرؾ / ) (5)

 (.427/  3(؛ كصححو األلباني انظر: السمسمة الصحيحة  )357/  9الميتة بالضركرة()
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 الضابط الِالث:
ػػػأال يجػػد   فػػػإف كجػػػد ،يشػػػتريو طعامػػػان  أك ،يػػو كػػػالثمر المعمػػػؽ  كحريسػػػة الجبػػؿطػػػاىران ال قطػػػع ف اطعامن
لػػو مػػا يشػػتريو بػػثمف مثمػػو أك بزيػػادة يسػػيرة لزمػػو شػػراؤه كلػػـ يحػػؿ  أك كجػػد ،قطػػع فيػػو حػػالالن الطعامػػان 
 . (1)المحـر

 الضابط الرابع: 
  . صتمؼ فيو بيف العمماكىذا الضابط مي . أال يككف مقيـ عمى معصية متفؽ عمى ككنيا معصية

 للمعاصي المقيـ عمى المعصية كمنيا رصص المجاعة  صصر ىؿ تثبت ال :كصكرة المسألة
 كلإلجابة عمى ىذه المسألة البد مف التفصيؿ :

أف تكػكف كاجبػة عميػو كأكػؿ الميتػة  إمػاكالرصصػة  ،مسػافران  أف يكػكف مقيمػان أك إمافالعاصي 
في  الصالتيفالجمع بيف لصالة الرباعية ك ا كقصرأك غير كاجبة  ،دـ الما  لممضطر كالتيمـ لمف عي 

 كالمسح عمى الصفيف كغير ذلؾ مف الرصص المعركفة  لمحضر كالسفر. ،ما حدىأكقت 
أف لػػو اسػػػتباحة  فػػػال صػػالؼ فػػػي ، أك كػػػاف سػػفره مباحػػا ،كالمسػػافر سػػػفر طاعػػة أمػػا المقػػيـ العاصػػػي

   .بأنكاعيا الرصص
ال مػػف كقػػت  و اسػػتباحة الػػرصص مػػف كقػػت التكبػػةثػػـ تػػاب فػػإف لػػ،أنشػػأ  سػػفر معصػػية  مػػف أفٌ كاتفقػػكا 

 .(2)أنشأ السفر

عمػػى كأصػػر  إلمػػاـ العػػدؿأمػػا مػػف أنشػػأ سػػفر معصػػية كقطػػع طريػػؽ أك إصافػػة السػػبيؿ أك بغػػي عمػػى ا
 :مذىبيف إلىاصتمؼ الفقيا  في ىذه المسألة فقد المعصية 

كال فػػرؽ بػػيف  ،طػػائعبثبػػكت الػػرصص لػػو كال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػيف عاصػػي ك  كقػػد أفػػاد المػػذىب األوؿ:
كالمزنػػػي مػػػف  يكاألكزاعػػػالثػػػكرم  ك  حنيفػػػة بػػػيأكىػػػك مػػػذىب  ،بعمػػػـك األدلػػػة  عمػػػالن رصصػػػة كرصصػػػة 

  .(3)الشافعية 
يسػتحؽ  ال كالعاصي ألنيا شرعت تصفيفان  ؛تناط بالمعاصي بأف الرصص ال كقد أفاد المذىب الِاني:

 .(4)مالكية كالشافعية كالحنابمةمف الكىك مذىب الجميكر  ،إعانة لو عمى المعصية فتككفالتصفيؼ 

                                                 
 (309/  5تذكار)انظر: ابف عبد البر/ االس(   1)
 (.100/  2ابف قدامة/ المغني )(   2)
 (.216/  1تبييف الحقائؽ ) الزيمعي/(؛ 93/  1الكاساني/ بدائع الصنائع)(   3)
 (.100/  2(؛ ابف قدامة/ المغني )287/  4النككم/ المجمكع )(   4)
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 األدلة:
 أصحاب المذىب األكؿ مف الكتاب كالسنة  كالقياس كالمعقكؿ. استدؿ

 مف الكتاب:أواًل: 
ـْ َأْف  قكلػػو تعػػالى: ػػاَلِة ِإْف ِخْفػػُت ـْ ُجَنػػاٌح َأْف َتْقُصػػُروا ِمػػَف الصَّ ـْ ِفػػي اأْلَْرِض َفَمػػْيَس َعَمػػْيُك َذا َضػػَرْبُت }َواِ 

ـْ َعُدوِّا ُمِبيًنا { َيْفِتَنُكـُ  الَِّذيَف َكَفُروا ِإفَّ اْلَكاِفِريَف َكاُنوا َلُك
(1).  

 :وجو الداللة
فتبقػى ليػا عامة في كؿ مسافر سكا  كاف سفر طاعة أك معصية كال مصصص  أثبتت الرصصاآلية 

 عمى عمكميا.

 عميو:  اعترض
ـَ اْلِخْنِزيِر  }ِإنََّما :عامان بقكلػو تحريما   أف هللا سبحانو حـر الميتة ـَ َوَلْح ـُ اْلَمْيَتَة َوالدَّ ـَ َعَمْيُك َحرَّ

ـَ َعَمْيػػوِ  ثػػـ  .(2){ِإفَّ اهََّ َغفُػػوٌر َرِحػػيـٌ  َوَمػػا ُأِىػػؿَّ ِبػػِو ِلَغْيػػِر اهَِّ َفَمػػِف اْضػػُطرَّ َغْيػػَر َبػػاٍغ َواَل َعػػاٍد َفػػاَل ِإِْػػ
عميو"  كمعنى غير  إثـفال  دكال عاغير باغ  بقكلو: " استثنى مف جممة التحريـ مضطرا ليس بعاص

 يقطع الطريؽ كيصيؼ السبيؿ غير باغ عمى اإلماـ ، كال عاد عمى المسمميف :دكال عاباغ 
قػػاؿ الشػػافعي : غيػػر بػػاغ عمػػى اإلمػػاـ ، كال عػػاد عمػػى  ، اشػػترطت أال يكػػكف باغيػػا كال عاديػػا فاآليػػة

 .(3)المسمميف
 عميو: أجيب

كال عػاد" بػأف يجػد عػف ىػذه المحرمػات مندكحػة   ، مو فكؽ حاجتوفي أكأف معنى اآلية : "غير باغ" 
 (4)،" كال عاد" باستيفا  األكؿ إلى حد الشبعكقاؿ السدم:" غير باغ" في أكميا شيكة كتمذذان  كيأكميا

 األكؿ.في  صفة البغي كالعدكاف كار صحف
ر الكجػػكه كالعػػدكاف فػػي سػػائقكلو غيػػر بػػاغ كال عػػاد لػػـ يػػرد بػػو إنفػػا  البغػػي قػػاؿ الجصػػاص:"

فػال  ،كليس في اآليػة ذكػر شػي  منػو مصصػكص فيكجػب ذلػؾ كػكف المفػظ مجمػال مفتقػرا إلػى البيػاف،
كمتػػى حممنػػا ذلػػؾ عمػػى  ،لتعػػذر اسػػتعمالو عمػػى حقيقتػػو كظػػاىره ؛يجػػكز تصصػػيص اآليػػة األكلػػى بػػو 

ف حممػو فيمػا أريػد بػو ككرد فيػو فكػا ،اسػتعممنا المفػظ عمػى عمكمػو كحقيقتػو ،البغي كالتعدم في األكػؿ
ال نكجػػب بػػو  كاآلصػػر أنػػا ،دىما أنػػو يكػػكف مسػػتعمال عمػػى عمكمػػوأحػػ :عمػػى ذلػػؾ أكلػػى مػػف كجيػػيف

                                                 
 . 101سكرة النسا  : (  1)
 .173سكرة البقرة : (  2)
 (.388/  2اكم الكبير )الح انظر: الماكردم/(3)
/  2(؛ لمماكردم/ الحاكم الكبير )232 ، 231/  2(؛ القرطبي/ الجامع ألحكاـ القرآف )34/  3الرازم/ تفسيره )(  4)

387.) 
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انبػة ككػذلؾ غيػر متجػانؼ إلثػـ ال يصمػك مػف أف يريػد بػو مج،إليػو   تصصيص قكلػو إال مػا اضػطررتـ
إلباحة لممضطر أف يككف غير متجانؼ إلثـ أصال في األكؿ كغيػره حتى يككف شرط ا؛ آلثاـسائر ا

لػػـ يتػػب منػػو ال يحػػؿ لػػو  ،أك صػػكـ،أك تػػرؾ صػػالة  ،حتػػى إف كػػاف مقيمػػا عمػػى تػػرؾ رد مظممػػة درىػػـ
األكؿ أك أف يككف جائز لو األكؿ مع ككنو مقيما عمى ضػرب مػف المعاصػي بعػد أف ال يكػكف سػفره 

كقػػد ثبػػت عنػػد الجميػػع أف إقامتػػو عمػػى بعػػض المعاصػػي ال تمنػػع  ,فػػي معصػػية كال صارجػػا عمػػى إمػػاـ
 .(1)"لمميتة عند الضركرة فثبت أف ذلؾ ليس بمراد استباحتو

 :مف وجييف يرد عميو
 كحمميا عمى العمـك في المكضعيف أحكط. ,استعماؿ اآلية في المعنييف أكلى األكؿ:
هللا تعالى أباح الميتة لمضطر غير باغ ، كال عاد ، فمـ يجز  ألفٌ , أف ىذا التأكيؿ ال يصح  الثاني:

عمى سد رمقو ، ألنو غيػر مضػطر ، كاإلباحػة لمضػطر عمػى حػؽ ، فعمػـ  ةاديز أكؿ حممو عمى مف 
 (2) المراد بيا عدـ المعصية أفٌ 

  ِانيًا: مف السنة :
إف هللا عز وجؿ وضع عف المسافر شطر الصالة وعف المسافر والحامػؿ ...:"قػاؿ  عف أنس 

  (3) ..."والمرضع الصـو
يمسػح المسػػافر عمػى الخفػػيف ِػالث ليػػاؿ "كؿ: كػاف يقػػ ، أف رسػكؿ هللا  عػف صزيمػة بػف ثابػػتك 

  (4)" والمقيـ يوما وليمة
  :مف الحديِيف وجو الداللة

بمصصػػص  إالكال يجػػكز تصصيصػػيا  إعماليػػا إطػػالؽفكجػػب  ,أنػػو عمػػؽ الػػرصص عمػػى مسػػمى السػػفر
 (5)كلـ يكجد

 اعترض عميو :
ِْـَ َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل " عالى:ت وقكلكجد كىك  المصصص فٌ إ  اآلية "عميو  َعاٍد َفاَل ِإ

                                                 
 (.156/  1الجصاص/ أحكاـ القرآف  )( 1)
 (388/  2الماكردم/ الحاكم الكبير )(  2)
(؛  كصححو 267/  3(؛ ابف صزيمة/ صحيحو )164/  3(؛ ابف ماجة/ سننو )392/  31مسنده ) أحمد/(  3)

 (.458/  1األلباني انظر: مشكاة المصابيح )
باب ،(؛ الدارقطني/ سننو)كتاب الطيارة170/  36حديث صزيمة بف ثابت() ،أحمد/ مسنده )تتمة مسند األنصار(   4)

 .(358/  1)(الرصصة فى المسح عمى الصفيف كما فيو كاصتالؼ الركايات
 (.216/  1الزيمعي/ تبييف الحقائؽ/ )  (5)
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عمى  كالصاص مقدـ ،صاص كىذا ، كاستثنى منو مضطرا غير باغ كال عاد عامان  فحـر الميتة تحريمان 
 .(1)العاـ

 ِالَِا: مف القياس:
ال أكجػب ، كلـ تمنعو المعصػية مػف التػيمـ كػذلؾ لمعاصي أف يتيمـ في سفره إجماعان  ا جازلم قالكا :
 .(2)بجامع المشقة في كؿ  كغيره سائر الرصص كالقصر مف عصيةمال تمنعو

 يعترض عميو:
كأمػػا مػػا ذكػػره مػػف التػػيمـ فػػال يصتمػػؼ مػػذىبنا فػػي جػػكاز التػػيمـ ، كلكػػف ىػػؿ  قػػاؿ المػػاكردم:"

يمزمػػو إعػػادة الصػػالة أـ ال ل عمػػى كجيػػيف : أحػػدىما : يعيػػد ، فعمػػى ىػػذا ال تصفيػػؼ . كالثػػاني : ال 
سػائر الػرصص أف الػرصص يصيػر بػيف فعميػا كتركيػا ، كالتػيمـ كاجػب يف إعادة عميو ، كالفػرؽ بينػو كبػ

ف تركػػو كػػاف عاصػػيا بتركػػو ، كلػػك تػػرؾ الرصصػػة لػػـ  ،عميػػو ، كلػػيس لػػو الصيػػار بػػيف تركػػو  كفعمػػو ، كا 
 .(3)يكف عاصيا بتركيا فافترقا

 رابعًا: مف المعقوؿ:
تباح بالمعصػػية قتػػؿ قػػالكا: المعصػػية لػػك منعتػػو مػػف أكػػؿ الميتػػة عنػػد الضػػركرة فػػي سػػفره السػػ

: محػـر عميػو لقكلػو تعػالى ونفسػالتمػؼ ، كقتػؿ أفضى بػو الجػكع إلػى نفسو : ألنو إذا امتنع مف أكميا 
ـْ َرِحيًمػا { ـْ ِإفَّ اهََّ َكاَف ِبُكػ لػـ تػبح لػو  ،معصػيتو لمػا لػـ تػبح لػو قتػؿ غيػره كألفٌ ؛(4) }َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك

 .(5)"قتؿ نفسو
 اعترض عميو:

أف يأكػؿ منيػا كجب عميػو  ،أكؿ الميتة الستنقاذ نفسو التي ىك مأمكر باستنقاذىا إلىضطر امف  فٌ إ
 .(6)غير أنو ال يأكؿ قبؿ التكبة كىك قادر عمييا

   أدلة المذىب الِاني:
 كالقياس كالمعقكؿ. كتابالمف القائمكف بالمنع ىذا المذىب  أصحاباستدؿ 

                                                 
 (.388/  2الحاكم الكبير ) انظر: الماكردم/(1)
 (.387/  2نفس المرجع )(   2)
 (390/  2نفس المرجع )(   3)
 .29سكرة النسا  آلية: (   4)
 (232/  2(؛ القرطبي/الجامع ألحكاـ القرآف )388/  2الماكردم/ الحاكم الكبير ) انظر(  5)
 .(390/ 2الماكردم/ الحاكم الكبير ) ظران(   6)
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 أواًل: مف القرآف:
ـَ اْلِخْنِزيػِر َوَمػا ُأِىػؿَّ ِبػِو ِلَغْيػِر اهَِّ َفَمػِف اْضػُطرَّ َغْيػ}إِ  قكلو تعػالى: ـَ َوَلْح ـُ اْلَمْيَتَة َوالدَّ ـَ َعَمْيُك َر نََّما َحرَّ

ـَ َعَمْيِو  ِْ   .(1) ِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ {َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإ
ِْـٍ َفِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ {}َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر مُ  كبقكلو:    .(2) َتَجاِنٍؼ إلِ

 :تيفالكريمتيف وجو الداللة مف اآلي
قػاؿ  ،أف هللا تعالى حـر الميتػة تحريمػا عامػان كاسػتثنى مػف التحػريـ مضػطران غيػر بػاغ كالعػاد

فػي البػاغي مجاىد كابف جبير كغيرىما: المعنى" غير بػاغ" عمػى المسػمميف" كال عػاد" عمػييـ، فيػدصؿ 
المسػمميف كمػا  كالعادم قطاع الطريػؽ كالصػارج عمػى السػمطاف كالمسػافر فػي قطػع الػرحـ كالغػارة عمػى

عف مجاىد:فمف اضطر غيرى باغ كال عاد، يقكؿ: ال قاطعنا لمسبيؿ، كال مفارقنػا لألئمػة، كال  ك شاكمو.
ا في معصية هللا، فمو الرصصة. كمف صرج بىاغينا أك عادينا في معص  .(3)"لوية هللا، فال رصصة صارجن

 ِانيًا: مف القياس:
فكجػػػب أف يكػػػكف سػػػفر  ،كىػػػي رصصػػػة إجماعػػػان سػػػفر المعصػػػية مػػػانع مػػػف صػػػالة الصػػػكؼ  إف :قػػػالكا

الرصص إذا اسػتبيحت بشػرط  ألفٌ كذلؾ  ؛عان مف جميع الرصص بجامع المعصية في كؿالمعصية مان
مطمقػػة ثالثػػا لمػػا شػػرط فػػي عكدىػػا إلػػى المثػػاؿ ذلػػؾ  ،عػػدكمان بالشػػرع صػػار م ، ككػػاف الشػػرط مػػردكدان 

لػػكركد الشػػرع بفسػػاده كػػاف كجػػكده  فاسػػد)المحمؿ( األكؿ نكػػاح زكج ثػػاف ، ثػػـ كػػاف نكػػاح الػػزكج الثػػاني
 بالسفر ككاف سػفره لمعصػية مػردكدان  كعدمو في تحريميا عمى األكؿ، كذلؾ القصر لما كاف مشركطان 

ذا عي بالشر   .(4)ةالرصص منعت دـ السفرع صار كالمعدكـ ، كا 

 ِالًِا: مف المعقوؿ:
لتكػػكف قػػكة كمعكنػػة لػػو كالعاصػػي  ؛لمػػا يمحػػؽ المسػػافر مػػف المشػػقة  الػػرصص شػػرعت تصفيفػػان  إفٌ  :قػػالكا

 اليستحؽ التصفيؼ كالمعكنة فال يجكز أف يستبيح الرصص.

                                                 
 .173البقرة آية:  سكرة(  1)
 .3المائدة آية :  سكرة(  2)
 (.232  ،231/  2(؛القرطبي  الجامع ألحكاـ القرآف)322/   3الطبرم/ تفسيره  ) (  3)
 (.389/  2انظر: الماكردم الحاكم الكبير)(  4)
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 سبب الخالؼ:
فػػي  "دغيػػر بػػاغ كالعػػا" تعػػالى: وتفسػػير قكلػػاصػػتالفيـ فػػي  إلػػىيرجػػع سػػبب الصػػالؼ فػػي ىػػذه المسػػألة 

ـَ َعَمْيِو ِإفَّ اهََّ َغفُػوٌر َرِحػيـٌ {}.. قكلو تعػالى: ِْ كقكلػو غيػر   .(1) َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإ
ِْـٍ  قولو:في  الثـمتجانؼ   فٌ إف .(2){َفِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ }َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍؼ إلِ

معنى" غير باغ" عمى المسػمميف" كال اآلية عمى  حممكالمانعيف مف استباحة الرصص لمعاصي بسفره ا
عػػاد" عمػػييـ، فيػػدصؿ فػػي البػػاغي كالعػػادم قطػػاع الطريػػؽ كالصػػارج عمػػى السػػمطاف كالمسػػافر فػػي قطػػع 

 .استباحة الرصصة نو مستثنى مف إف ،مف كجكه البغيكما شاكؿ ذلؾ  ،كقتؿ معصـك الدـ الرحـ
عندىـ مقصكرة عمى المتعدم في األكػؿ بػأف يجػد مندكحػة عػف  اآلية فٌ إالمجيزكف لو الترصص فا أم

 منو  زيادة عما يسد بو رمقو . أك يتناكؿ ,تشييا يتناكؿ المحـرالمحـر ثـ 
المعنػػى الػػذم شػػرعت الرصصػة مػػف أجمػػو كىػػك المعكنػػة كالتصفيػػؼ كالعاصػػي ال  إلػػىنظػر المػػانعيف  -

السػفر  فٌ أل ؛ فػي اسػتباحة الرصصػة كاإلقامػةزكف فيػركف أنػو الفػرؽ بػيف السػفر أمػا المجيػ ،يستحقيما
نمػػا المعصػػية مػػا يكػػكف بعػػده أك يجػػاكرهعنػػدىـلػػيس بمعصػػية  فصػػمح كىػػذا اليعػػدـ المشػػركعية   ، كا 
 . متعمؽ الرصصة

 الرأي الراجح:
سػفره كىك منػع العاصػي ب ،ىك التفريؽ بيف الرصص –كهللا أعمـ  -رجحانو  لي كالذم يظير

كمػػف المعمػػـك أف ذىػػاب  ،ة أكبػػر مػػف معصػػيتودمػػف اسػػتباحة الػػرصص مػػالـ يترتػػب عمػػى المنػػع مفسػػ
منفعتو مفسدة أكبر كضػرر أعظػـ كالتسػبب فػي ذلػؾ معصػية أعظػـ ممػا  الميجة أك عضك أك ذىاب

فال   مف التيمـ مفسدة أعظـ لمنعو ؛ثالن م لؾ ترؾ الكاجبات كالصالةككذ ،سفر المعصية ىك فيو مف
 .أصرل عصية كب معصية أف يرتكب مكز إذا ارتيج
إتػالؼ المػر  نفسػو فػي سػفر المعصػية أشػد معصػية ممػا ىػك فيػو، قػاؿ فػإف " :رحمو هللا القرطبي قاؿ

..  كىذا عاـ، كلعمو يتكب في ثاني حاؿ فتمحك التكبة عنو مػا كػاف  " وال تقتموا أنفسكـ ":هللا تعالى
ـ ألجؿ معصية ارتكبيا، كفي تركو األكػؿ تمػؼ نفسػو، كتمػؾ ككيؼ يجكز منعو مف أكؿ الميتة كالتيم

أيجػػػكز أف يقػػػاؿ لػػػو: ارتكبػػػت معصػػػية فارتكػػػب  ي، كفػػػي تركػػػو التػػػيمـ إضػػػاعة لمصػػػالةأكبػػػر المعاصػػػ
 (3)" أصرل! أيجكز أف يقاؿ لشارب الصمر: ازف، كلمزاني: اكفر! أك يقاؿ ليما: ضيعا الصالةل

                                                 
 .173البقرة آية:  سكرة(  1)
 3ئدة آية : الما سكرة(  2)
 .(232/  2الجامع ألحكاـ القرآف ) /القرطبي(  3)
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 أسباب الترجيح:
منع العاصي مف أف تككف الرصصة إعانة لو عمى المعصية كبيف منعو مف ىذا الرأم يجمع بيف   -

 ارتكاب معصية أعظـ مف سفره في المعصية كىك قتؿ نفسو أك تضييع كاجب.
 تبرتيا مف الكميات الصمس .عبحفظ األنفس كا  جا تالشريعة  كألفٌ   -
 ب معاصي أكثر كترؾ الصالة كغيرىا.منعو مف الرصص يجعمو يرتك -

 :الخامس الضابط
عمػى ظنػػو ف غمػب أك  ،مظانػػو عػػف المطعػـ الحػالؿ مػف أف يبػذؿ قصػارل جيػده فػػي البحػث كالتقصػي

 .(1)كجكده قبؿ اليالؾ أك التمؼ لـ يحؿ لو المحـر 
 :  الضابط السادس

ىػذه  إلىف كصؿ إف ،يستفيد منو حينئذ ال ألنو ,ينفع معو أكؿ المحـر حد ال إلىيصؿ بو الجكع  أال
كال صػالؼ أنػو ال يجػب االمتنػاع إلػى اإلشػراؼ عمػى  النػككم:" اإلمػاـقاؿ  ،(2)األكؿ الحاؿ حـر عميو
(3)"ألنو غير مفيد ؛األكؿ حينئذ ال ينفع ، كلك انتيى إلى تمؾ الحاؿ لـ يحؿ لو أكميا  اليالؾ ، فإفٌ 

  
 الضابط السابع:

و بػػؿ يكفػػي غمبػػة تحقػػؽ كقػػكع مػػا يصافػػو المضػػطر مػػف المػػكت أك التمػػؼ أك عمػػـ اليقػػيف بػػال يشػػترط 
 .(4)يعمـ الغيب كألف األحكاـ الشرعية مناطيا غمبة الظف الظف فإنو ال

 الضابط الِامف: 
عػالـ -عاـ الرمػادة  كىذا فعؿ عمر  -طمب الغكث  البد مف كغيػره مػف المسػمميف أيكلػي األمػر  كا 
صبػػارىـ تقػػدـ المسػػألة كػػانكا جماعػػة فربمػػا لػػـ يعمػػـ حػػاليـ كالبػػد مػػف  إفمضػػطريف أك  ،أنػػو مضػػطر كا 
 .(5)عند هللا  ليككف أعذر ؛المحـرالطعاـ عمى 

                                                 
 (.263/  3(؛ الزركشي/ شرحو عمى مصتصر الصرقي )196/  6انظر: البيكتي/ كشاؼ القناع )(   1)
(؛ الصرشي 570/  1(؛ األنصارم/ أسنى المطالب)236/  2(؛ الشربيني/ اإلقناع )38/  9النككم/ المجمكع / )( 2)

 (.28/  3صتصر صميؿ )/شرحو عمى م
 .(38/  9النككم/ المجمكع / )( 3)
 (.38/  9لنككم/ المجمكع )اانظر: (  4)
 .(263/  3(؛ الزركشي/ شرحو عمى مصتصر الصرقي )196/  6انظر:البيكتي/ كشاؼ القناع )(   5)
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 المطمب الِاني 
 الرخص الشرعية وأقساميا وأحكاميا حقيقة

 كفيو فرعاف:
 .الشرعية الفرع األوؿ: تعريؼ الرخص

 :أواًل: الرخصة في المغة
 (1)هؤ شرا كمنو رصص السعر إذا سيؿ كالميف لةكىك السيك  مشتقة مف الرصص الرصصة في المغة:

 .(2) الرا  كالصا  كالصاد أصؿ يدؿ عمى ليف كصالؼ شدة قاؿ ابف فارس:
كعالقػػة ىػػذا المعنػػػى باالصػػطالحي أف الرصصػػة ىػػػي تسػػييؿ كتصفيػػؼ عمػػػى المكمػػؼ مػػف التكػػػاليؼ 

 الشرعية كفؽ الدليؿ . 
 ِانيًا: الرخصة في االصطالح 

 .لكف يمكف حصرىا في اتجاىيف  ،صكؿ الفقو لمرصصةتعددت تعريفات عمما  أ
 .كالرازم كابف الحاجب  صصة باعتبارىا كصؼ لمفعؿ كاآلمدمعرؼ الر األكؿ: 

بػػػف السػػػبكي كتػػػاج الػػػديف اك  لقرافػػػي كالبيضػػػاكملغزالي كاكػػػا  الثػػػاني عرفيػػػا باعتبارىػػػا كصػػػؼ لمحكػػػـك 
 (3).األرمكم 
 (4) "مع قياـ المقتضى لممنع جكاز الفعؿ" :عرفيا اإلماـ الرازم األكؿكعمى 

كمثاؿ ذلػؾ أف لممضػطر   مع أف الدليؿ يحـر ذلؾ الفعؿ , لعذر فعمويجكز  ماكالمعنى أف الرصصة 
ـُ اْلَمْيَتَة{ أف يأكؿ مف الميتة مع أف الميتة محرمة بدليؿ قكلو تعالى: ـَ َعَمْيُك }ِإنََّما َحرَّ

(5).    
ىػػػك   كىػػذا التعريػػؼ(6)"لِابػػت عمػػػى خػػالؼ الػػدليؿ لعػػػذرالحكػػػـ ا " :كعمػػى الثػػاني عرفيػػا البيضػػاكم

 . (7) سالـ مف االعتراضات المصتار ألنو جامع مانع

                                                 
 (.1616/  3(؛ابف منظكر/ لساف العرب )185/  4لفراىيدم/العيف)ا: انظر (1)
 (.2/500معجـ مقاييس المغة)ابف فارس/ (2)
( ابف أمير 66/  1(؛اإلسنكم/ نياية السكؿ)71/  1انظر:اإلسنكم/ التمييد في تصريج الفركع عمى األصكؿ ) (3)

(؛ النممة/ الرصص الشرعية 82/  1(؛ السبكي الكبير/  اإلبياج شرح المنياج )205/  2الحاج/التقرير كالتحبير)
ثباتيا بالقياس   .44صكا 

 0(154/  1المحصكؿ )  ازم/الر  (4)
 .173البقرة آية:  سكرة(  5)
 (.63/  1اإلسنكم/نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ )(  6)
 .44النممة/ الرصص الشرعية كاثباتيا بالقياس ص (7)
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 :شرح التعريؼ وبياف محترزاتو
ال مف أقسػاـ الرصصة عنده مف أقساـ الحكـ  أفكىذا يقتضي  جنس يشمؿ العزيمة كالرصصة :الحكـ

 .متعمقاتو
ال لـز ترؾ العمؿ بالػدليؿ السػالـ عػف المعػارضإشارة إلى أف الترصص ال بد لو  :الِابت  مف دليؿ، كا 

 كىذا باطؿ باإلجماع.
كغيػره، كالنػـك األكؿ كالشػرب ك: عمى كفؽ الدليؿ أباحو هللا تعالىاحترز بو عما  ليؿ:دعمى خالؼ ال

 . دليؿب منعوو لـ يثبت ألنٌ  ؛فال يسمى رصصة
 . الرصصة جميع أنكاعالدليؿ كلـ يقيده ليشمؿ  كأطمؽ
 .(1)كالحاجة تشمؿ الضركرةلعذر: يعني المشقة التي  كقكلو

 :الفرع الِاني: أقساـ الرخص الشرعية
 إلى:الحكـ الرصص الشرعية باعتبار  (2)يقسـ العمما 

لحقػو ضػرر  عمى المكمؼ األصذ بيا فإف لـ يفعػؿ كمػات أك و يجببمعنى أن :واجبة ةرخص - أ
كسػػيأتي  بحػػػث ىػػػذه  ؛ة لممضػػطر فػػػي حػػاؿ المصمصػػػةأكػػؿ الميتػػػ :أمثمتيػػػاكمػػف  ،آثمػػػان  كػػاف

فػي مبحػث أثػر المجاعػة  ىػي رصصػة كاجبػة أك غيػر ذلػؾلىػؿ كصالؼ العممػا  فيياالمسألة 
 عمى األطعمة.

الػػػذم تقصػػػر فيػػػو  السػػػفر فػػػيكقصػػػر الرباعيػػػة أم أف األصػػػذ بيػػػا أفضػػػؿ  رخصػػػة مندوبػػػة: - ب
 .(3)فإنو رصصة مندكبة الصالة 

جػكزت لمحاجػة إلييػا ك ال بو ذلػؾ اشػ مػاالسمـ كالعرايا كاإلجػارة ك كمثاليا بيع  رخصة مباحة: - ت
 .طمب في فعميا كال في تركيا فيي مباحة

أكػره  مف :بمعنى أف ترؾ األصذ بالرصصة أفضؿ كأكلى مف األصذ بيا كمثاليا رخصة خالؼ األولى:
 باإليماف لقكلو سبحانو كتعالى: اأف يتمفظ بيا ما داـ قمبو مطمئنن  فمو رصصة كممة الكفرعمى التمفظ ب

يَمػاِف َوَلِكػْف َمػْف َشػَرَح  ِبػاْلُكْفِر َصػْدرًا }َمْف َكَفَر ِباهَِّ ِمػْف َبْعػِد ِإيَماِنػِو ِإالَّ َمػْف ُأْكػرَِه َوَقْمُبػُو ُمْطَمػِ فّّ ِباإلِْ

                                                 
 (.63/  1(؛ لإلسنكم/ نياية السكؿ )81/  1بشرح المنياج ) اإلبياجالسبكي/  (1)
/  1(؛ اإلسنكم/ نياية السكؿ )81/  1(؛السبكي/ اإلبياج )192/  1ب المنير )انظر: األنصارم/ شرح الككك( 2)

( كأشير ىنا: أف مذىب اإلماـ الشاطبي رحمو هللا أف حكـ الرصصة عنده 283/  4(؛ النككم/ المجمكع  )63
مىٍيًو ًإفه اَّللهى اإلباحة فقط كقد استدؿ باستقرا  النصكص الكاردة مف مثؿ:}فىمىًف اٍضطيره غىٍيرى بىاغو كىالى عى  ـى عى ادو فىالى ًإٍث

كا { ]النسا  :173غىفيكره رىًحيـه { ]البقرة :  ـي الهًذيفى كىفىري ًة ًإٍف ًصٍفتيـٍ أىٍف يىٍفًتنىكي الى كا ًمفى الصه ري نىاحه أىٍف تىٍقصي ـٍ جي مىٍيكي  [ }فىمىٍيسى عى
101.] 

 (  64/ 1)انظر: اإلسنكم/ نياية السكؿ (  3)
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ـْ َغَضٌب ِمَف اهَِّ  ـْ َعػَذاٌب َعِظػيـٌ{ َفَعَمْيِي األكلػى  ألفٌ  ؛لكػف ىػذه الرصصػة صػالؼ األكلػى    .(1)  َوَلُي
عػف الحسػف "ركل ابف أبي شيبة في مصػنفو  ما شييدان كدليؿ ذلؾ فإنو يككفأف يصبر حتى لك قتؿ 

أف عيكنا لمسيممة أصذكا رجميف مف المسمميف فػأتكه بيمػا ، فقػاؿ ألحػدىما : أتشػيد أف محمػدا رسػكؿ 
 ل قاؿ : نعـ ، قاؿ : أتشيد أني رسكؿ هللا ل قاؿ : فأىكل إلى أذنيو ، فقاؿ : إني أصػـ ، قػاؿ : هللا

فػأمر بػو فقتػؿ ، كقػاؿ ل صػر : أتشػيد  ،قمػت إنػي أصػـ  ،ما لؾ إذا قمت لؾ : تشيد أني رسػكؿ هللا 
فػأتى النبػي  ،رسػمو فأ ،نعػـرسكؿ هللا ، قاؿ : نعـ ، فقاؿ : أتشيد أني رسػكؿ هللا ، قػاؿ :  أف محمدان 

 أمػػػا ه بقصػػػتو كقصػػػة صػػػاحبو ، فقػػػاؿ: ؾ فػػػأصبر : يػػػا رسػػػكؿ هللا: ىمكػػػت ، قػػػاؿ : كمػػػا شػػػأن، فقػػػاؿ
أمػا كفػي قكلػو صػمى هللا عميػو كسػمـ  (2)"وأمػا أنػت فأخػذت بالرخصػة ،صاحبؾ فمضى عمػى إيمانػو 
 " ه:تفسػػير  فػػي القرطبػػياإلمػػاـ  :األفضػػؿ قػػاؿك دليػػؿ عمػػى أنػػو األكلػػى  صػػاحبؾ فمضػػى عمػػى إيمانػػو

أجمػػػع العممػػػا  عمػػػى أف مػػػف أكػػػره عمػػػى الكفػػػر فاصتػػػار القتػػػؿ أنػػػو أعظػػػـ أجػػػرا عنػػػد هللا ممػػػف اصتػػػار 
 .(3)"ةالرصص

                                                 
 .106سكرة النحؿ آية:    (1)
( كذكرىا األلباني في السمسمة الضعيفة ثـ  قاؿ: "قمت : كىذه قصة جيدة ، 537/  17مصنؼ ابف أبي شيبة )(  2)

لكال أنيا مف مراسيؿ الحسف البصرم ؛ لكف اآلية السابقة كسبب نزكليا يشيداف لصحتيا . كهللا أعمـ" انظر السمسمة 
 ( 725/  12الضعيفة لو )

 (.188/  10القرطبي/ الجامع ألحكاـ القرآف )(  3)
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 المطمب الِالث
 لرخص الشرعية وعالقتيا بالمجاعةاحقيقة 

كال  ،المشػػقة كالحاجػػةاالضػػطرار ك مػػف أنػػكاع  بأسػػبابياقػػد أنػػاط الػػرصص الشػػارع الحكػػيـ  إف 
ألف ؛بػػؿ تكػػكف معصػػية  ،يصػػح حينيػػا أف تسػػمى رصصػػة الك  صػػة بػػدكف سػػببياالرص تػػؤتىيصػػح أف ي 

 عممػا  أصػػكؿلػذلؾ نجػػد  ك ؛صػػالؼ دليػؿ األصػػؿ بػؿ عمػى ،بػدكف دليػػؿ مثبػت ليػػاالمكمػؼ قػد فعميػػا 
 (1)"الحكـ الِابت عمى خػالؼ الػدليؿ لعػذر :"بػػ يعرفكنياففي تعاريفيـ  أم الرصصة: يضبطكنيا الفقو
 ،عذران  يشيد باعتباره شرعي كالبد أيضان مف دليؿ ،لمرصصة الذم ىك سبب برالبد مف العذر المعت إذ

} َفَمػِف اْضػُطرَّ ِفػػي َمْخَمَصػٍة َغْيػػَر  سػبب معتبػر لمرصصػة عنػػد الشػارع الحكػيـ قػاؿ تعػػالى: كالمجاعػة
ِْـٍ َفِإفَّ اهََّ َغفُػوٌر َرِحػيـٌ { ت كالمشػقة فػي سػائر مظنػة كقػكع المكمفػيف فػي العنػألنيػا   (2) ُمَتَجاِنٍؼ إلِ

كسػػكا  فػػي ذلػػؾ الفػػرد كالمجتمػػع  ،كعػػادةكممػػبس كعبػػادة كمعاممػػة كمشػػرب شػػؤكف حيػػاتيـ مػػف مطعػػـ 
ـَ اْلِخْنِزيػِر لقكلو كمثاؿ ذلؾ أنو مف المعمكـ حرمة الميتة  ،كالدكلة ـَ َوَلْحػ ـُ اْلَمْيَتَة َوالدَّ ـَ َعَمْيُك }ِإنََّما َحرَّ

مصمصة فػإف لػو رصصػة بػأف يأكػؿ مػف الميتػة مػا يمسػؾ  أصابتولكف مف  (3) {َوَما ُأِىؿَّ ِبِو ِلَغْيِر اهَِّ 
}َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصػٍة َغْيػَر ُمَتَجػاِنٍؼ  كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى: ،حتى يجد الطعاـ الحالؿ ،رمقة 

ِْػػـٍ َفػػِإفَّ اهََّ َغفُػػوٌر َرِحػػيـٌ { فػػي التػػرصص ألكػػؿ  اأف المجاعػػة كانػػت سػػببن  كبػػالنص فنجػػد ىنػػا  .(4) إلِ
كمف  ي اعتبرتيا الشريعة مف الكميات التي يجب الحفاظ عمييالمقصد حفظ النفس التالميتة المحرمة 

 كالعرض كالماؿ  كالعقؿ الديف كالنفس  كىي: ؛بحفظ الكميات الصمس  جا تالمعمـك أف الشريعة 
كالػرصص كجػو أك بػاب مػف  ،اليسر كرفع الحرج سمة متأصمة مف سمات ىػذه الشػريعة المباركػة إفٌ *

 كمنيا المجاعة.كىي التطبيؽ العممي ليذه السمة عند نزكؿ المشاؽ  ،أبكابيا
الػػرصص متعمقػػة  ألفٌ ,أبيحػػت الرصصػػة  ،* بػػيف الػػرصص كبػػيف المجاعػػة تػػالـز فمتػػى كقعػػت المجاعػػة

 . (5)كالمشقة تجمب التيسير ،اتسع قة حتى قاؿ الفقيا  إذا ضاؽ األمر كمنكطة بالمش
 مقصػػد حفػػظ الػػنفس فيػػؿ تتعػػدل ىػػذه الرصصػػة إلػػى غيرىػػا مػػف بػػاقي الكميػػات ل رصصت الػػجػػا  إذف

مسػألة ميمػػة جػػدان أال  بحػػث إلػػىىػػذا التسػػاؤؿ يسػكقنا  ،كىػؿ تتعػػدل مػف الضػػركريات إلػػى الحاجيػات 
 .كىي مسألة إثبات الرصص بالقياس

                                                 
 (63/  1اإلسنكم/نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ )(  1)
 .3المائدة :  سكرة(  2)
 .173البقرة آية:  سكرة(  3)
 .3المائدة :  سكرة(  4)
 .(123، 121/  1انظر: الزركشي/ المنثكر في القكاعد)(  5)
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 طمب الرابع الم
 إِبات الرخص بالقياس

 كفيو فرعاف:
  .وبياف التعريؼ الراجح مع ذكر محترزاتة القياس تعريؼ األوؿ:الفرع 
 :بذكر معنييف منيا سأكتفيمغة معاف كثيرة لالمقياس في  ،القياس في المغة :أوالً 
يطمػػؽ القيػػاس كيػػراد بػػو التقػػدير:أم تقػػدير الشػػي  بغيػػره  كالمقػػدار مقيػػاس كمػػا تقػػكؿ قسػػت الثػػكب .1

 .(1)بالمتر أم قدرتو بو
معنكيػة  أك ،أم سػاكيتو بػو كب بػالثكبسكا ى كانت حسية كما تقكؿ قست الثػػ المساكاة بيف شيئيف .2

 . (2)ال يساكيو يقاس فالف بفالف أم ال كما تقكؿ

  :القياس في االصطالح ِانيًا:
 ىػكأـ  ،األحكػاـعمػى  اصتمفت تعاريؼ األصكلييف لمقياس بسػبب اصػتالفيـ فيػو ىػؿ ىػك دليػؿ مسػتقؿ

كالكتػػاب كالسػػنة  الشػػرعية األحكػػاـالقيػػاس دليػػؿ مسػػتقؿ عمػػى ىػػؿ أم بمعنػػى ل  مػػف فعػػؿ المجتيػػد 
 بو. إالبغض النظر عف فعؿ المجتيد أـ أنو مف فعؿ المجتيد كال يتحقؽ 

مسػػاواة فػػرع " :حيػث عرفػػو بػػػ  ابف الحاجػػبكػػ ،مسػػاكاة  كاسػتكا  دليػػؿ مسػػتقؿ عرفػو بػػػ :فمػف قػػاؿ أنػو
 .(3) "ألصؿ في عمة حكمو

 :ومف قاؿ ىو مف فعؿ المجتيد
لحاؽ ،حمؿ  بػعرفو  معمػـو فػي معمػـو آخػر  إِبات مِؿ حكـ":حيث عرفو بػػ البيضاكمك ،تاثبا  ك  ،كا 

  .(4)الشتراكيما في عمة الحكـ عند المِبت"
فػػي  األصػػؿمثػػؿ حكػػـ  إثبػاتسػػكا  كػػاف  إثبػػاتجػػنس فػػي التعريػػؼ يشػمؿ كػػؿ  إِبػػات شػػرح التعػػرؼ:

 مفػػرع لنقػػيض العمػػة كىػػك قيػػاس العكػػسل  األصػػؿنقػػيض حكػػـ  إثبػػاتأك  ،كىػػك قيػػاس المسػػاكاة ،الفػػرع
يمثؿ لو بقكؿ النبي  أحػدنا شػيكتو كيكػكف  أيػأتيقػالكا يػا رسػكؿ هللا  . وفى بضع أحدكـ صػدقة": كي

 فػػيفكػػذلؾ إذا وضػػعيا  ، اً أرأيػػتـ لػػو وضػػعيا فػػى حػػراـ أكػػاف عميػػو فييػػا وزر  :قػػاؿ  ل!لػػو فييػػا أجػػر
كضػػعيا فػػي  إذا فإنػػوكضػػعيا فػػي حػػراـ يػػؤثـ  إذا فينػػا بػػيف النبػػي  أنػػو كمػػا " (5)الحػػالؿ كػػاف لػػو أجػػر

                                                 
 .(560/  1(؛الرازم/ مصتار الصحاح )40/  5) ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة(  1)
 نفس المصدر.(  2)
 (.137/  4) عف مصتصر بف الحاجب السبكي/رفع الحاجبتاج الديف (  3)
 (.118/  2نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ  ) اإلسنكم/(4)
 (.82/  3ركؼ()باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المع،أصرجو: مسمـ/ صحيحو) كتاب الزكاة(5)
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كىػػػي فيػػػو فأثبػػػت لمفػػػرع الحػػػؿ كىػػػك نقػػػيض حكػػػـ األصػػػؿ كىػػػك الحرمػػػة  لنقػػػيض العمػػػة ،حػػػالؿ يؤجر
 .تغايرىما في الحؿ كالحرمة

أك بالنفي كسػكا  عمػى  سكا  باإليجاب ،بيف الفرع كاألصؿمطمؽ إدراؾ النسبة ىك  :والمراد باإلِبات
 .مؿ قياس اإلثبات كقياس النفي كيشمؿ القياس القطعي كالظنيكذلؾ ليش ؛جية القطع أك الظف

قيػػاس ضػػرب الكالػػد عمػػى التػػأفيؼ بجػػامع اإليػػذا  فػػي كػػؿ فيكػػكف الضػػرب  ومِػػاؿ قيػػاس اإلِبػػات:
 حرامان.

صػحة بيػع  ىفػتنافممػا  ،قياس بيع الكمب عمػى الصنزيػر بجػامع النجاسػة فػي كػؿ ومِاؿ قياس النفي:
 يع الكمب .صحة ب ىفتناالصنزير 

 نػػو قطعػػي ألف:إكقمنػػا  قيػػاس ضػػرب الكالػػد عمػػى التػػأفيؼ  بجػػامع اإليػػذا   ومِػػاؿ القيػػاس القطعػػي:
 الفرع ىنا أكلى بالحكـ مف األصؿ.

الفػرع لػيس  ألفٌ ؛قيػاس األرز عمػى البػر فػي الربكيػة بجػامع الكيػؿ كىػك ظنػي  ومِاؿ القياس الظنػي:
 أكلى مف األصؿ بالحكـ كال  مساك لو.و 

فػػإف كػػؿ عاقػػؿ يعمػػـ بػػؿ تصػػكره بػػدىي ،تعريػػؼ  إلػػىالمثػػؿ  ال يحتػػاج   :مِػػؿ  فػػي التعريػػؼ :كقكلػػو
 .كمصالفا لمبارد ربالضركرة ككف الحار مثال لمحا

 كأتى بالمثؿ ىنا ألمريف :
الفتراقيمػػا فػػي عمػػة  األصػػؿض حكػػـ يثبػػت لمفػػرع نقػػي ألنػػو ؛إلصػػراج مػػا يسػػمى بقيػػاس العكػػس   أواًل:

لػـ  مطمقػان لصػحة االعتكػاؼ  لػك لػـ يكػف الصػكـ شػرطان  مذىب الحنفية قالكا:" لو بما فيالحكـ كيمثؿ 
لػـ  ،حة االعتكػاؼ فػي األصػؿصػفإنيػا لمػا لػـ تكػف شػرطا ل ،يصر شرطا بالنػذر قياسػا عمػى الصػالة

ؼ تكػػف شػػرطا لػػو بالنػػذر إذ لػػك نػػذر أف يعتكػػؼ مصػػميا لػػـ يمزمػػو الجمػػع بصػػالؼ مػػا لػػك نػػذر أف يعكتػػ
صؿ نفي ككف الصالة شرطا ليا كفي الفػرع إثبػات كػكف الصػـك شػرطا فحكػـ كالثابت في األ ،صائما

 .(1)"ضويقنالفرع ليس حكـ األصؿ بؿ 
بػػػؿ مثمػػػو  أشػػػار بػػػو  إلػػػى أف الحكػػػـ الثابػػػت فػػػي الفػػػرع لػػػيس ىػػػك عػػػيف الثابػػػت فػػػي األصػػػؿ والِػػػاني:

 الشصص الكاحد بمحميف في نفس الكقت.الستحالة قياـ 
كىك حكـ األصؿ، كالمراد بو ىينػا  مف أركاف القياس األربعة  األكؿبو إلى الركف  أشار حكـكقكلو: 

القيػاس  ، فػإفٌ كػاف أك سػمبان  لمشرعي كالعقمي كالمغكم إيجابان  شامالن  القياس  نسبة أمر إلى آصر ليككف
 عمى الصحيح. يجرم فييا كميا

حكػـ فييػا بػنص الـ الحادثة أك الكاقعة التػي تػ األصؿ المقيس عميو كىي: المقصكد منو معمـو كقكلو
 أك اجماع  كالصمر مثالن.

                                                 
 (.4/  3االبياج بشرح المنياج )/ السبكي(1)
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يراد  آخر في معمـو :كقكلو حكـ  إثبات: المقصكد بو الفرع أم الحادثة لـ يرد فييا نص كال إجماع كي
 .ليا كالنبيذ مثال 

كىػػي المعنػػى الػػذم مػػف  أشػػار بػػو إلػػى الػػركف الرابػػع، كىػػك العمػػة: الشػػتراكيما فػػي عمػػة الحكػػـ :كقكلػػو
الفػرع  فػي مػف اطرادىػا  كالبػد،صػؿ تكفر عمة حكػـ لألفال بد مف  ،الباعث عميو  شرع الحكـ أك وأجم

 قياس النبيذ عمى الصمر بجامع اإلسكار في كؿ .  :حتى يأصذ حكمو كمثاؿ ذلؾ

بػػؿ لداللػػة نػػص أك  ،ال لالشػػتراؾ فػػي العمػػة لفػػرع أصػػؿكاحتػػرز بػػذلؾ عػػف إثبػػات مثػػؿ حكػػـ 
عػف  :ثبكت حرمة النبيذ  بعمـك  قكلو  كمثالو سان كف قيافإنو ال يك؛عمى ثبكت الحكـ لمفرع إجماع 

 حرمتػػوأثبػػت  مػػف يـفمػػن .(1)"كػػؿ مسػػكر خمػػر وكػػؿ مسػػكر حػػراـ :"قػػاؿ ابػػف عمػػر أف رسػػكؿ هللا 
 .يثبتو بالقياس النص كلـب

الحكػػـ بثبػػكت الميػػراث لمصالػػة إلجمػػاع الصػػحابة عميػػو ال بسػػبب كمثػػاؿ مػػا ثبػػت باإلجمػػاع 
طهػاًب فعى رث بالنص القياس عمى الصاؿ الكا ػري ٍبػفي اٍلصى نىٍيػؼو قىػاؿى كىتىػبى عيمى ػٍيًؿ ٍبػًف حي ٍف أىًبي أيمىامىةى ٍبػًف سى

كؿى اَّللًه  ًإلىى أىًبي عيبىٍيدىةى  اهَُّ َوَرُسوُلُو َمْوَلى َمْف اَل َمْوَلى َلُو َواْلَخاُؿ َواِرُث َمْف اَل َواِرَث  : قىاؿى  أىفه رىسي
 ثبت باإلجماع كلـ يثبت بالقياس. فالحكـ ىنا  (2)" َلوُ 

المثبػػػت ىػػػك القػػػائس أم المجتيػػد الػػػذم يسػػػتنبط الحكػػـ بالقيػػػاس كسػػػكا  كػػػاف  ، عنػػػد المِبػػػتكقكلػػو: 
 شػػػػمؿ القيػػػػاسيلك  ،كلإلشػػػػارة إلػػػػى أف القيػػػػاس مػػػػف عمػػػػؿ المجتيػػػػدمجتيػػػػد مطمػػػػؽ أك مجتيػػػػد مػػػػذىب 
 يػراه مجتيػد آصػر فػي نفػس الربمػا ألف مػا يػراه مجتيػد فػي مسػألة  ،الصحيح كالفاسػد فػي نفػس األمػر

 .الكقت كالمكاف
 .ثبكت حكـ األصؿ لمفرع الشتراكيما في العمة في الكاقع كنفس األمر فالقياس الصحيح ىك 

كالقيػاس الفاسػد ىػك ثبػكت مثػػؿ حكػـ األصػؿ لمفػرع الشػتراكيما فػػي العمػة كمػا ظيػر لممجتيػد بصػػالؼ 
 الكاقع .

فإنػو ال يكػكف قياسػا، كأشػار بػو أيضػا إلػى أف  ،كـكقكلو: مثؿ احترز بو عف إثبػات صػالؼ حكػـ معمػ
  .(3)الحكـ الثابت في الفرع ليس ىك عيف الثابت في األصؿ

                                                 
 (.100/  6باب بياف أف كؿ مسكر صمر كأف كؿ صمر حراـ() ،)كتاب األشربة مسمـ/ صحيحو(  1)
 (؛458/ ص  7باب ما جا  في ميراث الصاؿ()  ،)كتاب الفرائضالترمذم/ سننو أصرجو: (  2)

 (.347/  4)كصححو االلباني انظر السمسمة الصحيحة
 (كما 118/ 2اإلسنكم/ نياية السكؿ ) ،بعدىا ( كما4/ 3بشرح منياج  ) اإلبياجالسبكي/  :الشرح ليذا انظر( 3)

 كمابعدىا.1830ص4بعدىا؛ النممة/الميذب في عمـ أصكؿ الفقو ج
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 :التعريؼ المختار
 تعريؼ البيضاكم رحمو هللا اصتيار  يظير لمباحث

 اآلتية:قاط نكتتمصص أسباب اصتيار تعريؼ البيضاكم في ال أسباب االختيار:
 (1)ة لمعمما  أىميا تعريؼ اإلماـ الرازم كابف السبكي ألنو صالصة تعريفات كثير  -
 .أنو جامع مانع  -
 .قمة االعتراضات الكاردة عميو كقكة الردكد عمييا -
 .(2)ألنو جمع بيف الحمؿ كالمساكاة -

 القياسبالرخص  إِباتالفرع الِاني: 
 عػذرثػـ كجػد  ،مػا إذا شرعت رصصة استثنا ن مف حكـ األصػؿ بسػبب عػذر : المقصكد بيذه المسألة

 الشتراكيما في العمة. فيؿ يككف رصصة مثمو  شبيو لو
فمو رصصػة أف يػتمفظ بكممػة الكفػر مػا أف مف أكره عمى الكفر كصشي عمى نفسو اليالؾ كمثاؿ ذلؾ: 

يَمػاِف {  داـ قمبو مطمئف باإليماف لقكلو تعالى: يقػاس عميػو  فيػؿ (3)} ِإالَّ َمْف ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِ فّّ ِباإلِْ
 مف أيكره عمى القتؿ أك الزنال.

 :فريقيف إلى ىذه المسألةاختمؼ العمما  في 
 .(5)كقػكؿ لإلمػاـ مالػؾ .(4)أفاد بمنع جرياف القياس فػي الػرصص كىػك مػذىب الحنفيػة :األكؿالمذىب 

 . (6)كركاية عف الشافعي
كىػك مػو, ذم شػرعت الرصصػة ألجأفاد بالجكاز كال مانع مف ذلؾ إذا عممنػا المعنػى الػ المذىب الثاني:

 .(7)مذىب جميكر األصكلييف

                                                 
 ( .11/ ص  5الرازم/المحصكؿ  )ج  انظر: (1)
ثباتياالرصص الشرعية / انظر: النممة(  2)  كمابعدىا.153القياس صب كا 
 .106سكرة النحؿ آية : ( 3)
 (.116/  4الجصاص/الفصكؿ في األصكؿ ) انظر: ( 4)
 (.152/  2شرح تنقيح الفصكؿ )الغامدم/ انظر:(5)
 (. 272/  6انظر: الزركشي/ البحر المحيط )(  6)
الغزالي  ،(316/  3و  )(؛الجكيني/ التمصيص في أصكؿ الفق116/  4الجصاص/الفصكؿ في األصكؿ )انظر: (7)

/  4(؛الفرا /  العدة في أصكؿ الفقو  )440/  1(؛ لمشيرازم/ التبصرة في أصكؿ الفقو )340/  2)/المستصفى 
1409 .) 
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 ة:األدل
 أدلة المذىب األوؿ :

 الدليؿ األوؿ:
أف الػػػػرصص مصاًلفىػػػػة لمػػػػدليؿ، فػػػػالقكؿ بالقيػػػػاس عمييػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػى كثػػػػرة مصالفػػػػة الػػػػدليؿ، فكجػػػػب أاله "

 .(1)"يجكز
 :يعترض عميو

مصػػمحة ذلػػؾ الػػدليؿ عمػػالن باالسػػتقرا ، أف الػػدليؿ إنمػػا يصالفػػو صػػاحبي الشػػرع لمصػػمحةو تزيػػد عمػػى "
ـي األرجح ىك شأف صاحب الشرع، كىك مقتضى الدليؿ، فإذا كجدنا تمؾ المصػمحة التػي ألجميػا  كتقدي

ػػالىؼ الػػدليؿي بيػػا عمػػالن برجحانيػػا، فػػنحف حينئػػذو كىثهٍرنػػا مكافقػػة  كلػػؼ الػػدليؿ فػػي صػػكرةصي  كجػػب أف ييصى
 .(2)"الدليؿ ال مصالفتو

 الدليؿ الِاني:
فػي قيػاس غيػر المنصػكص  فإفٌ  ،ا مف هللا تعالى فال نتعدل بيا مكاضعيايمنح كعطا لكا: الرصصقا

 .(3)فكجب المنععمى المنصكص في األحكاـ االحتكاـ عمى المعطى في غير محؿ إرادتو 
 يعترض عميو:
فػإذا كجػػد مػا يشػػابيو فػػي  ،أف مػدار القيػػاس ىػك تعقػػؿ المعنػػى الػذم شػػرع مػف أجمػػو الحكػػـ 
الػذم ينسػجـ مػع  ركح الشػريعة كيناسػب  مقاصػدىا كسػماتيا العامػة  ىػك ألحقناه بػو كىػذا شي  آصر

 .(4)كتكثيراى لمنح هللا كعطاياه كحفظان لحكمة الكصؼ مف الضياع ،مف اليسر كرفع الحرج
كىػذا ىػذياف فػإف كػؿ مػا يتقمػب فيػو العبػاد مػف المنػافع فيػي كرد إماـ الحرميف عمى ىذا الدليؿ قاؿ: "

 .(5)"هللا تعالى كال يصتص بيا الرصص منح مف
   الدليؿ الِالث:

شػػرعت لمصػػمحة المكمفػػيف كالمصػػمحة ال يعمميػػا إال هللا تعػػالى فيجػػب أف ال يعمػػؿ  الػػرصصقػػالكا إف 
 .(6)كال يتعدل بيا مكاردىا فييا بالقياس

                                                 
 (.152/  2شرح تنقيح الفصكؿ )ناصر الغامدم/(1)
 نفس المرجع( 2)
 (.30/  3نياج )(؛السبكي/اإلبياج بشرح الم588/  2الجكيني/ البرىاف في أصكؿ الفقو )(3)
 .186/ الرصص الشرعية صالنممةانظر: (4)
 (.588/  2انظر: الجكيني/ كالبرىاف في أصكؿ الفقو)(5)
 المرجع السابؽ.(6)
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  :مف وجييف أجيب عميو
نفػي القيػاس ل  ثػؿ ذلػؾ طريقػان كجػب أف يجعػؿ م ،الػرصصالقيػاس فػي نفػي لأف ىذا لك كػاف طريقػا .1

األحكػػػػاـ شػػػػرعت لمصػػػػمحة المكمفػػػػيف  إفٌ  :قػػػػالكاحيػػػػث  ،فػػػػاة القيػػػػاسفػػػػي سػػػػائر األحكػػػػاـ كمػػػػا فعمػػػػو ني 
كلمػا بطػؿ ىػذا فػي نفػي القيػاس  ,كالمصمحة ال يعمميا إال هللا تعالى فيجب أف ال يعمؿ فييػا بالقيػاس

  الرصص.بطؿ في نفي القياس في  ،باتفاؽ في سائر األحكاـ
 (1) "دكف حصكؿ شرائطو كأركانوز القياس في شي  بكنحف ال نجكٌ كقالكا:"  .2

 أدلة المذىب الِاني:
  :الدليؿ األوؿ
فػػرؽ بػػيف حكػػـ لػػـ ت عامػػةجػػا ت  يػػاحيػػث أنٌ  القيػػاسلحجيػػة  المثبتػػةاألدلػػة  بعمػػكـ اسػػتدلكا 

 ،ىػذه األدلػةى ذلػؾ تكػكف كحكـ كبما أف الرصصة حكـ مف األحكاـ فإنيػا تػدصؿ فػي ىػذا العمػـك كعمػ
تصصيص مف غيػر مصصػص  ىكبالقياس الرصص  إثباتكالقكؿ بمنع  أدلة إلثبات الرصص بالقياس

 . (2)كىك ممنكع باتفاؽ
 :اعترض عميو

نسػػمـ جريانػػو فػػي  عنػػد كجػػكد أركانػػو كشػػرائطو لكػػف ال األحكػػاـسػػممنا أف القيػػاس يجػػرم فػػي  
فإنيػا لػـ  ،كلػئف سػممنا جريانػو فػي الػرصص ،كالقياس فرع تعقػؿ العمػة ،فيياال نعقؿ العمة الرصص ألنا

 تحصؿ بالفعؿ.
 أجيب عميو:
 ،عامة لـ تفػرؽ بػيف حكػـ كحكػـعند تحقؽ شرائطو  المثبتة لجريانو في األحكاـ األدلةأف  

ف صػريح العقػؿ حػاكـ بأنػو ال إ :فنقػكؿ ،نعقػؿ المعنػى ا الألٌنػأما قكلكـ ال نسمـ جريانػو فػي الػرصص 
ثـ يكجػد ذلػؾ المناسػب فػي صػكرة أصػرل  ،ألمر مناسبما في صكرة رصصة  شرع الشارعيأف  عمتني

كنحف ال نجكز القياس في شػي  بػدكف  ، منافيا ليذا المعنى حتى يمتنع ألجمو كضع الرصصة فميس
 . حصكؿ شرائطو كأركانو

بالبحػػػػث  إالىػػػػذا ال يثبػػػػت  أفٌ  :حصػػػػؿ بالفعػػػػؿ يجػػػػاب عميػػػػويلكنػػػػو لػػػػـ  اإلمكػػػػافسػػػػممنا  :أمػػػػا قػػػػكلكـ
 بعد قميؿ. أمثمتوكسأذكر  ككقع  بالفعؿ حتى عند المصالؼ كبيما كجدنا أنو قد حصؿ ،تقرا السكا

                                                 
 (30/  3بشرح المنياج ) اإلبياجالسبكي/(1)
 (30/  3(؛السبكي/ اإلبياج بشرح المنياج )1402/  4العدة في أصكؿ الفقو  ) الفرا / (2)

 (.145/  2) السكؿ اإلسنكم/نياية
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  :نيالدليؿ الِا
كؿ كاحد منيمػا يقتضػي الحكػـ مػف  فٌ أل ؛الكاحدفي معنى صبر  إلثبات الرصص  القياس قالكا: ثانيا:ن 

جػػاز  لمػػاك ، يبكلممجتيػػد المصطػػ  نصػػ ،كيجػػكز السػػيك كالصطػػأ فػػي كػػؿ كاحػػد منيمػػا ،طريػػؽ الظػػف
 .(1)بالقياس الرصص جاز إثبات،إثبات األحكاـ بصبر الكاحد 

 ِالث: الدليؿ ال
نو قد كجد في كتبيـ الكثيػر إ حيث ،التناقض الذم كقع فيو المانعكف لمقياس عمى الرصص 

ياس غير الحجر عميو في جكاز ق :مف الفركع التي أثبتكىا بنا ن عمى القياس عمى الرصص كمف ذلؾ
 منيما طاىر جامد ينقي المحؿ. بجامع أف كالن  ،جمار بواإلست

 ،المطيػععمػى المسػافر  قياسػان  ،كرصصكا لممسػافر العاصػي بسػفره الفطػر فػي نيػار رمضػاف 
عانػة عمػى مػا يعانيػو الم يا فإنيػا مبنيػة تصفيفػان لعمى صالؼ كضع الشارع كىذا  ا فػي فأثبتكىػ سػافر كا 

كىػذا التنػاقض يػدؿ  ،إعانػة العاصػي عمػى المعصػية بيػا ردالشػرع ال يػ سفر المعصية مع القطػع بػأفٌ 
 .(2) عمى صحة مذىب الجميكر

 :عميواعترض 
 (3)كما شاكميا إنما أثبتناه بداللة النص ال بالقياسذكرتمكه مف فركع  ما إفٌ 

 :أجيب عميو
ألصػؿ كىك المعنى المشػترؾ الجػامع بػيف ا ياس قد كجدتقبأف ىذا االعتذار لف ينفعكـ فاف حقيقة ال

 .(4)كالفرع
 عمى جكاز القياس عمى الرصص. ىذه أىـ أدلة الجميكر

   الرأي الراجح:
الػػػرصص  إثبػػػاتجػػػكاز ب القائػػػؿرجحػػػاف مػػػذىب الجميػػػكر  لمباحػػػث بعػػػد مناقشػػػة أدلػػػة الفػػػريقيف يظيػػػر

 بالقياس كذلؾ لما يمي:
 عمى أدلتيـ. التي أكردىا الجميكر االعتراضاتقكة أدلة الجميكر كضعؼ أدلة المانعيف كقكة  -

                                                 
 (441/  1انظر: الشيرازم/ التبصرة في أصكؿ الفقو )( 1)
العدة في  ،(585/  2(؛ الجكيني/ البرىاف في أصكؿ الفقو )441/  1انظر:الشيرازم/ التبصرة في أصكؿ الفقو )( 2)

 (.1413/  4) -أصكؿ الفقو 
 (.242/  1انظر: السرصسي/ أصكلو )(3)
 .(145/  2(؛االسنكم/ نياية السكؿ  )467/  1ييد في تصريج الفركع عمى األصكؿ  )انظر: االسنكم/ التم(4)
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الػػرصص أنيػػـ منعػػكا القيػػاس عمػػى الػػرصص ثػػـ أثبتػػكا الكثيػػر مػػف حيػػث  يـمناقضػػة المػػانعيف لمػػذىب -
ثبػػت ىػػذا بتتبػػع العممػػا   ،كالكفػػارات ،كالحػػدكد ،الػػرصص بالقيػػاس عمػػى الػػرصص فػػي أبػػكاب كثيػػرة منيػػا

ف اعتذركا بأنو ليس قياسن   ،كتبيـ  دت فيو.القياس قد كج حقيقة فٌ أل؛فمف ينفعيـ  ،ا كا 
يسػػػر كرفػػػع الحػػػرج عػػػف الشػػػريعة كىػػػك الأصػػػؿ عػػػاـ مػػػف أصػػػكؿ القػػػكؿ بػػػالجكاز ىػػػك الػػػذم يناسػػػب  -

 .(1)المكمفيف كيتكافؽ مع مقاصدىا العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 187الرصص الشرعية  النممةانظر:(1)
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 انفصم انثاني

 واملعامالت انعباداتأثر اجملاعة عهى أحكاو األطعمة و
 

 كفيو ثالثة مباحث:

 ى أحكاـ األطعمة.أِر المجاعة عم المبحث األوؿ:

 العبادات.أِر المجاعة عمى أحكاـ : نيالمبحث الِا

 .ِر المجاعة عمى أحكاـ المعامالتأ لِالث:المبحث ا
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 المبحث األوؿ

 أِر المجاعة عمى أحكاـ األطعمة

 

 :مطالب ستةكفيو 

 .مطعاـ المحـر لأكؿ المضطر حكـ  المطمب األوؿ:

 .مف الطعاـ المحـرالمضطر كؿ مقدار ما يأ المطمب الِاني:

 ؟.إنسافالمطمب الِالث: ىؿ يجوز أف يأكؿ المضطر لحـ 

المطمػػب الرابػػع: ىػػؿ يجػػوز لممضػػطر شػػرب الخمػػر أو النجاسػػات لػػدفع العطػػش واسػػتبقا  

 الميجة؟

 .المطمب الخامس: حكـ أخذ المضطر طعاـ الغير

 .المطمب السادس: ترتيب المحرمات
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  المطمب األوؿ
 كؿ المضطر لمطعاـ المحـر أحكـ 

  ؟ليحيي نفسو الطعاـ المحـرمف أكؿ ي أف الفرع األوؿ: ىؿ يجب عمى المضطر
مػا يسػد بػو  كػؿ منػوىؿ يجب عميو أف يأ ،الطعاـ المحـرصكرة المسألة: مف أصابتو مصمصة ككجد 

 ل أـ ىك عمى التصيير ،رمقو
غيػر ا يسػد بػو رمقػو مػف الطعػاـ المحػـر أف المضػطر مػأذكفه لػو أف يأكػؿ مػ (1)ال صالؼ بيف الفقيا 

ـَ َعَمْيِو ِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ{كذلؾ لقكلو تعالى: ،الساـ ِْ  .(2)} َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإ
 ى مذىبيف:إل لاإلباحةأـ ىك عمى  بعد ذلؾ ىؿ يجب عميو األكؿ كاصتمؼ الفقيا 

امتنػع عػف األكػؿ حتػى مػات  لمضطر األكػؿ مػف الطعػاـ المحػـر كلػكاال يجب عمى  األوؿ:المذىب 
 ،(4)كجو عند الشافعية قاؿ بو أبك اسػحاؽ الشػيرازمك  (3)ةالحنفيمف مذىب أبي يكسؼ  كىك ، يأثـال 

 . ،(5)عند الحنابمة كركاية
كاف امتنػع عنػػو حتػػى مػػات كػػاف  ،محػػـراألكػػؿ مػػف الطعػػاـ ال يجػػب عمػػى المضػطر  الِػػاني:المػػذىب 

  .(10)كأحد قكلي الحنابمة (9)ككجو عند الشافعية (8)كالمالكية (7) الحنفيةكىك مذىب  ،آثما
 األدلة:

 والمعقوؿ. ،واألِر  ،مف الكتاب استدؿ أصحاب المذىب األوؿ لو 
 مف الكتاب : :أوالً 

ـَ "قولو تعالى:  ـْ َما َحرَّ َؿ َلُك ـْ ِإَلْيِو{}َوَقْد َفصَّ ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت َعَمْيُك
(11)  

                                                 
 (.74/  11انظر: ابف قدامة/ المغني )( 1)
 .173سكرة البقرة آية: ( 2)
 (.87/  24انظر: السرصسي/ المبسكط )( 3)
 (.36/  9انظر: النككم/ المجمكع) (4)
 (.74/  11ابف قدامة/ المغني )انظر: ( 5)
  المرجع السابؽ( 7)
/  1الثمر الداني شرح رسالة  القيركاني)األزىرم/ (؛ 233/ ص  2انظر: القرطبي/ الجامع ألحكاـ القرآف )ج ( 8)

667.) 
 (.37/  1(. النككم/ األصكؿ كالضكابط )36/  9انظر: النككم/ المجمكع )( 9)
  (.74/  11انظر: ابف قدامة/ المغني ) (10)
 .119سكرة األنعاـ آية : ( 11)
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 جو الداللة مف اآلية عمى كجييف:ك 
 الوجو األوؿ:

كاالسػػػتثنا  مػػػف الحظػػػر    ،اسػػػتثنى مػػػف التحػػػريـ حػػػاؿ االضػػػطرار ثػػػـ  ،حػػػـر هللا تعػػػالى بػػػيف مػػػا أف
 . ثابتة بالنص اإلباحةفتككف  اإلباحةيقتضي 

 :عترض عميوا
الكاجػػب كالمنػػدكب بػػيف  قػػدر مشػػترؾ بػػؿ ىػػك ،اإلباحػػةيقتضػػي ا  مػػف الحظػػر غيػػر مسػػمـ أف االسػػتثن

 كىػػي قكلػػو ،عمػػى الكجػػكببقرينػػة كىنػػا القرينػػة دالػػة  إالكال يجػػكز حممػػو عمػػى كاحػػد منيػػا   ،كالمبػػاح
العبػد مػأمكر بإحيػا   فٌ كأل    (1)"التيمكػة إلػىوال تمقػوا بأيػديكـ " :كقكلو ، "وال تقتموا أنفسكـ" :تعالى

 .(2) العباداتك التكاليؼ بليستكفي منيا حقو  تعالى نيا ممؾ هللنفسو أل
 :الوجو الِاني

 "حرمػت عمػيكـ الميتػة" :كالػدليؿ المحػـر كىػك قكلػو تعػالى ،الميتة كانت مباحة قبؿ كركد التحريـقالكا:
كىػذا عمػى مػذىب مػف  ،كىػك اإلباحػة فتبقػى عمػى األصػؿ ،لػكركد االسػتثنا حاؿ الضركرة لـ يشمميا 

 .(3) الشرعكركد اإلباحة قبؿ األصؿ في األشيا   جعؿ
 اعترض عميو:

 .(4)"بؿ ىي عمى الكقؼ في أصح الكجكه ،اإلباحةال نسمـ أف األشيا  في األصؿ عمى " 
 مكجكب كما سبؽ.بد مف قرينة تصرفو كالقرينة ىنا لكعندئذ ال

ـَ َعَمْيِو ِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ{} َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل  قولو تعالى: -2 ِْ ِإ
(5) .  

ِْـٍ َفِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ { وقولو:   . (6)} َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍؼ إلِ

 وجو الداللة مف اآليتيف:
ؿ مػػف المحػػـر حػػاؿ فيكػػكف األكػػ؛ فيجػػب حمميمػػا عمػػى ظاىرىمػػا  اإلباحػػةظػػاىر ىػػاتيف اآليتػػيف يفيػػد 

 .(7) لمنصكص عمى ظاىرىا حمالن  ان الضركرة مباح

                                                 
 195: آيةالبقرة سكرة (1)
 (.465/  1(؛ الطكفي/ شرح مصتصر الركضة  )25/  3انظر: الرازم/ تفسيره )( 2)
 (.468/  2انظر: عبد العزيز البصارم/  كشؼ األسرار )( 3)
 (.40/  1الفقو)الشيرازم/ التبصرة في أصكؿ ( 4)
 .173سكرة البقرة آية: ( 5)
 3سكرة المائدة آية : ( 6)
 .85(؛ النممو/ الرصص الشرعية ص87/  24انظر: لمسرصسي/ المبسكط )( 7)
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 اعترض عميو: 
 ىنػايقػاؿ ك   ,معنػاه رفػع الحػرج كالضػيؽك  نفي اإلثـ قدر مشترؾ بيف الكاجػب كالمنػدكب كالمبػاح ، فٌ إ

  .(1)لمكجكب كقد كجدت كىي  ،قرينة صارفة و البد مفأن:ما  سبؽ 

 مف األِر:  ِانيًا:
فبعثػكا بػو إلػى  ،  بف حذافة السػيمي صػاحب النبػي أسرت الرـك عبد هللا :قاؿ  عف ابف عباس -

كمعػػػو لحػػػـ   اتركػػػكه كاجعمػػػكه فػػي بيػػػت :فقػػاؿ ،ر فػػػأبىفطمػػػب منػػو أف يتنٌصػػػطػػاغيتيـ بالقسػػػطنطينية 
فقػاؿ أمػا إف هللا عػز ك جػؿ قػد  ،فمـ يأكؿ كلـ يشرب كاشػفقكا أف يمػكت ،صنزير مشكم كصمر ممزكج

 :قاؿ ,معاذ هللا :قاؿ ،كأعتقؾقبؿ رأسي  الطاغية: قاؿ،كف لـ أكف ألشمتؾ باإلسالـ كاف أحمو لي كل
فممػا قػدمكا عمػى عمػر بػف  أما ىذه فنعـ فقبؿ رأسو فأعتقيـ :كأعتقؾ كمف في يدم مف المسمميف قاؿ

 .(2)قاـ إليو عمر فقبؿ رأسو  الصطاب
 وجو الداللة:

لـ يأكؿ كلك كاف األكؿ كاجبػان لمػا تركػو كىػك صػحابي المحـر ك  إلى بف حذافة قد اضطر هللا أف عبد
 .جميؿ ممف عايشكا التنزيؿ

 اعترض عميو:  
 .إف هللا عز ك جؿ قد أحمو لي كلكف لـ أكف ألشمتؾ باإلسالـ : كاف متأكالن بدليؿ قكلو وأن

 ويمكف أف يجاب عميو :
 فال حجة فيو. ان ظاىر  ان بأنو فعؿ صحابي صالؼ نص - 
كلكػػف لػػـ  :بػػدليؿ قكلػػو اإلسػػالـكىػػك عػػدـ شػػماتة الكفػػار بػػديف  جميػػؿلمعنػػى  األكػػؿ تػػرؾ و أنػػ كأ -

فػػي  أف يجػػكد بنفسػػو ويجػػكز لػػكعندئػػذ  ,فػػي سػػبيؿ هللاالجيػػاد فيػػك فػػي معنػػى  أكػػف ألشػػمتؾ باإلسػػالـ
 سبيؿ هللا لتككف كممة هللا ىي العميا . 

 مف المعقوؿ:: ِالِاَ 
 اجتنػػابكألف لػػو غرضػػا فػػي " ،و كسػػائر الػػرصص رصصػػة فػػال تجػػب عميػػ مػػف المحػػـر  األكػػؿ قػػالكا:

كربمػػا لػػـ تطػػب نفسػػو بتنػػاكؿ الميتػػة كفػػارؽ الحػػالؿ فػػي األصػػؿ مػػف ىػػذه  ،النجاسػػة كاألصػػذ بالعزيمػػة
 .(3)"الكجكه

                                                 
 (.25/  3انظر: الرازم/ تفسيره )( 1)
  .(156/  8إركا  الغميؿ) كضعفو األلباني انظر: (؛360/  27: ابف عساكر/ تاري  دمشؽ )صرجوا( 2)
 (.36/  9(؛ النككم/ المجمكع )74/  11انظر: ابف قدامة/ المغني  )( 3)
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 اعترض عميو:  
المضػطر مػف كػؿ أ أف مػذىب الجميػكرف ،أف األكؿ مػف الميتػة رصصػة غيػر كاجبػة مف غير المسمـ 

بػؿ  ،المطمػكب لػيس الشػبع إفٌ  ثػـ ،ركيا ؛ كليس مسمـ نجاستيا لممضػطربت الميتة رصصة كاجبة يأثـ
 ى جمب المصالح .مفاسد مقدـ عمالر  النفس كد إزىاؽالرمؽ دفعان لمفسدة بو يسد  مقدار ما

 :والمعقوؿ واألِر ،مف الكتاب :أدلة الفريؽ الِاني
 مف الكتاب :أواًل: 

ـْ َرِحيًما{}َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسكُ  قولو تعالى: ـْ ِإفَّ اهََّ َكاَف ِبُك
(1). 

ـْ ِإَلى التَّْيُمَكِة{ وقولو تعالى: }َواَل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُك
(2)    

 :تيفوجو الداللة مف اآلي
 كالمضطر الذم كجد الطعاـ المحػـر كلػـ يأكػؿ منػو يكػكف قػاتالن  ،هللا تعالى عمى العبد قتؿ نفسوحـر 
 .(3)أكمولك كاف معو طعاـ حالؿ كامتنع مف كما  ،و لوأباحتعالى هللا  فأل ؛لنفسو 

 .(4)كىك منيي عنو فيككف األكؿ كاجبان  ترؾ األكؿ مع إمكانو في ىذا الحاؿ إلقا  بيده إلى التيمكةك 

 مف األِر: ِانيٍا:
كؽو ركل البييقػػػي " مػػػااسػػػتدلكا مػػػف األثػػػر: ب ٍسػػػري ػػػٍف مى عى

ٍيتىػػػًة كى  (5) ػػػًف اٍضػػػطيره ًإلىػػػى اٍلمى لىٍحػػػـً قىػػػاؿى : مى الػػػدهـً كى
ؿى النهار تهى يىميكتى دىصى ـٍ يىٍشرىٍب حى لى ـٍ يىٍأكيٍؿ كى اٍلًصٍنًزيًر فىمى
"(6). 

 .كألنو لك كاف مباحان لـ يستحؽ دصكؿ النار كىك نص في محؿ النزاع
 المعقوؿ: مفِالًِا:

عالى حقػو منيػا ، كىي أمانة عند المكمفيف، فيجب حفظيا ليستكفي هللا تتعالىحؽ هلل  األنفسقالكا : 
 .  (7)"في الشريعة كمف الكبائر ان كليذا كاف االنتحار محرم بالعبادات كالتكاليؼ

                                                 
 .29سكرة النسا  : ( 1)
 .195سكرة البقرة آية: ( 2)
 (.88/  24انظر: السرصسي/  المبسكط ) (3)
 (.169/  15(؛ الماكردم/ الحاكم الكبير )74/  11انظر: ابف قدامة/ المغني  ) (4)
اليمداني الكادعي أبك عائشة الككفي ثقة فقيو عابد مصضـر مف الثانية مات سنة  مسركؽ بف األجدع بف مالؾ (5)

 (.935/  1انظر: تقريب التيذيب ) ،اثنتيف كيقاؿ سنة ثالث كستيف
 (413/  10)(باب الميتة ،و)كتاب أىؿ الكتابيف عبد الرزاؽ مصنف ؛(357/  9البييقي/ السنف الكبرل )( 6)
 (.465/  1(؛ الطكفي/ شرح مصتصر الركضة  )1119/  3بير شرح التحرير)انظر: المرداكم/ التح (7)



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  48 

  سبب الخالؼ:
 يظير لمباحث أف سبب الخالؼ يرجع إلى :

 أـ عمى الكقؼ. ،عمى اإلباحةاصتالفيـ في حكـ األشيا  قبؿ الحظر ىؿ ىي  -
 ؿ يعتبػػػر صػػػكرة مػػػف صػػػكر قتػػػؿ الػػػنفساالصػػػتالؼ فػػػي امتنػػػاع المضػػػطر عػػػف الطعػػػاـ المحػػػـر ىػػػ -

 ان ترفعػعتبػره كمػف ا  ،لمنفس قاؿ بكجكب األكؿ  تالن ل فمف اعتبره قعف المحـركتصبر ترفع أـ  ،المحـر
 قاؿ بالجكاز. عف المحـر ان كتنزى
أـ ىػػك قػػدر مشػػترؾ بػػيف اإلباحػػة  ،إلثػػـ ىػػؿ يقتضػػي اإلباحػػةاالصػػتالؼ فػػي المقصػػكد مػػف نفػػي ا -

كمف قاؿ بالقػدر  ،كالكجكب كالندب فمف قاؿ: يقتضي اإلباحة قاؿ بعدـ كجكب األكؿ عمى المضطر
 المشترؾ قاؿ بالكجكب لكجكد دليمو.

 الرأي الراجح:
 لمباحػػػثف لة كبيػػػاف أدلػػػة المػػػذاىب فييػػػا كمناقشػػػتيا كمعرفػػػة سػػػبب الصػػػالؼ يتبػػػيأالمسػػػبعػػػد عػػػرض  

 التػيبقػا ن لنفسػو إكجكب أكؿ المضػطر مػف المأكػؿ المحػـر  مفذىب الثاني مال إليوما ذىب  افجحر 
  يككف آثمان. ،ف مات كىك ممتنعا  أمر هللا تعالى بالحفاظ عمييا كيحـر عميو االمتناع مف األكؿ ك 

 الترجيح: بابسأ
 ايكردت عمييا.  التي تعتراضااالاستدؿ بيا أصحاب المذىب األكؿ كقكة  التي األدلةضعؼ  -1
المبيحػػيف قػػكة أدلػػة المػػذىب الثػػاني القػػائميف بػػالكجكب  كىػػي صػػريحة فػػي الكجػػكب كال تقػػكل أدلػػة  -2

 عمى معارضتيا.
 مف  المقاصد التي أمرت الشريعة بحفظيا . ان حفظ األنفس مقصد فٌ كأل -3
ع أعالىمػا كمػا اليػتـ الكاجػب كىك العمؿ بمكجػب قكاعػد الفقػو مثػؿ: ارتكػاب أدنػى المفسػدتيف لػدف -4

 إال بو فيك كاجب.
 بيذا الحكـ كىك عنكاف الفرع الثاني: كثيقة عالقتولو كبعد ىذا الترجيح  ييطرح سؤاؿ ميـ 

عف الطعاـ في سػجوف ومعػتقالت األعػدا   إضراب األسرى والسجنا  المسمميف حكـالفرع الِاني: 
ولنيؿ بعض  ،اخؿ ىذه السجوف والمعتقالتاعيـ دوذلؾ لتحسيف أوض ،مف ييود ونصارى وغيرىـ

 ؟حقوقيـ
أمػا المعاصػركف  ،بشػكؿ مباشػر مسػتجدة لػـ يتعػرض ليػا الفقيػا  القػدامىالىذه المسألة مػف المسػائؿ 

 :ثالثة ىبا اصتالفيـ في مذ فقد اصتمفكا فييا كيمكف حصر
 األوالمذىب 
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 ،ؿ المنع مطمقًا 
 ،الِاني : الجواز مطمقًا المذىب 
ليؾ بي ،الث : التفصيؿالِالمذىب   ذلؾ. فاوا 

اإلضراب عف الطعاـ يجكز  كال ،كبدعة  اإلضراب عف الطعاـ محـر شرعان  أفٌ أفاد   المذىب األوؿ:
فقد أضره نفسو بالجكع كالعطش   ،نحىكمف سمؾ ىذا الم ،لتحقيؽ غرض مف األغراض ؛أك الشراب

ذافػػي غيػػر طاعػػة، ك  ف ك ، كبػػائر الكاالنتحػػار مػػف  ،منتحػػران يكػػكف  ،كىػػك مضػػرب عػػف الطعػػاـمػػات  ا  ا 
ػػؿ ػػمهى عميػػو كال ييػػٍدفو  يكفػػف كال اسػػتحمهو كػػاف كػػافرنا، ال ييغىسه كىػػذا مػػذىب  ف فػػي مقػػابر المسػػمميفكال ييصى

حسػػف أبػػك غػػدة األسػػتاذ بجامعػػة الممػػؾ  كالشػػي  الشػػي  عطيػػة صػػقرجماعػػة مػػف كبػػار العممػػا  مػػنيـ 
 . (1) ةكىي فتكل لمشي  أبك يكسؼ أبك ىد ،سعكد

مػف أنػكاع مقاكمػة كىك نكع  ائزجعف الطعاـ في سجكف األعدا   بأف اإلضراب أفاد المذىب الِاني:
قػاؿ بػو الشػػي  تيسػير التميمػي،  قاضػػي  كممػػف حتػى لػػك أدل إلػى القتػؿعػػف الػنفس  العػدك كرد الظمػـ
 .اإلسالميةالحركات بعض كىك ظاىر تكجو  (2)قضاة فمسطيف 

 المذىب الِالث : التفصيؿ
إذا كػػاف اإلضػػراب عػػف    عنػػد العػػدك نا لسػػجلألسػػرل كابمشػػركعية اإلضػػراب  صػػحابوأفػػاد أ 

مشػػركعة ال سػػبيؿ لتحقيقيػػا إال بػػو،   الطعػػاـ ال يمحػػؽ ضػػرران بالمضػػًرب، كتعػػيف كسػػيمة لبمػػكغ أىػػداؼ 
كجػب عميػو أف يتنػاكؿ مػا  ،بػو الضػرر، فػإف أحػستكقػع االستمرار فيو حتى يحقػؽ ىدفػو مػا لػـ ي كلو 

كىػػذا مػػذىب جماعػػة مػػف كبػػار  منتحػػر نفسػػوللضػػرر، فػػإف اسػػتمر حتػػى مػػات فيػػك قاتػػؿ يػػدفع عنػػو ا 
ناصػػر  كالشػػي   ،رئػػيس االتحػػاد العػػالمي لعممػػا  المسػػمميف الشػػي  يكسػػؼ القرضػػاكم مػػنيـ ،العممػػا 

الشػي  فيصػؿ مكلػكم  ك كبػار العممػا  بالمممكػة السػعكدية العمر، كالشػي  صػالح الفػكزاف عضػك ىيئػة
 .(3) األكربي لإلفتا  كالبحكث نائب رئيس المجمس

                                                 
 ك  -http://www.muslm.net/vb/showthread.php?238312 انظر:( 1)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8020
يستمر ألياـ  الذماإلضراب عف الطعاـ  في؛ كقد صرح بذلؾ أبك ىده: حيث سألو بعضيـ بقكلو:ما حكـ الشرع 

ظ يغتا تقميـ، مع الكضكح التاـ لكؿ عاقؿ بأف العدك اليع الذمة العدك ظالسجنا  بغرض إغا يقـك بو الذمطكيمة، 
فقاؿ : اإلضراب عف الطعاـ نكع مف قتؿ النفس الذم ال يجكز ، كقد دلت عمى ذلؾ  ل.:بؿ يغتبط كيفرح كثيرا.

كالتأثير اإلعالمي كال يكصؿ إلى المكت فاألمر فيو  األدلة الصريحة ....كلكف إف كاف ذلؾ مف باب إغاظة العدك
 إليو النفس أنو ال يجكز تعذيب النفس بذلؾ كهللا أعمـ.انظر: بيف العمما  ، كالذم ترتاحصالؼ 

http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=9546  . 
 . http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=Uhx55S.( انظر : 2)
 ،181937كيب رقـ الفتكل:  إسالـمكقع  انظر انظر:( 3)

 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=181937 
 http://islamqa.info/ar/ref/82336 كجكابسؤاؿ  اإلسالـك مكقع 

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?238312-
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8020
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8020
http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=9546
http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=Uhx55S
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 ة:األدل
 لوا مف الكتاب  والسنة والمعقوؿداست أدلة المذىب األوؿ:أواًل : 
 مف الكتاب : أواًل:

ـْ َرِحيًما{ قولو تعالى: ـْ ِإفَّ اهََّ َكاَف ِبُك }َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك
(1)    

ـْ ِإَلى ا و قولو تعالى:   (2) لتَّْيُمَكِة{}َواَل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُك
 :وجو الداللة مف اآليتيف
 كالمضػػرب عػػف الطعػػاـ قاتػػؿ لنفسػػو ،نفسػػو أك غيػػره ممػػف ىػػك معصػػـك الػػدـ ىػػك حرمػػة قتػػؿ اإلنسػػاف

أجمػع أىػؿ التأكيػؿ عمػى أف المػراد بيػذه اآليػة النيػى أف يقتػؿ بعػض النػاس  "قاؿ القرطبػي: .كمنتحػر
 ؿقتؿ الرجؿ نفسو بقصد منو لمقتؿ في الحػرص عمػى الػدنيا كطمػب المػابعضا. ثـ لفظيا يتناكؿ أف ي

كيحتمؿ أف يقاؿ: )كال تقتمكا أنفسكـ( في حاؿ ضجر  نفسو عمى الغرر المؤدم إلى التمؼبأف يحمؿ 
 .(3)"أك غضب، فيذا كمو يتناكؿ النيي

 اعترض عميو:
ف الطعػاـ  يسػعي ليحيػي نفسػو أف المنتحر ساصط عمى قدر هللا يريد أف ينيي حياتو أما المضرب ع

غيػر المسػمـ بػو بمػكغ درجػة كمػف  يسمؾ طريقػان مػف طػرؽ االحتجػاج عمػى الظمػـكليحيى حياة كريمة ك 
 .فافترقا إطالقوالجكاز مشركط بضكابط كليس عمى المكت ك 

 ف السنة :م ِانيًا:
فحػز  ناً كاف فيمف كػاف قػبمكـ رجػؿ بػو جػرح فجػزع فأخػذ سػكي": قاؿ  عف جندب بف عبد هللا -1

 .(4)"بيا يده فما رقأ الدـ حتى مات قاؿ هللا تعالى بادرني عبدي بنفسو حرمت عميو الجنة
ٍيػػرىةى  -2 ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػػٍف النهبًػػيًٌ  ،عى ـَ  "عى َقػػاَؿ َمػػْف تَػػَردَّى ِمػػْف َجَبػػٍؿ َفَقَتػػَؿ َنْفَسػػُو َفُيػػَو ِفػػي َنػػاِر َجَيػػنَّ

ػاُه ِفػي َنػاِر َيَتَردَّى ِفيِو َخاِلًدا ُمَخمَّػًدا ِفيَيػ ػى ُسػمِّا َفَقَتػَؿ َنْفَسػُو َفُسػمُُّو ِفػي َيػِدِه َيَتَحسَّ ا َأَبػًدا َوَمػْف َتَحسَّ
ـَ َخاِلًدا ُمَخمًَّدا ِفيَيا َأَبًدا َوَمْف َقَتَؿ َنْفَسُو ِبَحِديػَدٍة َفَحِديَدتُػُو ِفػي َيػِدِه َيَجػُأ ِبَيػا ِفػي َبطْ  ِنػِو ِفػي َنػاِر َجَينَّ

ـَ َخاِلًدا   .(5)"ُمَخمًَّدا ِفيَيا َأَبًداَجَينَّ

                                                 
 29:  ةالنسا  آيسكرة ( 1)
 .195سكرة البقرة آية : ( 2)
 (.156/  5القرطبي/ الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)
 (.171/  4()إسرائيؿباب ما ذكر عف بني ،أصرجو:البصارم/ صحيحو) كتاب أحاديث األنبيا  ( 4)
 (.137/  7باب شرب السـ كالدكا  بو()ج  ،اديث الطبالبصارم/ صحيحو) كتاب أح أصرجو:( 5)
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 : يفاللة مف الحديِدوجو ال
كأف ذلؾ مػف الكبػائر كالمضػرب عػف الطعػاـ  نفسوحرمة االنتحار كقتؿ العبد  أفاد الحديثاف الشريفاف

 نتحر.مات فيك قاتؿ لنفسو م إف
   اعترض عميو:

ينيػػػي حياتػػػو بصػػػالؼ المنتحػػػر ىػػػك السػػػاصط أك المعتػػػرض عمػػػى قػػػدر هللا تعػػػالى الػػػذم يريػػػد أف  فٌ إ
غاظػة العػدك فيك ،األسير كرفػع الظمػـ عػف  لنيػؿ حريتػو كحقكقػو ؛يسعى بيذه الطريقػة مػف المقاكمػة كا 

كأصحاب األمر كغيػرىـ بمػا كقػع عميػو المعنية المدنية كالدكلية  اتالمؤسسالمسئكليف ك نفسو كإلعالـ 
 . تمنع مقاكمة الظمـ  كالشريعة ال  ،مف ظمـ

لسػػت  إنػي  :"نيػى عػف الكصػػاؿ قػالكا إنػؾ تكاصػؿ. قػػاؿ   النبػيعمػػر أف عػف نػافع عػف ابػف  -3
 . (1)"أطعـ وأسقى إنيكيي تكـ 

 وجو الداللة مف الحديث:
مػع - دكف طعػاـ أك شػرابكالكصػاؿ ىػك متابعػة الصػـك – نيي عف الكصػاؿ فػي الصػكـ أف النبي
 حفاظػان عمػى أنفسػيـ فيكػكف نيػيه ـ مػنعي  ولكنػ عبػادة يتقربػكف بيػا إلػى هللا تعػالى ال فعمكه بنيةأنيـ 

 مف باب أكلى . عف الطعاـ  عف اإلضراب
 اعترض عميو:

ألنيا مبنية عمى اليسر  ؛ بأف النيي عف الكصاؿ في الصكـ كاف لعدـ التشدد في العبادة 
 أما اإلضراب عف الطعاـ فيك احتجاج لرفع الظمـ كنيؿ الحقكؽ المشركعة فافترقا.  ،كرفع الحرج

مثمػو فػإف الكصػاؿ  اإلضػرابسميـ أف النيي عف الكصاؿ ألجؿ حفظ النفس كأف كعمى الت 
 أحاديػث الكصػاؿ فقيػؿ اصتمػؼ العممػا  فػي " قػاؿ القاضػي عيػاض:قاؿ النػككم:  ،مصتمؼ في حرمتو

 بػفا كأجػازه: النيى عنو رحمة كتصفيؼ فمف قدر فال حرج كقد كاصؿ جماعة مف السمؼ األياـ قػاؿ 
سحاؽكىب كأحمد   .(2)"ثـ حكى عف األكثريف كراىتو ،ى السحرإل كا 

 مف األِر: ِالًِا:
كؽو ركل البييقي " - ـٍ يىٍشػرىٍب قىاؿى  عىٍف مىٍسري لىػ ـٍ يىٍأكيػٍؿ كى لىٍحػـً اٍلًصٍنًزيػًر فىمىػ ٍيتىػًة كىالػدهـً كى ًف اٍضػطيره ًإلىػى اٍلمى : مى

ؿى النهار تهى يىميكتى دىصى حى
"(3). 

                                                 
() ،مسمـ/ صحيحو)كتاب الصـك أصرجو: (1)  (.133/  3باب النيى عف الكصاؿ فى الصـك
() ،انظر: النككم/ شرحو لصحيح مسمـ ) كتاب الصـك (2)  (.212/  7باب النيى عف الكصاؿ فى الصـك
 مف ىذا البحث. 47صسبؽ تصريجو انظر  (3)
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 وجو الداللة :
 اأكجب عمى المضطر الذم أصابتو مصمصة أف يأكؿ مف الميتة كلحـ الصنزير كأباحيأف هللا تعالى 

 فيك كاجب مف باب أكلى. لو حاؿ الضركرة  فكيؼ بمف يجد الطعاـ الحالؿ 
فػإف  لالجتيػادألنو ليس فيو مجاؿ  ؛ال يقاؿ ذلؾ ،قكؿ تابعي  ألنو ؛فيو حجة  ال األثرؿ ىذا ايقكال ي 

 .(1)عف تكقيؼ ىذا التابعي ال يفتي إال

 مف المعقوؿ: رابعًا:
كحرمػػػت  بحفظيػػػاالشػػػريعة اإلسػػػالمية التػػػي جػػػا ت  الصمػػػس مػػػف الضػػػركريات ضػػػركرة حفػػػظ الػػػنفس

ال ينبغػي أف نعػرض الػنفس لإلتػالؼ، أك مػا ف،  مف باب أكلى النفسعمييا مف الغير كمف  االعتدا 
 . ذلؾ مف الكبائر  ألف؛ يكقع بيا الضرر
  يعترض عميو :

أمػػا إذا كػػاف لػػو سػػبب  ،كػػاف تعريضػػيا لمتمػػؼ كالضػػرر بغيػػر سػػبب  مبػيح لػػو كاالنتحػػار مػػثالن  ىػذا إذا
 .أك لقا  العدك حاسران فال مانع مف ذلؾ  كدفع صائؿ عف العرض في العدك كاالنغماس

 يناقش:
دلػت األدلػة عمػى اسػتحبابو  كبػذؿ الػنفس فػي ميػاديف القتػاؿ قػد كدفع الصائؿ في العدك االنغماس إفٌ 
 . دلت األدلة عمى منعو فقد عف الطعاـ حتى التمؼ  أما اإلضراب .كجكبو في بعض األحكاؿأك 

 .أدلة المذىب الِاني  القا ميف بالجواز مطمًقا ِانيًا:
 استدلكا مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ

 مف الكتاب وىي مف وجوه: أواًل:
ـُ َدَرَجػًة ِعْنػَد اهَِّ  } الَِّذيَف آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفيقكلو تعالى: ـْ َأْعَظػ ـْ َوَأْنُفِسػِي َسِبيِؿ اهَِّ ِبَأْمَواِلِي

ـُ اْلَفاِ ُزوَف { َوُأوَلِ َؾ ُى
(2)   

ـْ َوَأْنُفِسػػ كقكلػو: ـْ َيْرتَػػاُبوا َوَجاَىػػُدوا ِبػػَأْمَواِلِي َـّ َلػػ ِفػػي  ِيـْ }ِإنََّمػػا اْلُمْؤِمُنػػوَف الَّػػِذيَف آَمُنػػوا ِبػػاهَِّ َوَرُسػػوِلِو ُِػػ
اِدُقوَف{ ـُ الصَّ  . (3)َسِبيِؿ اهَِّ ُأوَلِ َؾ ُى

ـْ ِإْف ُكْنػػ}كقكلػػو: ـْ َخْيػػٌر َلُكػػ ـْ ِفػػي َسػػِبيِؿ اهَِّ َذِلُكػػ ـْ َوَأْنُفِسػػُك ـْ اْنِفػػُروا ِخَفاًفػػا َوَِِقػػااًل َوَجاِىػػُدوا ِبػػَأْمَواِلُك ُت
 .  (4)َتْعَمُموَف{

                                                 
 (.558/  1انظر: القارم/ شرح نصبة الفكر)( 1)
 .20سكرة التكبة آية : ( 2)
 . 15سكرة الحجرات آية: ( 3)
 .41سكرة التكبة آية: ( 4)
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 وجو الداللة مف اآليات:
أنػكاع مػف  نػكع  كاإلضػراب عػف الطعػاـ ،يكػكف بالمػاؿ كالػنفس في سػبيؿ هللا داآليات أف الجيا أفادت

صراجو يحتاج لدليؿ. الذم جياد بالنفسال  شممتو اآلية كا 

 اعترض عميو:
فػإف أدل إلػى التمػؼ فيػك ممنػكع  ،ىذا يمكف أف يستدؿ بو عمى المشركعية مالـ يؤدم إلى التمػؼ إفٌ 

 بيف األدلة.ا عن جم بيا لألدلة المانعة مف قتؿ النفس كاإلضرار
نََّيا َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَمى اْلَخاِشِعيَف { :أيضاً  ومف الكتاب اَلِة َواِ  ْبِر َوالصَّ    (1)}َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

 :وجو الداللة 
بشػػػتى الكسػػػائؿ  كمػػػف الصػػػبر مجاىػػػدة العػػػدك ،ئػػػوهللا تعػػػالى أمػػػر بالصػػػبر كتحمػػػؿ أعبا إفٌ  
الياشػػمي شػػي   أبػػك جعفػػر،  الشػػريؼ اإلمػػاـككػػذلؾ فسػػره  ،ف الطعػػاـاإلضػػراب عػػ كمنيػػا ،المشػػركعة
أصػػذ الشػريؼ أبػػك جعفػػر فػي فتنػػة أبػػي نصػر بػػف القشػػيرم، قػػاؿ القاضػػي أبػك الحسػػيف: ي   .(2)الحنبميػة 

ردى الصكـ ما أكؿ ألحد شيئان. ًبس أيامان، فسى  كحي
قػػاؿ هللا تعػػالى: "كىاٍسػػتىًعينيكا قػػاؿ: كدصمػػتي عميػػو فػػي تمػػؾ األيػػاـ كرأيتيػػو يقػػرأ فػػي المصػػحؼ، فقػػاؿ لػػي: 

الىًة" تدرم ما الصبر? قمت: ال، قاؿ: ىك الصكـ. كلـ يفطر إلى أف بمغ منػو المػرض،  ٍبًر كىاىلصه ًبالصه
كانػػت جنازتػو مشػيكدة، كدفػػف إلػى جانػػب  ،كأيصػػرج إلػى الحػريـ فمػػات ىنػاؾ ,النػاس مػػف حبسػو كضػجٌ 
 .(3)تـ عمى قبره عشرة آالؼ صتمة: صي أحمد، كلـز الناس قبره مدة حتى قيؿ اإلماـقبر 

                                                 
 .45البقرة : سكرة ( 1)
ىك:اإلماـ، شي  الحنبمية، أبك جعفر عبد الصالؽ بف أبي مكسى عيسى بف أحمد بف محمد بف عيسى بف أحمد ( 2)
العباس بف عبد المطمب الياشمي، العباسي،  بف إبراىيـ بف عبد هللا بف معبد ابف عـ النبي  كسى بف محمدبف ما

كلمشريؼ أبي جعفر تصانيؼي ًعدة، منيا "رؤكس  ،الحنبمي، البغدادم كاف مكلده سنة إحدل عشرة كأربع مائة
الة، كسمؾ  فيو مسمؾ القاضي في الجامع المسائؿ" كىي مشيكرة، كمنيا "شرح المذىب" كصؿ فيو إلى أثنا  الصه
عميو طائفةه مف أكابر المذىىب، الكبير كلو جز  في أدب الفقو، كبعض فضائؿ أحمد، كترجيح مذىبو. قد تفقو 

رهًمي، كالقاضي أبي الحسيف ا عند الصاصة كالعامة، زاىدان في الدنيا إلى الغاية،  ،كالحمكاني، كابف الميصى ككاف معظمن
قاؿ السمعاني:كاف حسف الكالـ في المناظرة، كرعا زاىدا،  ،منكرات بيده كلسانو، مجتيدنا في ذلؾقائمنا في إنكار ال

(؛ ابف رجب/ ذيؿ 547/  18الذىبي/ سير أعالـ النبال  )متقنا، عالما بأحكاـ القرآف كالفرائض؛ انظر: ترجمتو : 
 .كمابعدىا(1/11طبقات الحنابمة / )

 كمابعدىا(.1/11(؛ذيؿ طبقات الحنابمة /البف رجب الحنبمي )547/  18نبال  )الذىبي/ سير أعالـ ال انظر: (3)
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 وجو الداللة:
لك كاف ك  ،عف الطعاـ بجكاز اإلضراعمى  دؿٌ  أف فعؿ ىذا العالـ المشيكد بعممو ككرعو كتقكاه كأدبو

 بػػؿ عظمػػكه ؾ لػػـ يحػػدث كلػػـ يقػػؿ أحػػد أنػػو منتحػػره لكػػف ذلػػ ،حرامػػان مػػا فعمػػو ىػػذا العػػالـ كألنكػػركا عميػػو
 . ككقركه

 :فمف وجيي اعترض عميو
لػـ  كليس فيو دليؿ عمى بمكغ درجة اليالؾ ألنو ،فقط المشركعيةعمى  دليالن يمكف أف يككف ىذا  -1

 .كبمغ منو المرض مبمغو ألنو جا  فيو ؛بؿ لممرض،يثبت أنو مات بسبب الجكع كالعطش
منيػا  لممسػمـ بالصػبر عمػى جػكر األميػر فػي أحاديػث كثيػرة ىذا الفعؿ معارض بػأمر النبػي    -2
فإف كاف  في األرض يوم ذ خميفػة  " ...:كاه اإلماـ أحمد كغيره عف حذيفة بف اليماف قاؿ ر  ما

 .(1) .."فالزمو ،جمد ظيرؾ وأخذ مالؾ

 ومف الكتاب :
ـْ َظَمػٌأ َواَل َنَصػٌب َواَل َمْخَمَصػٌة ِفػي َسػِبيِؿ اهَِّ َواَل َيَطُ ػوَف مَ  قكلو تعالى: ـْ اَل ُيِصػيُبُي ْوِطً ػا }َذِلَؾ ِبػَأنَُّي

ـْ ِبػػػِو َعَمػػػٌؿ َصػػػاِلٌح ِإفَّ اهََّ اَل ُيِضػػػيُع  َأْجػػػَر َيِغػػػيُظ اْلُكفَّػػػاَر َواَل َيَنػػػاُلوَف ِمػػػْف َعػػػُدوٍّ َنػػػْياًل ِإالَّ ُكِتػػػَب َلُيػػػ
   (2)اْلُمْحِسِنيَف{

 :وجو الداللة مف اآلية
 ،مػػػػأجكرفاعمػػػػو  كأفٌ  ،دلػػػػت اآليػػػػة عمػػػػى  مشػػػػركعية بػػػػؿ كاسػػػػتحباب كػػػػؿ مػػػػا يغػػػػيظ الكفػػػػار 

 كاإلضػػػراب ال شػػػؾ بأنػػػو يغػػػيظ الكفػػػار كيفضػػػح ممارسػػػاتيـ  السػػػيئة مػػػع األسػػػرل أمػػػاـ العػػػالـ أجمػػػع
كصاصػػة فػػي   تطالػػب بفػػتح السػػجكف لإلطػػالع عمػػى أحػػكاليـل ؛يحػػرؾ المؤسسػػات الحقكقيػػة المعنيػػةك 

 .ةزماننا الحاضر الذم أصبح العالـ فيو كقرية صغير 
 اعترض عميو :

كما ىػك معمػـك مػف حرمػة قتػؿ األطفػاؿ كالنسػا  كالرىبػاف فػال بػد  ، االكفار مشركعن يغيظ  ليس كؿ ما
 إلى المكت أك التمؼ.ىنا أال يؤدم اإلضراب عف الطعاـ الضابط مف ضكابط شرعية ك 

                                                 
(؛ عبد الرزاؽ/ مصنفو )كتاب 424/  38حديث حذيفة بف اليماف()،أصرجو: أحمد/ مسنده )باقي مسند األنصار( 1)

السمسمة  ( كصححو األلباني انظر:341/  11باب لزـك الجماعة(  ) ،الجامع لإلماـ معمر بف راشد األزدم
 (.399/  4الصحيحة مصتصرة  )

 .120سكرة التكبة آية: ( 2)
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 مف السنة: ِانيًا:
ٍيدو قىاؿى  - ًعيًد ٍبًف زى كؿى اَّللًه : عىٍف سى ًمٍعتي رىسي َشِييٌد َوَمْف ُقِتَؿ ُدوَف  َمْف ُقِتَؿ ُدوَف َماِلِو َفُيوَ "يىقيكؿي  سى

 .(1)"ٌٌ  ِديِنِو َفُيَو َشِييٌد َوَمْف ُقِتَؿ ُدوَف َدِمِو َفُيَو َشِييٌد َوَمْف ُقِتَؿ ُدوَف َأْىِمِو َفُيَو َشِييدٌ 

 وجو الداللة:
المػػكت دفاعػػان كأذف فػػي الػػدفاع عنيػػا كاعتبػػر  ،صػػاف األنفػػس كاألمػػكاؿ كاألعػػراضحكػػيـ أف الشػػارع ال
كلػيس  ،فػي أغمػب األحيػاف ضػوكعر  ،كمالػو،نفسػو ك  ،دينػو كالسجيف  معتدل عميو فػي ،عنيا شيادة

   .بكسعو إال ىذا النكع مف أنكاع المجاىدة فإف مات فيك شييد

 اعترض عميو:
كالنػزاع فػي تػرؾ الطعػاـ المبػاح حتػى الحديث في دفػع الصػائؿ  ألفٌ ؛بأف ىذا ليس في محؿ النزاع  -

 التمؼ.
 ،رد نص بجكازه فاألكؿ ك  .ؿفع الصائؿ كبيف ترؾ الطعاـ الحالبيف د ان ثـ إف ىناؾ فرق -

مػف الفػركؽ أف تػرؾ الغػذا  :في كتابػو الفػركؽ " الكجػو الثالػث :قاؿ القرافي ،كالثاني كرد النص بمنعو
إضػافة شػي  آصػر إليػو كتػرؾ دفػع الصػائؿ سػبب فػي المػكت  كالشراب سبب تاـ في المكت مف غيػر

 (3)"الثانيناقص ال يتـ إال بإضافة فعؿ الصائؿ إليو فمذا ترتب اإلثـ عمى األكؿ دكف 
 كىذا يمكف أف يستفاد منو المشركعية لكف بضابط عدـ الضرر. -

                                                 
حديث  ىذا كقاؿ:(88/  3()باب ما جا  فيمف قتؿ دكف مالو فيك شييد،أصرجو: الترمذم/ سننو) كتاب الديات(1)

 (.164/  3كصححو األلباني انظر:إركا  الغميؿ ) ؛حسف صحيح 
 (.328/  4القرافي/ الفركؽ ) (3)
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 مف األِر :  ِالًِا:
عػف الصمػر  حيث أنو امتنػع ،عندما أسره الركـ (1)بف حذافة السيميعبد هللا الصحابي  فعؿاستدلكا ب

 .فعمومنكعا لما كلحـ الصنزير مع عممو أف هللا تعالى أباحيما لو حاؿ الضركرة فمك كاف م
  اعترض عميو مف ِالِة وجوه :

بمحػػـ صنزيػػر كلػػـ يكػػف طيبػػان كالصمػػر مصتمػػؼ فػػي جػػكاز تناكليػػا  ان ممزكجػػ ان أف الطعػػاـ كػػاف صمػػر  -1
 لمضركرة.

فػي ديػف اإلسػالـ كىػذا مػا  النصػارلأراد أال يشػمت  وكىػك أنػلمعنػى معتبػر مػف األكػؿ  و امتنعأن -2
 .كىذا جائزصرح بو 

 التمؼ فال دليؿ فيو .ثـ إنو لـ يبمغ درجة  -3

 مف القياس: رابعًا:
محػػػـر كيجػػػكز فػػػي األصػػػؿ ،  فكمػػػا أف أكميػػػا رطلممضػػػعمػػػى جػػػكاز أكػػػؿ الميتػػػة اإلضػػػراب قيػػػاس  -

 .  لمضركرة باإلضراب عف الطعاـ  لمضركرة،  فكذلؾ قتؿ النفس محـر لكف يجكز
 :اعترض عميو

كفػي ىػذه الصػكرة   ،وسػتحيا  نفسػت الكانف ىذا قياس مع الفارؽ  فإف إباحة أكؿ الميتة لممضطر إ
 لتمفيا فافترقا.

 .أدلة المذىب الِالث: وىـ القا موف بالتفصيؿ
المجيػػػزيف بأدلػػة المػػػذىب الثػػاني  لػػـ يػػؤد لمتمػػػؼ  إذااإلضػػػراب عػػف الطعػػػاـ  جػػكازاسػػتدلكا عمػػػى كقػػد 

 بػػيف األدلػػةكجمعػػكا  ،المػػانعيف  أدل لمتمػػؼ بأدلػػة المػػذىب األكؿ إذا اإلضػػرابكاسػػتدلكا عمػػى حرمػػة ،
 اإلضراب جائزان منيا:حتى يككف  ىاالبد مف تكفر ككضعكا ضكابط 

  .المكت أك تمؼ عضك إلى  أال يصؿ -
 أك غيره. أك تعذيب النفس أال يقترف بو شي  مف البدع كالكصاؿ -
ال ،األىػػؿ كالمؤسسػػات المعنيػػة  إعػػالـ :مثػػؿ .أف يسػػتجمع اإلضػػراب شػػركط نجاحػػو  -  كػػاف عبثػػان  كا 

 .وعن منييا
 أال يتجاكز المدة التي يقررىا األطبا  لإلضراب. -
ال كاف آثمان  ظف المكت أك التمؼ كجب عمى المضرب أف يتناكؿ الطعاـ كلك شيئا يسيران  إف -  .كا 

                                                 
 .46صانظر ىذا البحث  ،سبؽ تصريجو  (1)
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 سبب الخالؼ:
 إلى أمريف:يرجع سبب الصالؼ كهللا أعمـ  
أـ ىػك مػف  ، االنتحػارف صػكر ىػؿ ىػك صػكرة مػ ؛ عػف الطعػاـ تكييؼ اإلضراب االصتالؼ في -1

 للمعدك المشركع الجياد
كمػػػف قػػػاؿ بجػػػكاز مكصػػػاؿ فػػػي الصػػػـك فمػػػف قػػػاؿ بمنػػػع الكصػػػاؿ قػػػاؿ بمنعػػػو لمشػػػابيو اإلضػػػراب  -2

 الكصاؿ أباحو.

 الرأي الراجح:
أف لمباحػػث كمناقشػتيا كمعرفػػة سػػبب الصػالؼ يتبػػيف  ،فييػػابعػد عػػرض  المسػألة كبيػػاف أدلػػة المػذاىب 

كىػػك الجػػكاز مػػالـ يترتػػب عميػػو تمػػؼ أك إليػػو المػػذىب الثالػػث القائػػؿ بالتفصػػيؿ  الػػراجح ىػػك مػػا ذىػػب
 مكت.

 أسباب الترجيح:
يراد االعتراضات القكية عمييا. -  مناقشة أدلة المانعيف كالمجيزيف كا 
  كعدـ إىماؿ شي  منيا. الجمع بيف األدلةىذا القكؿ ىك مقتضى  -
القػكؿ بجػكاز انتيػاؾ ىػذه الحرمػة  كال يجػكز ،بحرمتيػا مف األمكر المقطػكع ياأف قتؿ النفس أك تمف -

  إال بمعارض راجح مقطكع برجحانو.
 ىذا القكؿ يحصؿ بو المقصكد مف مجاىدة العدك لنيؿ الحقكؽ دكف المس بحرمة النفس . -
 مف حفظ النفس كصكف الحقكؽ. ةىذا القكؿ ىك الذم يستقيـ مع القكاعد الفقيية كمقاصد الشريع  -
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 الِاني المطمب 
 مف الطعاـ المحـرالمضطر مقدار ما يأكؿ 

كيػأمف  ،يسػد بػو رمقػو مػامػف الطعػاـ المحػـر أف يأكػؿ ا  أف لممضػطر فقيػصالؼ بػيف ال ال 
 .(1)كيحـر عميو ما زاد عمى الشبعمعو المكت أك التمؼ 

تػػى ال كلػػيس معنػػى الشػػبع أف يمتمػػى  ح"قػػاؿ إمػػاـ الحػػرميف:  ،كالمقصػػكد بالشػػبع الػػذم عنػػاه الفقيػػا 
  .(2) "كلكف إذا انكسرت سكرة الجكع بحيث ال ينطبؽ عميو اسـ جائع أمسؾ ،يجد لمطعاـ مساغا 

حػد  إلىكانت المجاعة دائمة أف لممضطر األكؿ  إذاال صالؼ أيضان أنو كيفيـ مف كالـ الفقيا  أنو 
 .(3)الشبع

فيػػؿ يجػػكز لػػو ل رمػػؽ أـ الأمػػا إذا كانػػت المجاعػػة نػػادرة كال يػػدرم أيجػػد المطعػػـ الحػػالؿ بعػػد سػػد ال
 الشبع ل 

 إلى مذىبيف :اختمؼ العمما  في ذلؾ 
بػأف لممضػطر أف يأكػؿ مػف الميتػة حتػى الشػبع كلػو أف يتػزكد منيػا إف  أصػحابو أفاد المذىب األوؿ:

ككجػو عنػد  (4)المالكيػةعنػد مػذىب الكىػك  ،طػرح المحػـر ،فػإف كجػد الحػالؿ ،ظف بعد المطعـ الحالؿ
 .(6)عند الحنابمة كركاية (5)الشافعية

عمى سد الرمؽ  ادز  ماك  ،يسد رمقو ليس لممضطر أف يأكؿ إال ما وبأنأفاد أصحابو المذىب الِاني: 
 (8)ركاية عف مالؾ كمذىب بف حبيب كابػف الماجشػكف مػف المالكيػة كىك (7)مذىب الحنفية كىك ،حراـ

 .(10).  كركاية عند الحنابمة(9)ككجو عند الشافعية 

                                                 
/  11(؛ ابف قدامة/ المغني )38/  9(؛ النككم/ المجمكع )225/  2انظر : القرطبي/ الجامع ألحكاـ القرآف ) (1)

 ( 94/  2العدة شرح العمدة) المقدسي/(؛ 74
 (.38/  9النككم/ المجمكع )( 2)
/  11(؛ ابف قدامة/ المغني )38/  9(؛ النككم/ المجمكع )225/  2طبي/ الجامع ألحكاـ القرآف )انظر : القر (3)

 .91(؛النممة/الرصص الشرعية ص74
 (.306/  5انظر: ابف عبد البر/ االستذكار)(4)
 (.38/  9انظر :النككم/ المجمكع )(5)
 (.94/  2مدة )/ العدة شرح العالمقدسي(؛ 74/  11انظر : ابف قدامة/ المغني )(6)
 (.160/  1انظر: الجصاص/ أحكاـ القرآف)(7)
(؛ 455/  2(؛ عميش/ منح الجميؿ عمى مصتصر صميؿ)228/  2انظر : القرطبي/  الجامع ألحكاـ القرآف )(8)

 (.28/  3الصرشي/شرحو عمى مصتصر صميؿ  )
 (.38/  9انظر : النككم/ المجمكع )(9)
  (؛74/  11انظر : ابف قدامة/ المغني )(10)
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 األدلة:
 :األوؿأدلة المذىب 

 :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ لو مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ
 أواًل : الكتاب: 

ـَ َعَمْيِو ِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ{ قولو تعالى: ِْ   .(1)} َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإ
 وجو الداللة مف اآلية:

لػيس ممػف  مسػتثنى مػف التحػريـ فيػك كألف المضػطر ،ز الشػبعفجػا اإلثػـبرفػع  اإلباحػة تعػالى عػـٌ أنو 
 .(2)حرمت عميو الميتة

 :مف وجييف اعترض عميو
 تقدر بقدرىا الضركرة فٌ أل ؛ثـباغيان كمتجانفان لإليككف  ،يسد بو رمقو  تجاكز ما ف المضطر إذاإ. 1

 عمى سد الرمؽ.لمزيادة رة كال ضرك 
مقػػدار الشػػبع فيكػػكف البغػػي كالتعػػدم كاقعػػيف فػػي أكمػػو منيػػا  المػػراد غيػػر بػػاغ فػػي األكػػؿ منيػػا . ثػػـ2

 .(3)الشبع مقدار

 ِانيًا: مف السنة:
مػػػا   :فقػػػاؿ مػػػا يحػػػؿ لنػػػا مػػػف الميتػػػة قػػػاؿ أنػػػو أتػػػى رسػػػكؿ هللا   .(4) العػػػامرمعػػػف الفجيػػػع " -1

ذاؾ :  قػاؿ  . قاؿ أبك نعػيـ فسػره لػى عقبػة قػدح غػدكة كقػدح عشػيةقمنا نغتبؽ كنصطبح  :طعامكـ
 .(5)"فأحؿ ليـ الميتة عمى ىذه الحاؿ  الجوعوأبى 

                                                 
 .173سكرة البقرة آية : (1)
 (.169/  15انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(2)
 (.160/  1انظر: الجصاص/ أحكاـ القرآف)(3)
يع: كاسمو ربيعة بف عمرك بف ربيعة بف عامر بف صعصعة البكائيالفي (4) قاؿ البصارم كابف السكف كابف حباف:  ،جى

ككفي كذكره بف سعد في طبقة الفتحييف كقاؿ البغكم سكف الككفة كلو  لو صحبة كقاؿ بف أبي حاتـ اتى النبي 
سكف  ،تة كفد عمى النبي ككتب لو كتاباحديث في سنف أبي داكد بإسناد ال بأس بو في سؤالو ما يحؿ مف المي
(؛ البف حجر/ اإلصابة في 1268/  3الككفة ركل عنو كىب بف عقبة البكائى انظر: ابف عبد البر/ االستيعاب )

 (.353/  5تمييز الصحابة )
رل ) ( البييقي/ السنف الكب422/  3باب فى المضطر إلى الميتة()  ،أصرجو: أبك داكد/ سننو) كتاب األطعمة(5)

 صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد( كضعفو األلباني في 9/357باب ما يحؿ مف الميتة بالضركرة ) ،كتاب الضحايا
 ( . 4261( المشكاة رقـ ) 317/  8صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد )
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 وجو الداللة:
 قاؿ البغكم:  الحاؿ التي كصؼ )أم قدح صباحان كقدح مسا ن(:أجاز ليـ الميتة عمى  أف النبي 

ف كػاف ال يشػبع الشػبع التػاـ ،كيقػيـ الػنفس القدح مف المبف بالغداة ، كالقػدح بالعشػي يمسػؾ الرمػؽ ، كا 
كقد أباح ليـ مع ذلؾ تناكؿ الميتة ،فكػاف داللتػو أف تنػاكؿ الميتػة مبػاح إلػى أف تأصػذ الػنفس حاجتيػا 

 .(1)الحاجة منو قائمة إلى الطعاـ ألفٌ  ؛كتشبع مف القكت
 مف وجييف: اعترض عميو

:  بػػف جنػػدب  كغيػػره "عػػف سػػمرة كـركاه الحػا  يحأف ىػذا الحػػديث ضػػعيؼ كلػػو معػػارض صػػح -1
  (2) " فاجتنب ما نيى هللا عنو مف ميتة ،مف المبف غبوقا ىمؾأإذا رويت  "قاؿ:  أف النبي 

ألنو ؛أف الضػػركرة تقػػدر بقػػدرىا كال ضػػركرة فػػي الزيػػادة عمػػى قػػدح فػػي الصػػباح كقػػدح فػػي المسػػا  -2
 س.األكد كيحيي النفيقيـ 
ضػمت  لػينػزؿ الحػرة كمعػو أىمػو ككلػده فقػاؿ رجػؿ : إف ناقػة أف رجػال  ":عف جابر بف سمرة  -2

فإف كجدتيا فأمسكيا فكجدىا فمـ يجد صاحبيا فمرضت فقالت امرأتو : انحرىػا فػأبى فنفقػت فقالػت : 
ىػػؿ  :فأتػػاه فسػػألو فقػػاؿ  يا كلحميػػا كنأكمػػو فقػػاؿ حتػػى أسػػأؿ رسػػكؿ هللا ماسػػمصيا حتػػى نقػػدد شػػح

قػػاؿ فجػػا  صػػاحبيا فػػأصبره الصبػػر فقػػاؿ : ىػػال كنػػت ، كموىػػاف :قػػاؿ : ال قػػاؿ  ،عنػػدؾ غنػػى يغنيػػؾ
 .(3)"نحرتيا قاؿ : استحييت منؾ
 وجو الداللة مف الحديث:

ك كػاف الشػػبع ممنكعػػان فػدؿ عمػػى جػكاز الشػػبع كلػػ فكمكىػػا كلػـ يفػػرؽ بػػيف سػد الرمػػؽ كالشػػبع  : قكلػو 
 عمـ األصكؿ. ألنو اليجكز تأصير البياف عف كقت الحاجة كما ىك مقرر في؛  لبيف لو 

                                                 
 (.345/  11انظر: البغكم/ شرح السنة )( 1)
حديث صحيح اإلسناد ك لـ يصرجاه ك لو أصؿ ىذا كقاؿ: (94/  6كتاب األطعمة() أصرجو:الحاكـ/ المستدرؾ )(2)

 .ي التمصيصفالذىبي  ككافقو بإسناد صحيح عمى شرط الشيصيف
(؛ كصححو األلباني 357/  9باب ما يحؿ مف الميتة بالضركرة()  ،؛ البييقي/ السنف الكبرل ) كتاب الضحايا

 (.427/  3انظر: السمسمة الصحيحة )
باب فى  ،(؛ أبك داكد/ سننو ) كتاب األطعمة398/  34بف سمرة السكائي ) أصرجو:أحمد/ مسنده )حديث جابر (3)

 9باب ما يحؿ مف الميتة بالضركرة  )  ،(؛ البييقي/ السنف الكبرل ) كتاب الضحايا422/  3المضطر إلى الميتة()
 (.316/  8(. كحسنو األلباني انظر: صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد )356/ 
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 :يواعترض عم
ألنػو كرد فيػو مػا يػدؿ عمػى أف الرجػؿ كػاف فػي مصمصػة كمجاعػػة ؛أف الحػديث لػيس فػي محػؿ النػزاع 

فقاؿ: ال فيذه الحالػة ال صػالؼ بػيف العممػا   ل" غنى يغنيؾ ىؿ عندؾ لو " دائمة كىك قكؿ النبي 
 .(1) األكؿ إلى حد الشبع  فييا بأف لو

 :وجييفمف  مف المعقوؿ :ِالِاً 
عمػى عػدـ  قياسػاف كاف معتبران في االبتدا  فمػيس بشػرط معتبػر فػي االنتيػا   ا  ك الرمؽ  إمساؾ . أف1

ألف مػا جػاز سػد الرمػؽ منػو جػاز الشػبع ك  ،نو شرط معتبر قبؿ العقد ال بعدهإف ،الطكؿ لنكاح األمة
 فيك مستثنى مف التحريـف المضطر ليس ممف حرمت عميو الميتة كأل ،منو كالمباح
ـْ ِإَلْيِو { :لقكلو تعالى ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك ـْ َما َحرَّ َؿ َلُك    .(2)}َوَقْد َفصَّ

بغيػػره ، كقػػد ال يجػػد الميتػػة إمسػػاؾ الرمػػؽ ال لبػػث لػػو ، كتتعقبػػو الضػػركرة بعػػده إلػػى إمسػػاكو  ألف. 2
  .(3)فظ لحياتو، فكاف الشبع أمسؾ لرمقو، كأحبعدىا

  عترض عميو:ي
فػػي ىػػذه الحػػاؿ التػػي يتكقػػع فييػػا الطعػػاـ الحػػالؿ فػػي كػػؿ كقػػت ال حاجػػة إلػػى الزيػػادة عمػػى سػػد الرمػػؽ 

 .كىك األحكط كالضركرة تقدر بقدرىا ،مقدار الضركرة ألنو
 أدلة المذىب الِاني:

 :مف الكتاب  كالمعقكؿ إليولما ذىبكا  استدؿ أصحاب المذىب الثاني
 الكتاب:أواًل: 

ـَ َعَمْيِو ِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ{ قولو تعالى: ِْ    .(4)} َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإ
ِْـٍ َفِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ { وقولو:  .(5)} َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍؼ إلِ

  وجو الداللة مف اآليتيف:
اضػطر العبػد فميأكػؿ  فػإذااآليتاف عمى تحريـ الميتة حاؿ االصتيػار، كاسػتثنت حػاؿ االضػطرار   دلت

 ,كمػا يػدفع الضػركرة ىػك سػد الرمػؽلـ يحؿ لو األكػؿ ،، فإذا اندفعت الضركرة  إليومقدار ما اضطر 
 لإلثـ. ان كمتجانف يان كعاد يان فإف زاد عمى سد الرمؽ يككف باغ ,الضركرة تقدر بقدرىا ك

                                                 
 .91ص الشرعية صانظر :النممة/الرص (1)
 .119سكرة األنعاـ آية:  (2)
(؛ البف قدامة/ المغني 169/  15(؛ الماكردم/ الحاكم الكبير )307/  5انظر: ابف عبد البر/ االستذكار ) (3)
 (.94/  2) العدة شرح العمدة المقدسي/(؛ 74/  11)
 .173سكرة البقرة آية :  (4)
 .3سكرة المائدة آية:  (5)
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المراد منػػو غيػػر بػػاغ كال عػػاد فػػي األكػػؿ كمعمػػـك أنػػو لػػـ يػػرد األكػػؿ منيػػا فػػكؽ الشػػبع ؿ الجصػػاص:"قػػا
في الميتة كغيرىا مف المباحات فكجب أف يككف المػراد غيػر بػاغ فػي األكػؿ منيػا  ألف ذلؾ محظكران ؛

 (1)الشبع" مقدار الشبع فيككف البغي كالتعدم كاقعيف في أكمو منيا مقدار

 :مف وجييف قوؿمف المع ِانيًا:

أنو تعالى عمػؽ اإلباحػة بالضػركرة كىػي الصػكؼ عمػى الػنفس أك األعضػا  مػف التمػؼ فمتػى أكػؿ  .1
الضػػركرة مكجػػب الرتفػػاع حكميػػا، كمػػا أف ارتفػػاع ك ،فقػػد ارتفعػػت الضػػركرة  ،مقػػدار يػػأمف معػػو التمػػؼ

لجػػاز أف  ،الضػػركرة  كال يرتفػػع حكميػػا كلػػك جػػاز أف ترتفػػع ،حػػدكث الضػػركرة مكجػػب لحػػدكث حكميػػا
 كىذا ممتنع.تحدث، كال يحدث حكميا 

كػذلؾ إذا صػار بيػا متماسػؾ الرمػؽ كجػب ف ،كاف متماسؾ الرمؽ قبؿ أكميا حرمت عميو لكألنو ك . 2
 .(2)في الحاليف لياغير مضطر  ألنو؛ أف تحـر عميو
 سبب الخالؼ:

سػػد الرمػػؽ أـ  لممضػػطر ىػػؿ تػػزكؿ عنيػػا الحرمػػة فيجػػكز منيػػا مػػا زاد عمػػى اصػػتالفيـ فػػي حكػػـ الميتػػة
 . ان يرتفع اإلثـ عف قدر الضركرة كيككف الزائد عنو حرام

 الرأي الراجح:
 .باالقتصار عمى سد الرمؽ  باحث كجاىة المذىب الثاني القائؿيرل ال

 الترجيح: أسباب
 أيكرت التي االعتراضات ةقك ك  ،استدؿ بيا أصحاب المذىب األكؿ التيضعؼ األدلة  -1

 عمييا.
 المذىب الثاني كسالمتيا مف االعتراضات. أصحابالتي استدؿ بيا  قكة األدلة -2
 القكؿ باالقتصار عمى سد الرمؽ في ىذه الحاؿ ىك األحكط . -3
 الزيادة عمى سد الرمؽ . إلىضركرة ف الضركرة تقدر بقدرىا كال كأل -4

 

                                                 
 (.160/  1ص/ أحكاـ القرآف)الجصا (1)
 (.169/  15(؛ الماكردم/ الحاكم الكبير )160/  1انظر: الجصاص/ أحكاـ القرآف) (2)



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  63 

 المطمب الِالث 
 ؟إنسافىؿ يجوز أف يأكؿ المضطر لحـ 

 :سألةالم بياف محؿ النزاع في
 حاؿ االصتيار.يف العمما  في حرمة لحـ اإلنساف صالؼ ب ال أواًل:
صالؼ بيف العمما  في حرمة لحـ اإلنسػاف عمػى المضػطر إذا كجػد ميتػة أك لحػـ صنزيػر أك  : الِانياً 

 غير ذلؾ مف المحرمات غير السامة التي تسد رمقو.
سػالـ أك بعقػػد األمػػاف أك الجزيػػة حػػاؿ ؼ بػػيف العممػػا  فػػي حرمػة لحػػـ معصػػـك الػػدـ باإلصػال ال ِالِػػًا:
 .(1)حياتو

أك قطع عضكان   ،حيان فقتمو ،ميدكر الدـ أك،كافران  فيما إذا كجد المضطر آدميان ميتان أك كجد اصتمفكاك 
 منو أك مف نفسو ىك. 

 اختمؼ الفقيا  في ىذه المسألة إلى مذىبيف:
ككجػػو  ,(4)كىػػك قػػكؿ عنػػد المالكيػػة ,(3)ىريػػةكالظا,(2)أفػػاد بػػالمنع كىػػك مػػذىب الحنفيػػة  المػػذىب األوؿ:

 .(6)كركاية عند الحنابمة ,(5) الشافعية ندع
 .(7)أفاد بالجكاز كىك كجو عند الشافعية ك قكؿ عند المالكية كركاية عند الحنابمة المذىب الِاني:

  األدلة:
 أدلة المذىب األوؿ:

 استدلكا مف الكتاب كالسنة:
 مف الكتاب: أواًل:

ػْمَناُىـْ  قولو تعػالى: ـْ ِمػَف الطَّيَِّبػاِت َوَفضَّ ـْ ِفػي اْلَبػرِّ َواْلَبْحػِر َوَرَزْقَنػاُى ـَ َوَحَمْمَنػاُى  }َوَلَقػْد َكرَّْمَنػا َبِنػي آَد
  (8)َعَمى َكِِيٍر ِممَّْف َخَمْقَنا َتْفِضياًل {

                                                 
 (.79/  11انظر: ابف قدامة/ المغني ) (1)
 (.338/  6(؛ ابف عابديف/ حاشيتة )68/  2انظر: الزيمعي/ تبييف الحقائؽ )( 2)
/ المحمى )( 3)  (.133/  1انظر: ابف حـز
 (.429/  1انظر: الدردير/ الشرح الكبير )( 4)
 (40/  9انظر: النككم/ المجمكع )( 5)
 (.283/  10(. المرداكم/ اإلنصاؼ )79/  11انظر: ابف قدامة/ المغني )( 6)
 نفس المراجع السابقة.( 7)
 70سكرة اإلسرا  آية: (8)
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 وجو الداللة مف اآلية:
فػي  مػف ينطبػؽ عميػو كصػؼ إنسػافكػؿ تكريـ هللا لبنػي آدـ متعمػؽ باإلنسػانية ذاتيػا، فتشػمؿ الحرمػة 

 .كؿ زماف كمكاف كعمى أم حاؿ كاف 
 يعترض عميو مف وجييف:

 :بقكلػػوحرمػػة ليػػـ كقػػد أصػػرجيـ المػػكلى تعػػالى مػػف التكػػريـ  إف الحربػػي كالمرتػػد كميػػدكر الػػدـ ال -1
ـْ ِإالَّ َكاأْلَْنَعاـِ َبْؿ ىُ  بقكلو:ك  (1)}ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس { ـْ َأَضؿُّ َسِبياًل{} ِإْف ُى

فال يكػكف التكػريـ   (2)
 التكريـ لمذات بؿ لمكصؼ .

ذا جػػاز قتمػػو ،كالمرتػػدأف ىػػذا القػػكؿ منقػػكض  باإلجمػػاع  عمػػى جػػكاز قتػػؿ الحربػػي  -2 فمػػف بػػاب  كا 
 يسد رمقو . ر أف يأكؿ منو ماطلممضأكلى أف يجكز 

 :مف السنة ِانيًا:
كؿي اَّللًه  ةى قىالىٍت قىاؿى رىسي اًئشى  .(3")َكْسُر َعْظـِ اْلَميِِّت َكَكْسرِِه َحيِّا ": عىٍف عى

 وجو الداللة منو :
 يقتضي حرمة أكمو أك قطع شي  منو. كىذاحيان كميتا  وأفاد الصبر حرمة اإلنساف ككماؿ شرف

  يعترض عميو مف أربعة وجوه:
 جكاز قتؿ الحربي كميدكر الدـ كالمرتد. اإلجماع عمى مف سمؼأف ىذا منقكض بما  -1
 ،فقػػد كرد بمفػػظ كسػر عظػػـ إنسػػاف (4)لػػكركده بػػو فػي كثيػػر مػػف الركايػات المسػمـأف المقصػكد ىػػك  -2

فجػػػا ت بعػػػض ىػػػذه الركايػػػات مطمقػػػة بمفػػػظ اإلنسػػػاف  ،كبمفػػػظ الحػػػي ،كبمفػػػظ المػػػؤمف ،كبمفػػػظ المسػػػمـ
حمؿ عمى المقيد كىك المسمـ كذلؾ يي كمعمكـ أف المطمؽ  ،كالميت كجا  بعضيا مقيد بالمسمـ كالمؤمف

مـ مف كماؿ حرمتولم  كلما سبؽ مف جكاز ىدر دـ الحربي كالمرتد كعدـ حرمتيـ. ،ا عي
 جػػػبك ي فإنػػػو ال ، الميػػػت بصػػػالؼ كسػػػر عظػػػـ ،أف كسػػػر عظػػػـ الحػػػي المحتػػػـر يكجػػػب الضػػػماف -3

 فكجب أف يصتمؼ حكـ ماسد الرمؽ منو. (5)باتفاؽ العمما   الضماف

                                                 
 28سكرة التكبة آية: (1)
 .44سكرة الفرقاف آية : (2)
 (؛106/  5باب في النيي عف كسر عظاـ الميت( )  ،اجو/ سننو ) كتاب ما جا  في الجنائزابف م أصرجو:(3)
( كصححو 271/  9باب كسر عظـ الميت() ،(؛ عبد الرزاؽ/ مصنفو )كتاب العقكؿ269/  1()214/  3) 

 (.214/  3) إركا  الغميؿانظر:  األلباني
ا ى ًفي ااٍلٍصًتفىاً (؛ أحمد/ مسنده )مسند النسا  بىاب مىا ،مالؾ/ مكطأه ) كتاب الجنائز :اأصرجي(4) مسند الصديقة ،جى

 (.720/  4(؛ المناكم/ فيض القدير )141/  1(؛ الصطابي/ معالـ السنف )312/  43عائشة ..()
 (.112/  2(؛ الزرقاني/ شرحو عمى المكطأ)310/  3انظر: الطحاكم/ شرح مشكؿ اآلثار ) (5)
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الحػي أكلػى بحفػظ ىػذه  كمعمػـك أف ان,ميتػمـ المسػ أف الصبر دليؿ لنا حيث أكػد عمػى حفػظ حرمػة  -4
حرمتػػو بعػػد  ألنػػو لمػػا حفػػظ ،كأمػػا الصبػػر فيػػك دليػػؿ فػػي إباحػػة أكمػػو أشػػبو  قػػاؿ المػػاكردم:" ،الحرمػػة

ذا لػـ يمكػف حفػظ الحػرمتيف، كػاف حفػظ حرمػة الحػي بالميػت المكت، كاف حفظيا في الحيػاة أككػد ، كا 
 .(1)"أكلى مف حفظ حرمة الميت بالحي

 مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ : الِاني أدلة المذىب
 مف الكتاب: أواًل:

ـَ َعَمْيػِو ِإفَّ اهََّ َغفُػوٌر َرِحػيـٌ{ قولو تعالى: }َوَقػْد وقولو:  (2)} َفَمػِف اْضػُطرَّ َغْيػَر َبػاٍغ َواَل َعػاٍد َفػاَل ِإِْػ
ـْ ِإَلْيِو { ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك ـْ َما َحرَّ َؿ َلُك     .(3)َفصَّ

 وجو الداللة:
صراجػػو يحتػػاج إلػػى دليػػؿف اإلذف لممضػػطر باألكػػؿ عػػاـ يشػػمؿ اآلدمػػي إ كالػػدليؿ إنمػػا أصػػرج  ،كغيػػره كا 

كؿ المسػمـ عمػى المسػمـ حػراـ دمػو ومالػو ":  قاؿ رسكؿ هللا :عف أبى ىريرة قاؿفالحي المعصـك 
 دائرة اإلباحة لممضطر.أما غير المعصـك فيبقى في  (4) "وعرضو
  مف السنة: ِانيًا:

تجػد لػوال أف  ":ثؿ بو فقاؿأتى عمى حمزة فكقؼ عميو فرآه قد مي  :عف أنس بف مالؾ أف رسكؿ هللا 
مػف  تأكمػو العاىػة حتػى يحشػر :قػاؿ زيػد بػف الحبػاب ،(5)صفية في نفسيا لتركتو حتى تأكمو العافية

 .(6) .."بطكنيا ثـ دعا بنمرة فكفنو فييا
 وجو الداللة:

كمػػا  ياكحكاصػػم يػػايحشػػر مػػف بطكن حتػػى طيػػكرد عمػػو حمػػزة تأكمػػو الكحػػكش كالىػػـ بتػػرؾ جسػػ أنػػو 
فػػػإذا جػػػاز أف تأكمػػػو  ،كلػػػئال تكػػػكف سػػػنة مػػػف بعػػػده ،غضػػػب عمتػػػو صػػػفيةة مصافػػػ إالمنعػػػو مػػػف ذلػػػؾ 

 .(7)التي ال حرمة ليا ، فأكلى أف تحفظ بو نفكس ذكم الحرمات الكحكش

                                                 
 ( .175/  15بير )الماكردم/ الحاكم الك( 1)
 .173سكرة البقرة آية: (2)
 119سكرة األنعاـ آية: (3)
باب تحريـ ظمـ المسمـ كصذلو كاحتقاره كدمو كعرضو ،أصرجو:مسمـ/ صحيحو )كتاب البر كالصمة كاآلدب (4)

 .(10/  8كمالو()
 .(304/  1معالـ السنف ) /لصطابيا انظر: ،السباع كالطير التي تقع عمى الجيؼ فتأكميا كتجمع عمى العكافي :العافية(5)
/  2باب ما جا  في قتمى أحد كذكر حمزة ) ،(؛ الترمذم/ سننو)كتاب الجنائز311/  19أصرجو:أحمد/ مسنده ) (6)

(؛ كحسنو األلباني انظر: صحيح 164/  3ػ باب فى الشييد يغسؿ()،(؛أبك داكد/ سننو )كتاب الجنائز325
 .(137/  7كضعيؼ سنف أبي داكد  )

 ( .175/  15الماكردم/ الحاكم الكبير ) (7)
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 مف المعقوؿ مف وجوه: ِالًِا:
كلمػا كػاف  ،كلذلؾ أباحت المحرمػات حػاؿ االضػطرار؛بحفظ األنفس المحترمة  أف الشريعة جا ت -

ذا جاز قتمو ،جاز قتمو ،ال قيمة كال حرمة لو شرعان ميدكر الدـ ك الحربي كالمرتد   يسػد جاز منو مػا ،كا 
نفػس  جػاز إحيػا كألنػو لمػا  ،غيػر مصػكنة حيػي نفسػا مصػكنة بػنفسنفرمؽ المضطر معصػكـ الػدـ  

كألف لحمػو يبمػى بغيػر إحيػا  نفػس، فكػاف أكلػى أف يبمػى  ،ؤىػا بغيػر ذم نفػس أكلػىبقتؿ نفػس، فإحيا
 .(1)بإحيا  نفس

كالضػػػركرات تبػػػيح  ،أنػػػو مقتضػػػى القكاعػػػد الفقييػػػة مثػػػؿ ارتكػػػاب أدنػػػى المفسػػػدتيف لػػػدفع أعالىمػػػا  -
 .(2)كالضركرة تقدر بقدرىا ،المحظكرات  بشرط عدـ نقصانيا عنيا

اآلدمي  كالثانية : مفسدة ىالؾ نفػس  لحـ ة األكلى : ىي األكؿ مففينا تعارضت مفسدتاف: المفسد
 لػػػـ يأكػػػؿ منػػػو ىمػػػؾ ، كالشػػػؾ أف مفسػػػدة تمػػػؼ الػػػنفس إفالمضػػػطر ك ،كتمفيػػػا كقػػػد تعارضتامعصػػػكمة 
فجػػػكزت الشػػػريعة ارتكػػػاب أدنػػػى  ،ميػػػدكر الػػػدـ اآلدمػػػي لحػػػـ مػػػف مفسػػػدة األكػػػؿ مػػػفأشػػػد  المعصػػػكمة

 .ألعالىما المفسدتيف دفعنا
ابف عبد السالـ:"ككذلؾ ذبح مف يبػاح دمػو مػف المسػمميف كالكفػار كػالزاني المحصػف، كمػف قاؿ العز 

 لحيػػاة ر عمػػى تػػرؾ الصػػالة، جػػائز فػػي حػػاؿ االضػػطرار، حفظػػان تحػػتـ قتمػػو فػػي قطػػع الطريػػؽ، كالمٌصػػ
 .(3)بإزالة حياة كاجبة اإلزالة كاإلفنا " ،اإلنساف المعصـك الكاجبة الحفظ كاإلبقا 

 بط:ضكالكف البد مف 
  كاحػػدان  فػػإذا ثبػػت إباحػػة أكمػػو منػػو ، فمػػيس لػػو أف يأكػػؿ إال قػػدر مػػا يمسػػؾ رمقػػو قػػكالن " قػػاؿ المػػاوردي:

ف لػـ محظػكر، كيأكمػو نيئػا إف قػدر ألف طبصػو يحفظ بػو الحػرمتيف معػا، كيمنػع مػف طبصػو كشػيول ، كا 
ف لـ يطػب  ، كالضػركرة تػدعك إلػى األكػؿ فأبحنػاه ،يؤكؿ ف كػاف  .. كأكمو محظكر كا  المػأككؿ ممػف كا 

ؿ لحمو جاز أف يأكؿ المضطر مف لحمو لكف بعد قتمو، كال يأك ,يجب قتمو في ردة أك حرابة أك زنى
إف  و ، كمعػذكران إف قػدر عمػى قتمػ كػاف مسػيئان  ، لما فيو مف تعذيبو، فإف أكػؿ مػف لحمػو حيػان في حياتو

 .(4)"لشدة الصكؼ عمى نفسو ،لـ يقدر عمى قتمو
فإف كاف الصػكؼ مػف القطػع كػالصكؼ مػف  ,كانتفا  المفسدةالمصمحة  كشرط قطع عضك منو رجحاف

ف غمػػب عمػػى ظنػػو رجحػػاف المصػػمحة جػػاز لػػو القطػػع كا   ،تػػرؾ األكػػؿ أك أشػػد حػػـر القطػػع بػػال صػػالؼ

                                                 
 نفس المرجع السابؽ. (1)
/  1(؛ ابف نجيـ/ األشباه كالنظائر )55/  1(؛ السبكى/ األشباه كالنظائر)84/  1السيكطي/ األشباه كالنظائر) (2)

85.) 
 (.88/  1العز ابف عبد السالـ/ قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ )(3)
 (.176/  15اكم الكبير)الماكردم/ الح(4)
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  (2) كدفع لممفسدة الكبرل بارتكاب المفسدة الصغرل (1) كما لك أصابتو اآلكمةألنو إحيا  الكؿ بالجز  

 الرأي الراجح:
 المسألة كبياف أدلة المذاىب فييا كمناقشتيا يرل الباحث رجحاف المذىب الثاني  بعد عرض

 القائؿ بالجكاز بضكابط.

 أسباب الترجيح:
 قكة األدلة التي استدلكا بيا كسالمتيا مف المعارض. -1
 ضعؼ أدلة المذىب األكؿ كقكة االعتراضات عمييا. -2
 ركرة .في ىذا الرأم صكف لألنفس المحترمة حاؿ الض -3
كالضػػركرات  ،ىػػذا القػػكؿ ينسػػجـ مػػع القكاعػػد الفقييػػة مثػػؿ ارتكػػاب أدنػػى المفسػػدتيف لػػدفع أعالىمػػا -4

 كالضركرة تقدر بقدرىا. ،تبيح المحظكرات  بشرط عدـ نقصانيا عنيا

                                                 
كانسداد الشراييف. مكت األنسجة  الجسـ كذلؾ بسبب العدكل أنسجةكتحمؿ  الصالياالغرغرينا أك األيكاؿ ىي مكت  (1)

كتعفنيا، كتحدث عادة في أطراؼ جسـ اإلنساف. انظر المكسكعة الحرة ككيبيديا 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%

D8%A9 
 (.79/  11(؛ ابف قدامة/ المغني )40/  9: النككم/ المجمكع )رانظ( 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
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 المطمب الرابع
 ىؿ يجوز لممضطر شرب الخمر أو النجاسات لدفع العطش واستبقا  الميجة؟

 .(1)ه األمة في تحريـ الصمر حاؿ االصتيارال صالؼ بيف فقيا  ىذ
ـُ ِرْجػٌس ِمػْف َعَمػِؿ  :كذلؾ لقكلو تعالى }َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا ِإنََّمػا اْلَخْمػُر َواْلَمْيِسػُر َواأْلَْنَصػاُب َواأْلَْزاَل

ـْ ُتْفِمُحوَف { ْيَطاِف َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّك  (2) الشَّ
ـُ اْلَخَباِ َث{}َوُيِحؿُّ َليُ  :كقاؿ تعالى ـُ َعَمْيِي   (3) ـُ الطَّيَِّباِت َوُيَحرِّ

 .(4)"كؿ مسكر خمر وكؿ مسكر حراـ :قاؿ ابف عمر أف رسكؿ هللا  فيما ركاه كلقكلو 
كلـ يجد ما يسيغ بو تمؾ  ،بمقمة كصشي عمى نفسو اليالؾ غٌص أف مف  (5)* كال صالؼ بيف الفقيا 

بػؿ إف مػنيـ مػف أكجػب  ،دكف زيػادةيا قدر ما يسيغ بو تمؾ المقمة المقمة إال الصمر فمو أف يشرب من
 عميو ذلؾ.
غص بمقمة كلـ يجد شيئا يسيغيا بو إال الصمر فمػو إسػاغتيا بػو بػال صػالؼ ، نػص  لك :"قاؿ النووي
، بؿ قالكا : يجب عميو ذلؾ ألف السػالمة مػف المػكت فعي ، كاتفؽ عميو األصحاب كغيرىـعميو الشا

 .(6)"قطعية بصالؼ التداكم كشربيا لمعطشبيذه اإلساغة 
ف كػػاف يػػرد العطػػش كيػػدفع إكال صػػالؼ فيػػو  ،* أمػػا شػػرب النجاسػػات غيػػر المسػػكرة لمضػػركرة فجػػائز

إذا اضػػطر إلػػى شػػرب الػػدـ أك البػػكؿ أك غيرىمػػا مػػف النجاسػػات المائعػػة غيػػر  الضػػركرة قػػاؿ النػػككم:"
 . (7)"، جاز لو شربو بال صالؼةسكر الم

 المضطر واليؾ بياف مذاىبيـ :عف عطش الا  في جواز شرب الخمر لدفع * واختمؼ الفقي
فػػي   (9)كالشػػافعية (8)المالكيػػة تزيػػده إال عطشػػا كىػػك مػػذىب ألنيػػا ال ؛تحػػريـ شػػربيا المػػذىب األوؿ:

  األصح كىك المذىب عندىـ .

                                                 
 (.323/  10قدامة/المغني ) انظر: انظر:ابف(1)
 .90سكرة المائدة آية: (2)
 .157سكرة األعراؼ آية: (3)
 (.100/  6باب بياف أف كؿ مسكر صمر كأف كؿ صمر حراـ()،أصرجو: مسمـ/ صحيحو ) كتاب األشربة(4)
/  9لمجمكع)(؛النككم/ا353/  4(؛الدسكقي/ حاشيتة عمى الشرح الكبير)412/  5انظر: نظاـ/الفتاكل اليندية )(5)

 (.323/  10(؛ابف قدامة/المغني )47
 (.47/  9النككم/المجمكع) (6)
 .  45نفس المرجع ص(7)
 (.308/  5انظر: ابف عبد البر/االستذكار )(8)
 (46/  9انظر: النككم/المجمكع)(9)



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  69 

كانػت أمػا إف  ،جػكاز شػربيا إف كانػت ممزكجػة بشػي  يػدفع العطػش كيػرد الضػركرة المذىب الِػاني:
 .(1)ح كعميو الحد كىك مذىب الحنابمةفال تبا ،ال يركم مف العطش ممزكجة بشي  يسير أك ،صرفة
 .(1)الحنابمة

كجػػو ك   (2)ذىب الحنفيػػةجػػكاز شػػربيا إف كانػػت تػػرد العطػػش كتػػدفع الضػػركرة كىػػك مػػ المػػذىب الِالػػث:
 .(3)عند الشافعية

 األدلة:
 أدلة المذىب األوؿ مف السنة والمعقوؿ:

 أواًل مف السنة:
عػػف  عمقمػػة بػػف كائػػؿ عػػف أبيػػو كائػػؿ الحضػػرمى أف طػػارؽ بػػف سػػكيد الجعفػػى سػػأؿ النبػػى  عػػف-

 . (4)"إنو ليس بدوا  ولكنو دا  :أك كره أف يصنعيا فقاؿ إنما أصنعيا لمدكا  فقاؿ اهفني الصمر
كىػك يغمػي  عف حساف بف مصػارؽ عػف أـ سػممة قالػت : نبػذت نبيػذا فػي كػكز فػدصؿ رسػكؿ هللا  -

إف هللا لػـ يجعػؿ شػفا كـ :  فقػاؿ رسػكؿ هللا  ،ت ليػا ىػذاقعػقمػت اشػتكت ابنػة لػي فن ما ىذا :فقاؿ
  (5)"فيما حـر عميكـ
 وجو الداللة:

 ،مبيا المنػػافع فمػػـ يجعػػؿ فييػػا شػػفا كأف هللا سػػ ،صيػػر فيػػو مػػف كػػؿ كجػػو ال ،كصػػفيا بأنيػػا دا  أنػػو 
 فالنيي عاـ .
 يعترض عميو:

فيػػك حػػراـ عنػػد كجػػكد غيػػره ، كلػػيس حرامػػا إذا لػػـ يجػػد  ،النيػػي مصػػركؼ إلػػى غيػػر حػػاؿ االضػػطرار
 (6)غيره

                                                 
 (.117/  6(؛ البيكتي/كشاؼ القناع )323/  10انظر: انظر:ابف قدامة/المغني )(1)
 (؛113/  5(؛ الكاساني/بدائع الصنائع )53/  24السرصسي/ المبسكط )انظر: (2)
 (338/  6ابف عابديف/ حاشية ) 
 (46/  9(؛ النككم/المجمكع)361/  3انظر: القفاؿ/حمية العمما  )(3)
 (89/  6باب تحريـ التداكل بالصمر() ،أصرجو:مسمـ/ صحيحو )كتاب األشربة(4)
( الطبراني/المعجـ 5/  10باب النيي عف التداكم بالمسكر() ،)كتاب الضحاياأصرجو: البييقي/ السنف الكبرل(5)

باب النجاسة ،( ابف حباف/ صحيحو )كتاب الطيارة 326/  23مسند أـ سممة( ) ،الكبير )ذكر أزكاج رسكؿ هللا 
 .(377/  2السمسمة الصحيحة) كصحح األلباني كقفو عمى بف مسعكد انظر: (233/  4كتطييرىا()

 (46/  9انظر: النككم/المجمكع)(6)
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  مف المعقوؿ مف وجييف: ِانيًا:
أمػػػا عنػػػدما حػػػـر  ،أف هللا تعػػػالى لمػػػا حػػػـر الميتػػػة كالػػػدـ كلحػػػـ الصنزيػػػر اسػػػتثنى حػػػاؿ االضػػػطرار . 1

حاؿ كما تشمؿ  الصمر لـ يستثف مف التحريـ حاؿ االضطرار فدؿ أف حرمتيا تشمؿ حاؿ االضطرار
 .(1)االصتيار

 يعترض عميو:
ـْ ِإَلْيِو{ دليؿ فيو كقكلو تعالى : أف ىذا ال ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك ـْ َما َحرَّ َؿ َلُك  .(2)} َوَقْد َفصَّ

 دليؿ. إلىكىك عاـ تصصيصو يحتاج  
شػػػرب تزيػػػده كالمشػػيكر مػػػف عػػادة شػػػربة الصمػػر أنيػػػـ يكثػػركف  بػػؿ ،أف الصمػػر ال تسػػكف العطػػػش .2

 ،عظيمػان  عطشػان  الحػرارة تػركم فػي الحػاؿ ثػـ تثيػر فالرطكبة التي بيػا ،كألف فييا رطكبة كحرارة ،الما 
 .(3)فكجب التحريـ ،دفع العطشل منفعة فييا الفعميو ك 

 يعترض عميو:
ة فػي نػكع مػف أنػكاع الحتماؿ أف تكػكف ىػذه الصػف ،ىذا  لك صح كجب المصير إليو لكنو غير مسمـ

لػى أف تثيػر العطػش ربمػا يكػكف قػد  ،الصمر دكف آصر كالرطكبة التي بيا تدفع عنو اليػالؾ العاجػؿ كا 
 .(4)لغكثأدرؾ ا

 أدلة المذىب الِاني مف السنة والمعقوؿ:
 مف األِر: :أوالً 

حيػػث أنػػو قيػػدـ لػػو لحػػـ صنزيػػر مشػػكم  السػػيمي مػػع طاغيػػة الػػرـك عبػػد هللا بػػف حذافػػة  حادثػػةاسػػتدلكا ب
 اإلسػػالـقػد كػاف هللا أحمػو لػي فػػاني مضػطر كلكػف لػـ أكػف ألشػمتكـ بػديف كهللا ل كصمػر ممػزكج فقػاؿ:

(5). 
 وجو الداللة:

 . لقد كاف هللا أحمو لي قكلوبك  ،كليس صرفان  أنو صمر ممزكج

 مف المعقوؿ:  ِانيًا:
 .(6)كالتداكم بيا فيما ال تصمح لو فيك ،فال يباح ،ال تندفع بو الضركرةإذا كاف صرفا  : الصمرقالكا

                                                 
 (.308/  5انظر: ابف عبد البر/االستذكار )(1)
 119سكرة األنعاـ آية: (2)
 (46/  9انظر: النككم/المجمكع)(3)
 (.53/  24السرصسي/ المبسكط )(4)
 مف ىذا البحث. 46 صسبؽ تصريجو انظر (5)
 (.323/  10انظر: انظر:ابف قدامة/المغني )(6)
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 ة المذىب الِالث مف الكتاب والمعقوؿ:أدل
 أواًل مف الكتاب:
ـْ ِإَلْيِو{ قكلو تعالى : ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك ـْ َما َحرَّ َؿ َلُك   .(1)} َوَقْد َفصَّ
 وجو الداللة:

ػػاًت أىٍنػػكىاعه اٍسػػتي " أف حالػػة االضػػطرار مسػػتثناة مػػف التحػػريـ قػػاؿ ابػػف عاشػػكر: رهمى ػػا فىػػًإفه اٍلميحى ٍثًنيى ًمٍنيىػػا مى
الن  ػػػالى فػػػإف كانػػػت فػػػي الميتػػػة ففييػػػا بيػػػاف أف قػػػاؿ السرصسػػػي:"  (2)"ييٍضػػػطىرُّ ًإلىٍيػػػًو ًمػػػٍف أىٍفرىاًدىىػػػا فىيىًصػػػيري حى

كحرمة الصمر ثابتة بالشرع كحرمة الميتػة كلحػـ  ،مكضع الضركرة مستثنى مف الحرمة الثابتة بالشرع
 .(3)"الضركرة بقدر ما يدفع اليالؾ بو عف نفسوكال بأس باإلصابة منيا عند تحقؽ  ،الصنزير

 مف القياس:
 يمكف أف يستدؿ لو: 

كػػذلؾ  ،فكمػػا أف حرمػػة الميتػػة ثابتػػة بػػالنص كدصمتيػػا الرصصػػة لمضػػركرة ،الميتػػة قيػػاس الصمػػر عمػػى ب
 جامع االضطرار في كؿ.بحرمة الصمر ثابتة بالنص فتدصميا الرصصة لمضركرة 

 مف المعقوؿ:
كتجزئ عف الما  فال بأس أف يشرب المضػطر  ،أنكاع مف الصمر تسكف العطش احتماؿ أف يكجد -

 .ما يدفع ضركرتو كيحفظ نفسو 
   .كألنو ارتكاب أصؼ الضرريف لدفع أعالىما -

 سبب الخالؼ:
فمػف رأل أنيػا يمكػف  اصتالفيـ في تفسير كاقع الصمر ىؿ يحصؿ بيا تسكيف لمعطش أما أنيا تزيػده 

 أنيا تزيد العطش قاؿ بالمنع. رألكمف  ،لضركرة قاؿ بالجكازأف تسكف العطش كترد ا
أما المػانعكف ،أف المجيزيف قاسكا الصمر عمى الميتة في جكاز تناكؿ ما يدفع اليالؾ بجامع الضركرة

 فمنعكا مف ىذا القياس لظاىر األحاديث التي تمنع تناكؿ الصمر مطمقان.

                                                 
 119نعاـ آية: سكرة األ(1)
 (.35/  8ابف عاشكر/التحرير كالتنكير )(2)
 (.53/  24السرصسي/ المبسكط )(3)
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 الرأي الراجح:
كمناقشػػتيا  يػػرل الباحػػث رجحػػاف المػػذىب الثالػػث  القائػػؿ  ،لػػة الفقيػػا بعػػد عػػرض المسػػألة كبيػػاف أد

ممػػا يغمػػب عمػػى ظنػػو أنيػػا  بجػػكاز أف يشػػرب المضػػطر مػػف الصمػػر مػػا يػػدفع عنػػو الضػػركرة إف كانػػت
  يسد الرمؽ ألف الضركرة تقدر بقدرىا . تدفع الضركرة كيقتصر عمى ما

فعمى مػذىبيـ  -كما مر عند استدالليـ  -عطش تسكيف ال ـف القائميف بالحرمة عممكا المنع بعدكأل -
 متى زالت عمة التحريـ ثبتت اإلباحة.

كذلػػؾ لشػػبية  ؛ف سػػكرا  ك  ،يقػػاـ عميػػو الحػد كعميػو فػػإف مػػف شػرب الصمػػر عػػاـ المجاعػػة لمضػركرة ال -
 ف لـ يسكر.ا  ك ،فيقاـ عميو الحد  ،أما مف شربيا دكف ضركرة ،المجاعة كشبية اصتالؼ الفقيا 
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  امسخالمطمب ال
 حكـ أخذ المضطر طعاـ الغير

 كسأناقش ىذا المطمب في فرعيف:
 ؟مف ماؿ غيره ما أحيا بو نفسوالمضطر قيمة ىؿ يضمف  الفرع األوؿ:

ألنػو  ,غيػرهلمضػطر فػال يمزمػو بذلػو كاف صاحب الطعاـ مضػطرا إليػو  إذاأنو  بيف العمما  ال خالؼ
 .(2)ال يزاؿ بالضررالضرر  تقكؿ: عدةالقاك  ،(1)مضطر مثمو كزاد عنو بالممؾفيك  ،أحؽ بو

 معصػكـ فػي كجػكب بػذؿ صػاحب الطعػاـ الػذم لػيس مضػطران إليػو لمضػطر بػيف العممػا  وال خالؼ
 بغيػر سػالح عنػد الحنفيػة ،بضركرتو إعالموبعد  لممضطر قتالوك  فيك آثـ فإف امتنع ،مثمو أكبقيمتو 

ف ق ،رالطعاـ فيك ىد مالؾى  المضطري  تؿفإف ق ،كبو عند الجميكر  مالؾي الطعاـ المضطرى فعميػوتؿ كا 
 .(3)القصاص 

مػا قيمػة أو مِػؿ  ىػؿ يضػمف ،أو قيره عميو بغير إذنو أخذ المضطر طعاـ غيره في غيبتو أما إذا
 أحيا بو نفسو؟

 وعند التحقيؽ وجدت في المسألة ِالِة مذاىب. ،اختمؼ الفقيا  في ىذه المسألة
 (4)قػػكؿ عنػػد المالكيػػةىػػك ك مػػا أحيػػا بػػو نفسػػو ضػػماف لمضػػطر بإلػػزاـ ا أفػػاد بعػػدـكقػػد  :األوؿالمػػذىب 

 .(5) كجو عند الشافعيةك 
ليػو ذىػبأفاد بكجكب ضماف كقد  الِاني: ذىبالم  كاسػتثنكا ،الحنابمػة المضػطر مػا أحيػا بػو نفسػو  كا 

 ،كىػػػك المػػػذىب  ففييػػػا قػػكالف جػػػائزة لمحاجػػػة ،مػػف الكجػػػكب مػػػا أكػػػؿ بفيػػػو مػػف الثمػػػار غيػػػر المحكطػػػة

                                                 
(؛ الدردير/ الشرح 75/  1(؛الطحاكم/ حاشيتة عمى مراقي الفالح )262/  24انظر: السرصسي/المبسكط )(1)

(؛ النككم/ 15/173(؛ الماكردم/ الحاكم )30/  3(؛الصرشي/ شرحو عمى مصتصر صميؿ )112/  2الكبير )
 (.79/  11(؛ ابف قدامة/ المغني )41/  9المجمكع )

 .(52/  1األشباه كالنظائر) :تاج الديف السبكى ؛(87/  1األشباه كالنظائر) :ابف نجيـ(2)
(؛ الدردير/ الشرح 75/  1(؛الطحاكم/ حاشيتة عمى مراقي الفالح )262/  24انظر: السرصسي/المبسكط )(3)

(؛ النككم/ 15/173(؛ الماكردم/ الحاكم )30/  3صرشي/ شرحو عمى مصتصر صميؿ )(؛ال112/  2الكبير )
 (.79/  11(؛ ابف قدامة/ المغني )41/  9المجمكع )

/  2(؛ القرطبي/الجامع ألحكاـ القرآف )5/310(؛ ابف عبد البر/ االستذكار )15/171انظر: الماكردم/ الحاكم )(4)
226.) 

 (.41/  9( النككم/ المجمكع )15/171انظر: الماكردم/ الحاكم )(5)
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تجػػػكز إال لمضػػػركرة مػػػع عػػػدـ الضػػػماف فػػػي الحػػػاليف ؛ كفػػػي الػػػزرع كحمػػػب المكاشػػػي دكف  كالثػػػاني ال
 .(1)الحمالف أيضان قكالف الجكاز ك المنع  كالثاني األرجح

كىك المذىب  (3)كالشافعية (2)الجميكر مف الحنفية أفاد بكجكب الضماف كىك مذىب المذىب الِالث:
 . (4)  في القكؿ اآلصر كالمالكية ، عندىـ

 األدلة:
  معقوؿ:مف الكتاب والالمذىب األوؿ أصحاب استدؿ 

ـَ َعَمْيِو ِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ{ مف الكتاب: أواًل: ِْ   .(5)}َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإ
ـْ ِإالَّ مَ  وقولو: ـَ َعَمْيُك ـْ َما َحرَّ َؿ َلُك ـْ ِإَلْيِو{ }َوَقْد َفصَّ  . (6)ا اْضُطِرْرُت

 وجو الداللة: 
اسػتباح بيػا مػا تعمػؽ  كغيرىػا, لما استباح بالضركرة ما تعمػؽ بحقػكؽ هللا تعػالى مػف تحػريـ الميتػةأنو 

ذا كػاف مباحػان لػو لػـ  أممأذكف لو شرعان  ألنو ؛باب أكلىمف  بحقكؽ اآلدمييف مف األمكاؿ مباح لو كا 
 . (7) يمزمو ضماف

 يو مف  وجوه:يعترض عم
 . متقكـ كماؿ الغير قيمة ليا ال بيف الميتة كبيف ماؿ الغير فالميتة ان أف ىناؾ فرق -1
 كالميتة ال مالؾ ليا كلمطعاـ مالؾ. -2
الطعػػاـ  لحػػؽ  الغيػػر كىػػك مبنػػي  ا منػػعأمػػ،أف منػػع الميتػػة لحػػؽ هللا كىػػك مبنػػي عمػػى المسػػامحة  -3

 .(8) عمى المشاحة

                                                 
المرداكم/ اإلنصاؼ (؛267/  3) مصتصر الصرقي (؛ الزركشي / شرحو74/  11ابف قدامة/ المغني ) نظر: ا(1)
(10  /285.) 
 (.75/  1(؛ الطحاكم/ حاشيتة عمى مراقي الفالح )24/54السرصسي/ المبسكط )  انظر:(2)
 (.41/  9( النككم/ المجمكع )15/171انظر: الماكردم/ الحاكم )(3)
(؛ 5/310(؛ ابف عبد البر/ االستذكار )15/171(؛ الماكردم/ الحاكم )24/54انظر: السرصسي/ المبسكط ) (4)

 (.226/  2ف )القرطبي/ الجامع ألحكاـ القرآ
 173سكرة البقرة آية : (5)
 119سكرة األنعاـ آية : (6)
 (.32/  2(؛ ابف القيـ/ تيذيب سنف أبي داكد )171/  15انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(7)
 (.267/  3(؛ الزركشي/ شرحو لمصتصر الصرقي )171/  15انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(8)
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عػف أبػى   في أحاديث كثيػرة منيػا: لنيي النبي   عمييا  االعتدا منع  أف األصؿ في األمكاؿ -4
 ،(1) "ال يحػؿ مػاؿ امػرئ مسػمـ إال بطيػب نفػس منػو" " قػاؿ: حرة الرقاشى عف عمو أف رسكؿ هللا

 .(2)كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو ومالو وعرضو: عف أبى ىريرة قاؿ قاؿ رسكؿ هللا ومنيا:
 مف المعقوؿ: ِانيًا:

 ،كيصبح فػرض عػيف عمػى المسػتطيع ،كفاية قالكا: إنقاذ المضطر مف المصمصة في األصؿ فرض 
 كإنقػاذ أعمػى أكشػؾ عمػى الكقػكع فػي بئػر ,فعػؿ كاجػب تعػيف عميػومى كالشصص ال يستحؽ عكض ع

 .(3)كما شابو ذلؾ
  يعترض عميو:

:" المذىب أنو ال يمزمو ويالنو قاؿ اإلماـ  ،بؿ بذؿ ماؿ متقكـ  ،أف محؿ النزاع ليس فعؿ تعيف عميو
مػا إذا صمػص مشػرفا عمػى اليػالؾ بػالكقكع  كفرقكا بينػو كبػيف ،البذؿ إال بعكض، كبيذا قطع الجميكر

 .(4)في ما  أك نار فإنو ال يثبت لو أجرة المثؿ بال صالؼ"
  المذىب الِاني: أدلة

 استدؿ الحنابمة مف السنة بما يمي:
مػف أصػاب  "سػئؿ عػف الثمػر المعمػؽ فقػاؿ أف النبي  عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده -1

 .(6) "فال شي  عميو (5) منو مف ذي حاجة غير متخذ خبنة
ًعيدو  -2 ٍف أىًبي سى ٍف النهًبيًٌ  عى الَّ َفاْشػَرْب "قىاؿى   عى َِاَلَث ِمػرَاٍر َفػِإْف َأَجاَبػَؾ َواِ  ِإَذا َأَتْيَت َعَمى رَاٍع َفَناِدِه 

الَّ ِفي َغْيِر َأْف ُتْفسِ  َذا َأَتْيَت َعَمى َحاِ ِط ُبْسػتَاٍف َفَنػاِد َصػاِحَب اْلُبْسػتَاِف َِػاَلَث َمػرَّاٍت َفػِإْف َأَجاَبػَؾ َواِ  َد َواِ 
 .(7)"َفُكْؿ ِفي َأْف اَل ُتْفِسدَ 

                                                 
(؛ البييقي/ السنف الكبرل 299/  34أكؿ مسند البصرييف حديث عـ أبي حرة الرقاشي ()أصرجو: أحمد/ مسنده )(1)

(؛كصححو األلباني انظر: الجامع الصغير 100/  6باب مف غصب لكحا فأدصمو فى سفينة..( )،)كتاب الغصب
 (.1362/  1كزيادتو )

 مف ىذا البحث. 65سبؽ تصريجو انظر ص (2)
 (111/  4) انظر: القرافي/ الذصيرة(   3)
 (.41/  9انظر: النككم/ المجمكع )(   4)
الصبنة: معطؼ اإلزار كطرؼ الثكب أم ال يأصذ منو في ثكبو يقاؿ أصبف الرجؿ إذا صبأ شيئا في صبنة ثكبو أك (5)

 (.9/  2سراكيمو؛ انظر: ابف األثير/ النياية في غريب الحديث)
ىذا  كقاؿ: (97/  5في الرصصة في أكؿ الثمرة لممار بيا( ) ما جا  ،الترمذم/ سننو )كتاب البيكع  أصرجو: (6)

 كحسنو األلباني. ،حديث حسف
/  7باب مف مر عمى ماشية قـك أك حائط ىؿ يصيب منو( )ج  ،ابف ماجو/ سننو )كتاب التجارات  أصرجو: (7)

/  18) مسند أبي سعيد الصدرم رضي هللا عنو(،(؛ مسند أحمد )مسند المكثريف مف الصحابة83ص 
 ..(160/  8إركا  الغميؿ ) كصححو األلباني انظر(331
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يػا " :فقػاؿ كنت أرمي نصؿ األنصار فأصذكني فذىبكا بي إلى النبػي  :عف رافع بف عمرك قاؿ -3
 .(1)"وأرواؾ ال تـر وكؿ ما وقع أشبعؾ هللا :يا رسكؿ هللا الجكع قاؿ :قمت ؟رافع لـ ترمي نخميـ 

بىػػرى قىػػاؿى " -4 ػػالن ًمػػٍف بىنًػػي غي ػػرىٍحًبيؿى رىجي بهػػادى ٍبػػفى شي ػػًمٍعتي عى ٍعفىػػًر ٍبػػًف أىبًػػي ًإيىػػاسو قىػػاؿى سى ػػٍف أىبًػػي ًبٍشػػرو جى عى
ًدينىةى فىأىتىٍيتي  ةو فىأىتىٍيتي اٍلمى ـي مىٍصمىصى ا ابىنىا عى عىٍمتيػوي أىصى ٍكتيػوي كىأىكىٍمتيػوي كىجى ػٍنبيالن فىفىرى ػٍذتي سي اًئطنػا ًمػٍف ًحيطىاًنيىػا فىأىصى حى

ػذى ثىػٍكًبي فىأىتىٍيػتي النهبًػيه  بىًني كىأىصى ػرى ػاًئًط فىضى ػاًحبي اٍلحى ػا ى صى ػاًئي فىجى ػًؿ    ًفػي ًكسى َمػا "فىأىٍصبىٍرتيػوي فىقىػاؿى ًلمرهجي
ػػرى لىػػوي  فىػػأىمىرىهي النهبًػػيُّ ، َسػػاِغًبا َواَل َعمَّْمتَػػُو ِإْذ َكػػاَف َجػػاِىاًل  َأْطَعْمتَػُو ِإْذ َكػػاَف َجاِ ًعػػا َأوْ  ده ًإلىٍيػػًو ثىٍكبىػوي كىأىمى فىػرى

ٍسؽو  ٍسؽو ًمٍف طىعىاـو أىٍك ًنٍصًؼ كى  .(2)"ًبكى

 وجو الداللة مف ىذه األخبار:
 ؿ.ىذه األصبار مصصصة ل يات كاألحاديث التي تحـر أكؿ أمكاؿ الناس بالباط -
فيػي   ،كلػـ يحمػؿ فػال شػي  عميػو عميػوغيػر المحػكط كال نػاظر  الثمرف ذا الحاجة إذا أكؿ مف فإ -

 ،كانتفػػا  العقكبػػة يعنػػي عػػدـ إلزامػػو بالضػػماف ,أم ال إثػػـ كال عقكبػػة عميػػو ,عامػػة تنفػػي اإلثػػـ كالعقكبػػة
ثكبػو  يػوذلػؾ كمػا فػي حػديث عبػاد بػف شػرحبيؿ حيػث رد عم كلك كاف الضماف كاجبػان لبػيف النبػي
ال يجػكز تػأصير البيػاف عػف كقػت  ألنػو, كلك كاف كاجبان لما أصره  ،كأمر لو بكسؽ كلـ يأمره بالضماف

 .(3)الحاجة
 :جوهو ِالِة يعترض عميو مف 

 عػف ابػف عمػرفػي صػحيحو  ركاه مسمـ  ه األحاديث عارضتيا أحاديث صحيحة منيا: ماأف ىذ -1
أيحب أحدكـ أف تؤتى مشربتو فتكسػر  ،ة أحد إال بإذنوال يحمبف أحد ماشي": قاؿ   أف رسكؿ هللا

 .(4)"خزانتو
وأف هللا عػز وجػؿ لػـ يحػؿ .. ": قاؿ السمميعف العرباض بف سارية كمنيا ما ركاه البييقي كغيره 

 الػػذيلكػػـ أف تػػدخموا بيػػوت أىػػؿ الكتػػاب إال بػػإذف وال ضػػرب نسػػا يـ وال أكػػؿ ِمػػارىـ إذا أعطػػوكـ 
 .(1)"عمييـ

                                                 
( كقاؿ:ىذا 563/  2باب ما جا  في الرصصة في أكؿ الثمرة لممار بيا( ) ،الترمذم/ سننو )كتاب البيكع أصرجو: (1)

باب مف مر عمى ماشية قـك أك حائط ىؿ يصيب  ،حديث حسف غريب صحيح ؛ ابف ماجة/ سننو )كتاب التجارات
 (.611/  3و ()من
(؛ابف ماجة/ سننو )كتاب 64/  29حديث عباد بف شرحبيؿ عف ()،أصرجو:أحمد/ مسنده )مسند الشامييف(2)

صحيح  (.كصححو األلباني انظر:611/  3باب مف مر عمى ماشية قـك أك حائط ىؿ يصيب منو () ،التجارات
 (.298/  5كضعيؼ سنف ابف ماجة )

 (.32/  2نف أبي داكد )ابف القيـ/ تيذيب س انظر: (3)
 (.137/  5باب تحريـ حمب الماشية بغير إذف مالكيا() ،مسمـ/ صحيحو ػ )كتب المقطة  أصرجو: (4)
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كالبػد مػف  ،الضػمافنفػي ال  ،ا شي  عميو" نفي اإلثـ لككنػو مضػطرن "فال  :صكد مف قكلولمقاثـ   -2
إال  الدالػػة عمػػى حرمػػة مػػاؿ المسػػمـ  الصػػحيحة ليسػػتقيـ المعنػػى مػػع األحاديػػث الكثيػػرة , ىػػذا التأكيػػؿ

مػػػف  أكلػػػى اإلعمػػػاؿ ألفٌ  ؛شػػػي  منيػػػا إىمػػػاؿاألدلػػػة كعػػػدـ كافػػػة  إعمػػػاؿكليتسػػػنى  ؛بطيػػػب نفػػػس منػػػو
 .كما ىك معمكـ اإلىماؿ

كنحػػف نقػػكؿ بػػو مػػع كجػػكب  ،عمػػى جػػكاز األكػػؿ لممضػػطر فػػي ىػػذه األحاديػػث الداللػػة أقصػػى مػػا -3
 قػػػاؿ ،كالضػػػماف حفظػػػان لمحقػػػيف المضػػػطرأكػػػؿ إذ ال منافػػػاة بػػػيف جػػكاز  ،جمعػػػان بػػػيف األدلػػػة  الضػػماف
 .(2)"االضطرارأحاديث الجكاز محمكلة عمى حاؿ  " :الطحاكم

كركم فيػػو حػػديث لػػك كػػاف ثبػػت  ،كال يتصػػذ صبنػػة  ،بحػػائط فميأكػػؿ مػػف مػػرٌ كقػػد قيػػؿ: "قػػاؿ الشػػافعي : 
 (3)أنو ال يجكز أكؿ ماؿ أحد إال بإذنو" الثابت عندنا لـ نصالفو كالكتاب كالحديث

  :مف الكتاب والسنة :لثدلة المذىب الِاأ
 أواًل مف الكتاب:

ـْ ِباْلَباِطػِؿ ِإالَّ َأْف َتُكػوَف ِتَجػاَرًة َعػْف تَػرَاٍض }َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا اَل تَػْأُكُموا أَ  قولو تعالى: ـْ َبْيػَنُك ْمػَواَلُك
ـْ َرِحيًما  { ـْ ِإفَّ اهََّ َكاَف ِبُك ـْ َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك ِمْنُك
(4).  

  اللة :وجو الد
 ،محػػـرأكػػؿ بالباطػػؿ ينػػافي التراضػػي كىػػك ألنػػو  ،كػػؿ مػػاؿ الغيػػر بػػدكف إذنػػودلػػت اآليػػة عمػػى حرمػػة أ
نمػػا جػػاز ،يكجػػب اإلثػػـ كالضػػماف  لرفػػع  ضػػركرةع اإلثػػـ كال فػػلر  ضػػركرةفػػدعت ال ،األكػػؿ لمضػػركرة كا 

 .(5)كالضركرة تقدر بقدرىا ،الضماف

                                                                                                                                               
(؛أبك 204/ 9باب ال يأصذ المسممكف مف ثمار أىؿ الذمة كال..()،أصرجو: البييقي/ السنف الكبرل )كتاب الجزية (1)

كحسنو األلباني : انظر:  (؛135/  3أىؿ الذمة إذا اصتمفكا بالتجارات()باب فى تعشير  ،داكد/ سننو ) كتاب الصراج
 (.541/  2السمسمة الصحيحة )

 (.256/  7الطحاكم/ شرح مشكؿ اآلثار)  (2)
 (.50/  9المجمكع ) انظر:النككم/(   3)
 29سكرة النسا  آية : (   4)
 (.86/  1األشباه كالنظائر )(؛ ابف نجيـ/  84/  1انظر: السيكطي/ األشباه كالنظائر )(   5)
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 يعترض عميو:
 كجػػد أمػػا إف ،عمػػى تحػػريـ األكػػؿ بالباطػػؿ الػػذم لػػـ يػػأذف فيػػو الشػػارع كال المالػػؾ  دلػػتإنمػػا اآليػػة  فٌ إ

لػػـ يكػػف بػػاطال كمعمػػـك أف إذف الشػػرع أقػػكل مػػف إذف المالػػؾ  ،مالػػؾ أك اإلذف مػػف ال ،اإلذف الشػػرعي
 .(1)السابقةاألحاديث  كما دلت كقد أذف الشارع،

 يجاب عميو:
 عارضػتياكقػد ؿ ك المؤ ك اإلذف التي ذكرتـ منيا الضعيؼ فإف أحاديث   ،كل اإلذف غير مسممةف دعإ

 .معصكمةمنسجمة مع القاعدة العامة في حرمة األمكاؿ ال ةصحيح أصبار
 مف السنة:

فػػإف دمػػا كـ وأمػػوالكـ وأعراضػػكـ .". قػػاؿ: عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػا أف رسػػكؿ هللا  -1
 (2) .."عميكـ حراـ كحرمة يومكـ ىذا في بمدكـ ىذا

 .(3)"كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو ومالو وعرضو": عف أبى ىريرة قاؿ قاؿ رسكؿ هللا -2
ال يحػػؿ مػػاؿ امػػرئ مسػػمـ إال بطيػػب " " قػػاؿ: عمػػو أف رسػػكؿ هللاعػػف أبػػى حػػرة الرقاشػػى عػػف  -3

 .(4)  "نفس منو
أيحػػب أحػػدكـ أف  ،ال يحمػػبف أحػػد ماشػػية أحػػد إال بإذنػػو"قػػاؿ   أف رسػػكؿ هللا عػػف ابػػف عمػػر -4

 .(5)"تؤتى مشربتو فتكسر خزانتو
موا بيػػوت وأف هللا عػػز وجػػؿ لػػـ يحػػؿ لكػػـ أف تػػدخ.. : "قػػاؿعػػف العربػػاض بػػف سػػارية السػػممى  -5

 .(6)"أىؿ الكتاب إال بإذف وال ضرب نسا يـ وال أكؿ ِمارىـ إذا أعطوكـ الذى عمييـ
6-  : فىعىػػوي قىػاؿى ػٍدًرمه رى ػػًعيدو اٍلصي َفِإنَّػػُو  ،" اَل َيِحػػؿُّ أِلََحػٍد َأْف َيِحػػؿَّ ِصػػرَاَر َناَقػٍة ِإالَّ ِبػػِإْذِف َأْىِمَيػػا عػف أبػي سى

ـْ َعَمْيَيا" َخاَتُمُي
(7) 

 اللة مف ىذه األحاديث:وجو الد

                                                 
 (.32/  2ابف القيـ/ تيذيب سنف أبي داكد ) انظر:( 1)
 (؛71/  1رب مبمغ أكعى مف سامع()  باب قكؿ النبي،البصارم/ صحيحو ) كتاب العمـ أصرجو: (2)
 ىذا البحث. مف 65سبؽ تصريجو:انظر ص (3)
 ىذا البحث. مف 75رصسبؽ تصريجو:انظ(4)
 (.137/  5باب تحريـ حمب الماشية بغير إذف مالكيا() ،يحو ػ )كتب المقطة مسمـ/ صح أصرجو:(5)
(؛أبك 204/ 9باب ال يأصذ المسممكف مف ثمار أىؿ الذمة كال..() ،أصرجو: البييقي/ السنف الكبرل )كتاب الجزية( 6)

كحسنو األلباني : انظر:  ؛(135/  3باب فى تعشير أىؿ الذمة إذا اصتمفكا بالتجارات()،داكد/ سننو ) كتاب الصراج
 (.541/  2السمسمة الصحيحة )

(؛ 15/  18مسند أبي سعيد الصدرم رضي هللا عنو()،أصرجو:أحمد/مسنده) مسند المكثريف مف الصحابة( 7)
 (.255/  7الطحاكم/ شرح مشكؿ اآلثار )
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 التػيكىػي تنسػجـ مػع القاعػدة العامػة   ،التعدم عمى الماؿ المحتـر  ىذه األحاديث صريحة في منع
 .افكجب المصير إليي ،اؿ المعصكميفك مأتحـر 

 ومف المعقوؿ:
الضػػماف نكػػكف قػػد أزلنػػا ضػػرر المضػػطر بإلحػػاؽ الضػػرر  فينػػانفمػػك  ،أف الشػػريعة نيػػت عػػف الضػػرر

 . (1)ال يبطؿ حؽ الغير  االضطرارك  ،كالضرر ال يزاؿ بمثمو ،ىذا ضرر لوك  ،برب الطعاـ

 الرأي الراجح:
القائؿ  يا يرل الباحث رجحاف المذىب الثالثالمسألة كبياف أدلة المذاىب فييا كمناقشت بعد عرض

 بكجكب ضماف ما أحيا بو المضطر نفسو كذلؾ لما يمي:
 أسباب الترجيح:

 تدلكا بيا كسالمتيا مف المعارض.قكة األدلة  التي اس -1
 التي أيكردت عمييا. االعتراضاتضعؼ أدلة القائميف بعدـ كجكب الضماف كقكة  -2
 ىذا الرأم جمع بيف األدلة التي ظاىرىا التعارض. -3
كال يجػكز انتيػاؾ ىػذه الحرمػة  ،تحـر ماؿ المعصكميف التيىذا الرأم ينسجـ مع القاعدة العامة  -4

 ف كلـ يكجد.ح بيٌ إال بمعارض صحي
 .ؿفظ الحقيف حؽ المضطر كحؽ رب المانح بيذا الرأم -5
القػػكؿ بعػػدـ الضػػماف يغػػرم كثيػػر مػػف ضػػعاؼ اإليمػػاف عمػػى انتيػػاؾ األمػػكاؿ المعصػػكمة بحجػػة  -6

 الحاجة كالضركرة لعممو بعدـ الضماف.
كاالضػطرار  ،ثمػوكالضػرر ال يػزاؿ بم ،ىذا الرأم مقتضى القكاعػد الفقييػة كالضػركرة تقػدر بقػدرىا -7
 يبطؿ حؽ الغير . ال
 حفظ األمكاؿ كصيانتيا مف االعتدا  مقصد مف مقاصد الشريعة . -8

 حتى مات جوعًا ىؿ يضمنو ؟معصـو إذا امتنع رب الطعاـ مف بذلو لمضطر الفرع الِاني: 
 ثة مذاىب.بعد التحقيؽ كجدت في المسألة ثال

فػػػي  كالشػػػافعية (2)الحنفيػػػةبقػػػكد كال ديػػػة كىػػػك مػػػذىب بأنػػػو آثػػػـ لكنػػػو ال يضػػػمنو  أفػػػاد األوؿ:المػػػذىب 
 .(3) األظير

                                                 
(؛المكسكعة الفقيية الككيتية 85/  1(؛ابف نجيـ/ األشباه كالنظائر)83/  1انظر: السيكطي/ األشباه كالنظائر )(1)
 (.292/  1(؛القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير)227/  28)
 (.279/  26انظر: السرصسي/ المبسكط )( 2)
 .(173/ 15انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )( 3)
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 (5)كأبك الصطاب مػف الحنابمػة (4)كىك كجو عند الشافعية (2)كالظاىرية (1)أفاد المالكية الِاني: المذىب
ف كاف جاىالن ضمنو ب أنو يضمنو ،  .(6)الديةكعند المالكية إف كاف عامدنا ضمنو بالقصاص كا 

إلى أنو ال يضمنو إال إذا  طمب المضطر منو الما  أك الطعاـ فػإف  (7)أفاد الحنابمة الِالث:المذىب 
ف لـ يطمبو منو فال ضماف عميو ،فإف منعو ضمنو  .كا 

 :األدلة
 مف المعقوؿ المذىب األوؿ:أصحاب استدؿ 
يترتػػب  ان يجابيػػإ و فعػػالن منػػحتػػى يعتبػػر الشػػصص معتػػديان كيسػػتحؽ العقكبػػة البػػد أف يكػػكف صػػدر  قػػالوا:

 .لإلثـ  ف كاف مستحقان ا  ك  ،لمعقكبة  ان مستحق أما مجرد الترؾ فال يعتبر فعالن  ,عميو كقكع جريمة
مىافى عمػى اٍلميٍمتىنًػًع إٍذ لػـ يىٍحػديٍث  "كتب الشافعيةجا  في  كعنا فىالى ضى مىاتى جي زى عف أىٍصًذًه منو كى فىًإٍف عىجى

 .(8)"يىٍأثىـي  منو ًفٍعؿه ميٍيًمؾه لىًكنهوي 
ػػا جػػا  فػػي كتػػب الحنفيػػة "ك   كعن ػػاتى جي ػػوي فػػي بىٍيػػتو حتػػى مى بىسى ػػالن فىقىيهػػدىهي كىحى ػػذى رىجي ػػالن أىصى لىػػٍك أىفه رىجي كى

مهده رىًحمىوي اَّللهي تىعىالىى اًقمىتًػوً  :فقاؿ ميحى يىةي عمػى عى ًنيفىػةى رىحً  ؛أيكًجعيوي عيقيكبىةن كىالدًٌ ػوي كىاٍلفىتٍػكىل عمػى قىػٍكًؿ أبػي حى مى
ػػٍي ى عميػػو أف اليػػالؾ حصػػؿ بػػالجكع كالعطػػش كال صػػنع  كيفسػػر ذلػػؾ عنػػدىـ .(9)"اَّللهي تىعىػػالىى أىنهػػوي الى شى

 .مف لكاـز اإلنساف ألنيما ؛ألحد في الجكع كالعطش
شػي   ىإلػكىػك القيػد كالحػبس نسػب المػكت  ،يجػابيإفعػؿ  فعند أبي حنفية حتى مػع صػدكر 

العطػػش أك الصػػكؼ كنفػػاه عػػف الجػػاني ك لػػـ يكجػػب عميػػو  ع أكآصػػر مجبػػكؿ عميػػو اإلنسػػاف كىػػك الجػػك 
 جب عقكبة عمى مف منع طعاـ نفسو عف مضطر.ك أال ي فمف باب أكلى ،عقكبة

 مف وجييف يعترض عميو:
 التػػيىػػي  :فالجريمػػة اإليجابيػػة ،يسػػمبفعػػؿ ب يمػػةكجر  يإيجػػابفعػػؿ ب : جريمػػةفقسػػمايمػػة أف الجر  -1

فيػػي التػػي يمتنػػع فييػػا  :أمػػا الجريمػػة السػػمبية ،القتػػؿ كالسػػرقةك :يصػػدر فييػػا فعػػؿ اإلجػػراـ مػػف الفاعػػؿ
 ،أف يتػردل فػي بئػر أعمػى أكشػؾ كعػدـ إنقػاذ ،كيترتػب عمػى امتناعػو كقػكع جريمػة الشصص مف فعؿ

جريمػة فػي معنػى الجريمػة االيجابيػة تمامػان فتأصػػذ فيػذه   ،مضػطر بفضػؿ زاده حتػى ىمػؾ إنقػاذكعػدـ 

                                                 
 (.112/  2انظر: الدسكقي/ حاشيتة )( 1)
/ المحمى )( 2)  (.548/  10انظر: ابف حـز
 (.173/  15انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )( 4)
 (.548(؛ 581/  9انظر: ابف قدامة/ المغني )( 5)
 (.238/  2الفكاكو الدكاني ) النفراكم/انظر: ( 6)
 (.15/  6(؛ البيكتي/ كشاؼ القناع )581/  9انظر: ابف قدامة/ المغني )( 7)
 (.572/  1/ أسنى المطالب )نصارماأل( 8)
 (.543/  6(؛ ابف عابديف/ حاشيتة )6/  6(؛نظاـ/الفتاكل اليندية )235/  7الكاساني/ بدائع الصنائع ) (9)
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 مػػػػػف عنػػػػػد كثيػػػػػركمػػػػػف يقتػػػػػؿ بػػػػػالتجكيع ألف التػػػػػرؾ فعػػػػػؿ فػػػػػرؽ بػػػػػيف مػػػػػف يقتػػػػػؿ بالسػػػػػيؼ  حكميػػػػػا ال
 .(1)ييفاألصكل

 .(2) "الترؾ عند المحققيف فعؿ مف األفعاؿ الداصمة تحت االصتيار" قاؿ الشاطبي:
ف لػو أل ؛ يحتاجػوالأبحػتـ لممضػطر أف يكػابر صػاحب الطعػاـ الػذم حيث  أنكـ ناقضتـ أنفسكـ -2

ف قيتػػؿ صػػاحب الطعػػاـ فيػػك ا  ك  ،بػػالقكد أك الديػػة اـفيػػك مضػػمكف عمػػى رب الطعػػ فػػإف قتمػػو ،فيػػو حقػػان 
معتػدم كيكػكف   ،منػو كيأثـ بمنعػو في مالو يجب بذلو لو  اكال معنى ليذا إال أف لممضطر حق ،ىدر

فكيػػؼ يسػػتقيـ ىػػذا مػػع القػػكؿ بمػػا ذىبػػتـ إليػػو مػػف عػػدـ  ،حكمػػو حكػػـ الصػػائؿ ال يضػػمنو المضػػطر
 !لضمانو

 أدلة المذىب الِاني:
 لو مف الكتاب كالسنة كاألثر كالمعقكؿ. الثانيذىب ؿ أصحاب المداست
 مف الكتاب: :أوالً 

{ قولو تعالى: ـْ ِِْؿ َما اْعَتَدى َعَمْيُك ـْ َفاْعَتُدوا َعَمْيِو ِبِم   .(3)}َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِف اْعَتَدى َعَمْيُك
 وجو الداللة مف اآلية:

سػػػكـ" كىػػػي حػػػؽ هلل تعػػػالى فكجػػػب عمػػػى كػػػؿ أحػػػد حفػػػظ األنفػػػس كاجػػػب لقكلػػػو تعػػػالى : "كال تقتمػػػكا أنف
 فػػإذا ،نفػػس معصػػكمة بفضػػؿ طعامػػو كلػػـ يفعػػؿ فإنػػو معتػػدم إنقػػاذكال شػػؾ أف مػػف اسػػتطاع  ،حفظيػػا

بالقصػػػاص أك  أتمفػػػو مػػػاه يكػػػكف بضػػػماف دكر  ، بػػػنص اآليػػػة بمثمػػػو االعتػػػدا كجػػػب رد  ، ىػػػذا تقػػػرر،
 .(4)الدية

  يعترض عميو:
  ،ؼ لالمتنػػاع فػػال يمكػف أف يكػػكف الممتنػػع فػػاعالن أف االعتػدا  كصػػؼ لألفعػػاؿ كلػيس كصػػ 

كالػػػزاد حقػػػكؽ   كمعنػػػى االعتػػػدا  أف يتجػػػاكز الشػػػصص مالػػػو مػػػف حقػػػكؽ اسػػػتمدىا مػػػف الشػػػارع كالمػػػا 
ف ا  ك ، يكػكف معتػديان مجرمػان  حفظيا الشارع لإلنساف فمو أف يعطػي كلػو أف يمنػع كمػف يسػتعمؿ حقػو ال

 .(5)يعد مرتكبان لجريمة قتؿ لكنو ال ،كاف آثمان 

                                                 
 (.284/  1(؛ الزركشي/ المنثكر في القكاعد )109/  2انظر:ابف أمير الحاج/التقرير كالتحبير )( 1)
 (.175/  1الشاطبي/ المكافقات ) (2)
 .194سكرة البقرة : (3)
/ المحمى )( 4)  (.549/  10انظر: ابف حـز
 .101/ ص اإلسالميانظر: أبك زىرة/ الجريمة كالعقكبة في الفقو  (5)
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 مف ِالِة وجوه: يناقش االعتراض
 . (1)يكجب العقكبةفعؿ  ترؾقرر كثير مف الفقيا  أف ال -1
 الذم أمػر بإنقػاذ األنفػس كتعالى سبحانو هللا كالذم أعطى لإلنساف الحقكؽ كحفظيا لو ى إفثـ  -2

 (2)ا {} َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعً  :كاستحيائيا فقاؿالمعصكمة 
البر  المعكنة عمى كىذا مف  ، كالتقكل كعدـ المعاكنة عمى  اإلثـ كالعدكاف المعاكنة عمى البرٌو بكأمر 
 مر بو.الذم أي 

بهاسو قىاؿى فالما  يشترؾ فيو المسممكف فال يجكز منعو  -3 ػكؿي اَّللًه  :عىٍف اٍبًف عى اْلُمْسػِمُموَف ":قىاؿى رىسي
َِاَلٍث ِفػي اْلَمػا َِػاَلٌث اَل  :َقػاؿَ  َعػْف َأِبػي ُىَرْيػَرَة َأفَّ َرُسػوَؿ اهَِّ و  (3)"َوالنَّػارِ  والكػأِ  ُشَرَكاُ  ِفي 

" ال يبػػاع فضػػؿ المػػا  ليبػػاع بػػو : رسػػوؿ هللا  :قػػاؿ.وعنػػو قاؿ(4)ُيْمػػَنْعَف اْلَمػػاُ  َواْلَكػػَأُ َوالنَّػػار"ُ 
   (5)الكأ"

 وجو الداللة:
كطعػػاـ  ،بػػدكف عػػكض فػػي المػػا  الػػذم بػػو حياتػػو ثبػػكت حػػؽ المضػػطرداللػػة عمػػى  فػػي ىػػذه األصبػػار

حؽ ثابت لو عميو ، فإذا أدل إلى ىالكو أك  يككف قد منعو مف ،منو فإذا منعو ،المضطر في حكمو
 .أف يضمنوكجب  ،تمؼ شي  منو 

 مف السنة مف وجوه :ِانيًا: 
 يػػـو مػػف أعػػاف عمػػى قتػػؿ مسػػمـ بشػػطر كممػػة لقػػى هللا" : قػػاؿ رسػػكؿ هللا :عػػف أبػػى ىريػػرة قػػاؿ -

 .(6)"القيامة مكتوب عمى جبيتو آيس مف رحمة هللا

                                                 
 (.175/  1الشاطبي/ المكافقات  )( 1)
 .32سكرة المائدة :آية: ( 2)
السنف الكبرل )كتاب إحيا  البييقي/  ،(295/  3باب فى منع الما  ) ،أصرجو: أبك داكد/ سنف كتاب اإلجارة(3)

  .(7/  6)إركا  الغميؿ  كصححو األلباني انظر:(150/ 6إقطاعو مف المعادف الظاىرة ()باب ما ال يجكز ،المكات
( )ج  ،أصرجو:  ابف ماجة/ سننو )ًكتىاب اأٍلىٍحكىاـً  (4) ثو رىكىا ي ًفي ثىالى (؛كصححة 336/ ص  7بىاب اٍلميٍسًمميكفى شي

 (.9/  6باني انظر: إركا  الغميؿ )األل
(؛ 84/  6باب مف قاؿ إف صاحب الما  أحؽ بالما  حتى يركل ..() ،أصرجو: صحيح البصارم )كتاب المساقاة( 5)

باب تحريـ بيع فضؿ الما  الذل يككف بالفالة كيحتاج إليو لرعى الكإل كتحريـ منع  ،مسمـ/ صحيحو )كتاب المساقاة
 (.34/  5ب الفحؿ( )بذلو كتحريـ بيع ضرا

(؛ الطبراني/المعجـ 22/  8باب تحريـ القتؿ مف السنة( )،أصرجو: البييقي/ السنف الكبرل )كتاب النفقات (6)
(؛ ابف ماجة/ سننو) 79/  11أحاديث عبد هللا بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد() ،الكبير)باب العيف

( كقاؿ عنو األلباني ضعيؼ جدان انظر: السمسة 214/  4مـ ظمما( )باب التغميظ في قتؿ مس ،كتاب الديات
 (.1/  2الضعيفة )
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 وجو الداللة :
ف  ،شػطر كممػةبمػف أعػاف عمػى قتػؿ مسػمـ كلػك  كعقكبػة عمػى ب إثػـالشػارع رتٌػ فٌ إ مػف منػع الطعػاـ كا 

 .(1)قد أعاف عمى قتموفعف المضطر 
 مف وجييف  يعترض عميو:

سػػعيد بػػف رحمػػة بػػف نعػػػيـ " الميػػػزاف:قػػاؿ الػػذىبي فػػي  ،ال حجػػػة فيػػوجػػدا  ىػػذا الحػػديث ضػػعيؼ -1
ال يجػػكز أف يحػػتج بػػو  :ابػػف حبػػافالمصيصػػي عػػف ابػػف المبػػارؾ كىػػك راكم كتػػاب الجيػػاد عنػػو قػػاؿ 

                                        (2)"اإلثباتلمصالفتو 
ايجػػابي ال صػػالؼ فيػػو  اإلعانػػة بشػػطر كممػػة ىػػك فعػػؿ ألفٌ  ؛ا الحػػديث لػػيس فػػي محػػؿ النػػزاعىػػذ  -2
 المنع. كىك  السمبي  الصالؼ فيك 

ف كػػاف ضػػعيف ينػػاقش :  الػػكحييف مػػف الكتػػابنطقػػت بػػو نصػػكص  قػػد هأف معنػػا إال ،ان ىػػذا الحػػديث كا 
ا ِبَغْيػِر َنْفػٍس َأْو َفَسػاٍد }ِمْف َأْجِؿ َذِلَؾ َكَتْبَنا َعَمى َبِني ِإْسرَاِ يَؿ َأنَُّو َمػْف َقَتػَؿ َنْفًسػ: قاؿ تعالى  كالسػنة

 (3)َقَتَؿ النَّاَس َجِميًعا َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا {  َفَكَأنََّما ِفي اأْلَْرضِ 
 (4)كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو ومالو وعرضو" "... عف أبى ىريرة قاؿ: قاؿ  -
 وجو الداللة: 
 ؾ الكاجػػب كػػاف معتػػدمكمػػف تػػر  ؛حفػػظ نفسػػو مػػف التمػػؼ عميػػو كىػػك ان لػػو حقػػ ىػػذه الحرمػػة تكجػػب فٌ إ 

 .عقكبتو الضماف
 مف األِر: ِالًِا:
عف الحسف : أف رجػال أتػى أىػؿ مػا  فاستسػقاىـ فمػـ يسػقكه حتػى مػات عطشػا فػأغرميـ عمػر بػف  -

 .(5)ديتو  الصطاب
  وجو الداللة مف األِر:

 لؼاكلػـ يكجػد لػو مصػ بػو عمػييـ عمػر قضػىجريمػة تكجػب الضػماف لػذلؾ  لو مف المػا  أف منعيـ
 . إجماعاالصحابة فكاف  مف

                                                 
 (.250/  1انظر: الشيرازم/  الميذب ) (1)
 (.2/  2انظر: السمسمة الضعيفة ) ،( كضعفو األلباني199/  3انظر: الذىبي/ ميزاف االعتداؿ) (2)
 .32سكرة المائدة :آية: ( 3)
 ذا البحث.مف ى 65سبؽ تصريجو ص( 4)
: رجالو ثقات كحينئذ فرمز المؤلؼ لحسنو تقصير كحقو (؛ قاؿ الييتمي4/  10نف الكبرل )أصرجو: البييقي/ الس (5)

 (.117/  1كحقو الرمز لصحتو.انظر: المناكم/ فيض القدير )
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 مف وجييف: يعترض عميو
 فال حجة فيو.(1)محؿ صالؼ بيف العمما  كحجيتو  صحابي قكؿ ىذا إفٌ -1 

 العربػاض بػف سػارية فعػف ،مػف بعػده الراشػديفسػنتو كسػنة الصمفػا   بإتبػاع  النبػي أمػر لقػد يناقش:
 أف النبػػي  :اشػػديف تمسػػكوا بيػػا وعضػػوا وسػػنة الخمفػػا  الميػػدييف الر  بسػػنتي..فعمػػيكـ " قػػاؿ

 .(2)عمييا بالنواجذ
 لكػاف األمػر باتباعيػا عبػث كضػالؿ كالنبػي  ؛تأسػي كىػدلمحػؿ  الراشديف وئفمك لـ تكف سنة صمفا

  منزه عنو.
العقكبػة  لػذلؾ اسػتحقكا ،وئثػـ امتنعػكا كىػـ قػادركف عمػى اسػتحياأنو استسقاىـ كأعمميـ بضػركرتو  -2

 .لؾ البد مف قيد الطمب كاإلعالـ بالضركرةلذ فعاقبيـ بيا عمر ،بالضماف 

 مف المعقوؿ:
مػف طعػاـ  منػع شصصػان  كمػف كػاف  فإذا منعو منوفي طعامو ،  حقان ف الضركرة قد جعمت لو قالكا: "إ
كػػذلؾ إذا منعػػو مػػف  ،وضػػمن جكعػػان  ىمػػؾمػػف طعػػاـ نفسػػو حتػػى  شصصػػان لػػك منػػع ، ك حتػػى ىمػػؾ نفسػػو
 .(3)"وجب أف يضمنك  ان حقو لو فيصار  طعاـ 

 يعترض عميو:
 ،فػػػإف سػػػألو المضػػػطر أك كػػػاف عالمػػػان بضػػػركرتو ككػػػاف مسػػػتطيعان مسػػػاعدتو ،ىػػػذا لػػػيس عمػػػى إطالقػػػو

ىػذه أعػذار تػكرث شػبية األصػؿ أنيػا  ألفٌ  ؛قمنػا ذلػؾ ،كامتنع دكف عذر معتبػر شػرعان يضػمنو بالديػة 
 عقكبة.  التدرأ عنو 

 أدلة المذىب الِالث:
  مف األِر:استدؿ الحنابمة 

رجػػال أتػػى أىػػؿ مػػا  فاستسػػقاىـ فمػػـ يسػػقكه حتػػى مػػات عطشػػا فػػأغرميـ عمػػر بػػف  أفٌ :  عػػف الحسػػف
 .(4)ديتو الصطاب 

 :مف وجييف األِر وجو الداللة مف
 . بذلؾ ماف بقضا  عمر الضالحكـ ب لكا عمىداست -1

                                                 
 (.187/  2(؛ الشككاني/ إرشاد الفحكؿ )358/  4انظر: الزركشي/ البحر المحيط )( 1)
(؛ الترمذم/ سننو )كتاب العمـ عف رسكؿ 329/  4باب فى لزـك السنة () ،اكد/ سننو )كتاب السنةأصرجو: أبك د (2)

 (كقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح.408/  4باب ما جا  في األصذ بالسنة كاجتناب البدع() ،هللا 
 (.173/  15انظر: الحاكم الكبير/ لمماكردم ) (3)
 مف ىذا البحث. 83سبؽ تصريجو انظر ص (4)
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منع يكصػؼ بػال ألف اإلنساف القالكا:  " فاستسقاىـ فمـ يسقكه" :استدلكا عمى قيد الطمب مف قكلو -2
 أمػػػا إذا لػػػـ يطمػػػب ،فيػػػذا يكجػػػب الضػػػماف عنػػػد الحنابمػػػة بػػػال صػػػالؼ ،إال إذا طمػػػب منػػػو فعػػػؿ فػػػأبى

 فال يمكف أف يكصؼ بالمنع كلذلؾ ال ضماف عميو. ،منو  المضطر
 جا  في المغني:

ف لـ يطمبو منو لـ يضػمنو"..  ككػذلؾ ،كلػـ يكجػد منػو فعػؿ تسػبب بػو إلػى ىالكػو  ،ألنػو لػـ يمنعػو ؛كا 
كقػاؿ  ،إنسانا في ميمكة فمـ ينجػو منيػا مػع قدرتػو عمػى ذلػؾ لػـ يمزمػو ضػمانو كقػد أسػا كؿ مف رأل 

 ،ألنػو لػـ ينجػو مػف اليػالؾ مػع إمكانػو فيضػمنو؛أبك الصطاب: قياس المسألة األكلػى كجػكب ضػمانو 
 .كما لك منعو الطعاـ كالشراب

كقيػاس ىػذا  ،بحالػوكلنا أنو لـ ييمكو كلـ يكف سببا في ىالكو فمـ يضمنو كما لك لـ يعمػـ  
فضػػمنو بفعمػػو ،ألنػػو فػػي المسػػألة منعػػو منعػػا كػػاف سػػببا فػػي ىالكػػو  ؛عمػػى ىػػذه المسػػألة غيػػر صػػحيح

 .(1)"الذم تعدل بو كىينا لـ يفعؿ شيئا يككف سببا

 سبب الخالؼ:
 يمكف حصر سبب الخالؼ في النقاط التالية:

كجػػػب العقكبػػػة قػػػاؿ المنػػػع فعػػػؿ ياعتبػػػر  فمػػػف ،فػػػي نػػػكع الفعػػػؿ الػػػذم يكجػػػب العقكبػػػة  االصػػػتالؼ .1
 .الضمافعدـ بكمف اشترط صدكر فعؿ ايجابي يكصؼ بالجريمة قاؿ  ،بالضماف

كمػػف قػػاؿ  ،فمػػف قػػاؿ بػػاألكؿ قػػاؿ بالضػػماف لال اصػػتالفيـ فػػي قػػكؿ الصػػحابي ىػػؿ ىػػك حجػػة أـ .2
 .(2)بالثاني قاؿ بعدـ الضماف

 نفػػػى كػػػذلؾكمػػػف لػػػـ  يعتبػػػره  ،اعتػػػدا  قػػػاؿ بالضػػػماف فمػػػف اعتبػػػره ،اصػػػتالفيـ فػػػي تكييػػػؼ المنػػػع .3
 الضماف.

 الرأي الراجح :
مػا ذىػب إليػو يػرل الباحػث رجحػاف  ،كمناقشػة أدلػتيـ ،بعد عرض المسألة كبياف مذاىب العمما  فييػا

فػػإف  الػػذم بػػو سػػد رمقػػو أنػػو ال يضػػمنو إال إذا  طمػػب المضػػطر منػػو المػػا  أك الطعػػاـ كىػػك:الحنابمػػة 
ف ،منعو ضمنو   .لـ يطمبو منو فال ضماف عميو كا 

 أسبب الترجيح:
 .ة اإلجماعباستدلكا بيا  كسالمتيا مف المعارض كصاصة األثر فيك بمثا التيقكة األدلة  -
  .التي أكردكىا عمى أدلو الفريقيف االعتراضاتقكة  -

                                                 
 (.581/  9ابف قدامة/ المغني ) (1)
 (.187/  2(؛ الشككاني/ إرشاد الفحكؿ )358/  4انظر: الزركشي/ البحر المحيط )(2)
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 .حفظيا مقصد مف مقاصد الشريعة التي فيو صكف لألنفس المحترمة -
العقكبػػة يسػػتحؽ الػػذم الفعػػؿ اإليجػػابي  فػػي معنػػىيعتبػػر كمنعػػو منػػو  ،طعػػاـيػػد طمػػب المضػػطر لمق -

 في مالو.  كرةضر لا أكجبتو ألنو منعو حقا؛عميو 
كىػي ،مػف رب الطعػاـ ينفػي عنػو الجيػؿ بحالػو مػع القػدرة كتحقؽ المنع  ،مف المضطر قيد الطمب -

 .(1)"كمػػا اسػػتكرىكا عميػػو إف هللا تجػػاكز عػػف أمتػػي الصطػػأ كالنسػػياف ":  لقكلػػوصػػفة تمنػػع الضػػماف 
 .بو العقكبة إنزاؿ كالتجاكز عف اإلثـ في الدنيا يككف بعدـ ،إثـ الصطأ كالنسياف معناهك 

كتيحمػػؿ أدلػػة  ،الضػػماف عمػػى حػاؿ عػػدـ كجػػكد الطمػػب بيػذا القػػكؿ ييجمػػع بػػيف األدلػػة فتيحمػؿ أدلػػة منػػع
 . كانتفت الشبية كجكب الضماف عمى حاؿ كيجد الطمب كصدر المنع

                                                 
/  16ذكر األصبار عما كضع هللا بفضمو عف ىذه األمة () ،أصرجو: ابف حباف/ صحيحو )كتاب فضؿ األمو (1)

 (.298/  11باب هلل أرحـ بعبده () ،راشد األزدم (؛ عبد الرزاؽ/ مصنفو ) كتاب الجامع لإلماـ معمر بف202
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 طمب السادس الم
 ترتيب المحرمات

عنػو صػاحبو  لمغير ان ككجد طعام  ،أك نحكىا مف محرمات األطعمة كاألشربةكجد المضطر ميتة  إذا
 فأييما يأصذل لـ يأذف فيو لكنو غائب أك حاضر

 :مذىبيفإلى اصتمؼ الفقيا  في المسألة 
 (1)الحنفيػةأكثػر كىك مذىب  يقدـ طعاـ الغير عمى الميتة كما شاكميا مف المحرمات: المذىب األوؿ

  .(3)كىك كجو عند الشافعية ،(2)بأف يعدكه سارقا القطع صشلـ ي إفكالمالكية 
إف    (5)كالمالكيػػة (4)ال يأكػػؿ طعػػاـ الغيػػر كيأكػػؿ الميتػػة كىػػك مػػذىب بعػػض الحنفيػػة  المػػذىب الِػػاني:

 .(7) كىك مذىب الحنابمة(6)ككجو عند الشافعية  ،القطع يصش

 األدلة:
 :وىي مف المعقوؿ المذىب األوؿأدلة 
قػػالكا: يقػػدـ طعػػاـ الغيػػر لطيارتػػو كألنػػو قػػادر عمػػى المبػػػاح فمػػـ يجػػز لػػو الميتػػة كمػػا لػػك بذلػػو لػػػو . 1

 صاحبو.
أنو يأكؿ الطعاـ، كيعدؿ عف الميتة ألمريف : أحدىما : أف إباحة الطعاـ عامػة ، كحظػره صػاص  . 2

باحتيا صاصػة فػي االضػطرار ، فكػاف مػا أباحتػو أعػـ أصػؼ ممػا  لحؽ الغير ، كحظر الميتة عاـ ، كا 
 .فيقدـ  تحريمو أعـ

، كتحػػريـ الميتػػة لمعنػػى فييػػا ، فكػػاف مػػا فارقػػو كىػػك حػػؽ الغيػػرأف تحػػريـ الطعػػاـ لمعنػػى فػػي غيػػره .3
 .(8)معنى التحريـ أصؼ مما حمو معنى التحريـ

                                                 
 .(563/  2ة )تحاشي /ابف عابديف ؛(39/  3البحر الرائؽ)انظر:ابف نجيـ/(1)
 .(234/  3مكاىب الجميؿ)الحطاب/ ؛(439/  1الكافي )انظر:ابف عبد البر /(2)
 .(36/  9المجمكع  )؛ النككم/(177/  15الحاكم ) /لماكردما انظر:(3)
 .(563/  2ة )تحاشي /ابف عابديف ؛(39/  3البحر الرائؽ)ر:ابف نجيـ/انظ(4)
 .(234/  3مكاىب الجميؿ)الحطاب/ ؛(439/  1الكافي )انظر:ابف عبد البر /(5)
 .(36/  9المجمكع  )؛النككم/(177/  15الحاكم ) /لماكردما انظر:(6)
 .(320/  6يى )مطالب أكلي الن ؛الرحيباني/(79/  11المغني )انظر:ابف قدامة/(7)
 .(79/  11المغني )ابف قدامة/ ؛(176/  15الحاكم ) /لماكردما انظر:(8)



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  88 

 :وىو مف المعقوؿ أدلة المذىب الِاني
باحػػة مػػاؿ الغيػػر باالجتيػػاد ، كالػػنص أقػػكل ، كأليقػػدـ الميتػػة  ألف إباحػػة الميتػػة  ف الميتػػة بػػالنص ، كا 

كحقػػػػكؽ هللا تعػػػػالى مبنيػػػػة عمػػػػى المسػػػػامحة كحقػػػػكؽ اآلدمػػػػي مبنيػػػػة عمػػػػى المشػػػػاحة كالطمػػػػب  حػػػػؽ هلل
 .(1)كحؽ هللا ال عكض لو ،، كألف حؽ اآلدمي يمزمو عكضو ضييؽكالت

 الرأي الراجح :
كأضػيؼ  ، يأكػؿ طعػاـ الغيػر إف صشػي أف يعػدكه سػارقان كىػك أال المالكيػةمذىب  يرل الباحث رجحاف

ألنو بممؾ قيمتو قػادر عمػى أكمو كلـ يأكؿ الميتة  ذا التفصيؿ: إف كاف مالكان لقيمة طعاـ الغيرإليو ى
 .كاف لـ يممؾ قيمتو أكؿ الميتة ، الحالؿ فال يتعداه إلى الحراـ

 اجتماع محرمات األطعمة واألشربة:
كميتػػة  ،كفػي غيػر ىػذه الصػكرة مػف اجتمػاع أكثػر مػػف محػـر كػأف يجػد ميتػة مػا يؤكػؿ لحمػو 

فػإف الضػابط  ،صػيدان كميتػة أك مػا شػابو المضطر ككجد ،كاف محرمان  أك ،يؤكؿ لحمو أك صنزير ماال
 ؛افي تقديـ بعضيا عمى بعض ىك ارتكاب أدنى المفسدتيف لدفع أعالىم

ألف حػؽ  ،كيقدـ ما ىك حػؽ هلل عمػى حػؽ العبػد ،فيقدـ ميتة مأككؿ المحـ عمى غير مأككلو 
 ،قػدـ قميػؿ الضػرر عمػى كثيػره  كىكػذاكي ،هللا مبني عمى المسامحة كحؽ العبػد مبنػي عمػى المشػاحة 

كلػك كجػد المضػطر المحػـر صػيدا كميتػة كطعػاـ أجنبػي، فيػؿ يتصيػر، أك  قاؿ العز بف عبػد السػالـ:"
تعػػػيف أكػػػؿ الميتػػػة أك الصػػػيد أك مػػػاؿ الغيػػػر، فيػػػػو اصػػػتالؼ، مأصػػػذه أم ىػػػذه المفاسػػػد أصػػػؼ كأييػػػػا ي

 .(2)"أعظـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(79/  11المغني )ابف قدامة/  ؛(176/  15الحاكم ) /لماكردمانظر: ا(1)
 (88/  1قكاعد األحكاـ ) ابف عبد السالـ/(  2)
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 نيالمبحث الِا

 العبادات.عمى أحكاـ  أِر المجاعة

 

 :ثالثة مطالبكفيو 

 .الصالة أحكاـ أِر المجاعة عمى المطمب األوؿ:

 كاة .أحكاـ الز أِر المجاعة عمى  المطمب الِاني:

 أحكاـ الصياـ. أِر المجاعة عمى  المطمب الِالث:
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  توط ة :
 ىػػاف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:ر المعمػػـك أف الشػػريعة الغػػرا  جػػا ت باليسػػر كرفػػع الحػػرج عػػف المكمفػػيف كب مػػف
ـُ اْلُعْسػرَ } ـُ اْلُيْسػَر َواَل ُيِريػُد ِبُكػ ـْ ِمػْف َحػَرٍج َوَلِكػْف  }َمػا ُيِريػُد اهَُّ  كقكلػو: (1){ ُيِريُد اهَُّ ِبُك ِلَيْجَعػَؿ َعَمػْيُك

ـْ َتْشُكُروَف{ ـْ َلَعمَُّك َـّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُك ـْ َوِلُيِت َرُك ُيِريُد ِلُيَطيِّ
(2)  

إف الػػديف يسػػر ولػػف يشػػاد الػػديف أحػػد إال غمبػػو "قػػاؿ  ف النبػػي أعػػف أبػػي ىريػػرة كفػػي الحػػديث: 
فػإف اليسػر كرفػع الحػرج   (3)"الروحة وشي  مػف الدلجػةفسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة و 

كتصفيفػا مػف هللا تبػارؾ شػرعت الػرصص مػنح كعطايػا لػذلؾ ي  ؛المباركػةسمة ه مف سمات ىذه  الشريعة 
ليػػـ أف يأصػػذكا برصصػػو  كأحػػب ، كانشػػراح صػػدر ليقبمػػكا عمػػى التكػػاليؼ  برضػػاعمػػى عبػػاده  ىكتعػػال
إف هللا يحػػب أف تػػؤتى رخصػػو كمػػا "رسػػكؿ هللا  :قػػاؿ :بػػف عبػػاس قػػاؿا عػػفففػػي الحػػديث  ،تعػػالى

 ،بضػػكابطو نبحثيػػا  نتعػػرؼ عمػػى يسػػر الشػػريعة التػػيؿ ىػػذه المسػػائكفػػي  (4)"يحػػب أف تػػؤتى عزا مػػو
نتنػػاكؿ ا اليسػػر كفػػي ضػػك  ىػػذا الفيػػـ لمشػػريعة كفػػي ظػػالؿ ىػػذ ،عنػػدما تنػػزؿ بالنػػاس نازلػػة المجاعػػة 

 :اآلتية لباالمط

                                                 
 .185سكرة البقرة آية: (1)
 .6سكرة المائدة آية: (2)
 (.68/  1باب الديف يسر() ،م/ صحيحو )كتاب اإليمافأصرجو: البصار (3)
ذكر اإلصبار عما يستحب لممر  مف قبكؿ ما رصص لو بترؾ  ،ابف حباف/ صحيحو ) كتاب البر كاإلحساف( 4)

 (277/  1(؛كصححو األلباني انظر: الجامع الصغير كزيادتو )69/  2التحمؿ عمى النفس()
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  المطمب األوؿ
 الصالة أحكاـ المجاعة عمى أِر

 كفيو ثالثة فركع:
 المصمصة.لجماعة لعذر ا الفرع األكؿ: حكـ التصمؼ عف صالة

 الفرع الثاني: مشركعية الجمع بيف الظير كالعصر كالمغرب كالعشا  لعذر المصمصة.
سػبب الدكلػة فػي كقػت كاحػد بفػي جميػع أمصػار  جماعػة صػالةال إلػىعكة مشركعية الػدالفرع الثالث: 

 .كالمجاعةالقحط 
 .واإلعيا  المخمصةلجماعة لعذر ا صالة التخمؼ عفالفرع األوؿ: حكـ 

 كالػػدكار كاليػػزاؿأكاإلعيػػا  أكالمقصػػكد بالمصمصػػة حالػػة مػػف شػػدة الجػػكع يصػػاحبيا التعػػب كالضػػعؼ 
 د مف الجكع كالمرض.كيزي ان بحيث تصبح الحركة كالمشي شاق

فػػي كمػػا  ،اعػػة كالجمعػػة كالعيػػديف لعػػذر المطػػرعمػػى جػػكاز تػػرؾ صػػالة الجم(1)اتفػػؽ األئمػػة األربعػػة 
ظالـ صاؼ  أك ،أك أشد رتبةن كالفيضانات كالسيكؿ الجارفة كالكحؿ كالطيف الكثيؼ معناه مف األعذار

  .(2)مالو أىمو أك عمى نفسو أك
 واستدلوا لذلؾ بما يمي:

ـه عٍف نى - ػاًؿ ثيػ ػمُّكا ًفػي الرًٌحى ـه قىػاؿى أىالى صى ًريػحو ثيػ ًة ًفػي لىٍيمىػةو ذىاًت بىػٍردو كى الى  : قىػاؿى اًفعو أىفه اٍبفى عيمىرى أىذهفى ًبالصه
كؿى اَّللًه  مُّكا فً "  ًإفه رىسي مىطىرو يىقيكؿي أىالى صى فى ًإذىا كىانىٍت لىٍيمىةه ذىاتي بىٍردو كى ذًٌ اؿً كىافى يىٍأميري اٍلميؤى  (3)"ي الرًٌحى

بهػاسو ًفػي يىػٍكـو ًذم رىٍدغو عف  -2 طىبىنىا اٍبفي عى اًرًث قىاؿى صى ٍبدى اَّللًه ٍبفى اٍلحى عى
ػيه  (4) ػا بىمىػغى حى فى لىمه فىػأىمىرى اٍلميػؤىذًٌ

ـٍ أى  ـٍ ًإلىى بىٍعضو فىكىأىنهيي يي اًؿ فىنىظىرى بىٍعضي ةي ًفي الرًٌحى الى ًة قىاؿى قيٍؿ الصه الى مىى الصه كا فىقىػاؿى عى ـٍ أىٍنكىػٍرتيـٍ  :ٍنكىري كىػأىنهكي
ٍيره ًمنًٌي يىٍعًني النهًبيه  ـٍ  ىىذىا ًإفه ىىذىا فىعىمىوي مىٍف ىيكى صى كي نًٌي كىًرٍىتي أىٍف أيٍحًرجى  ."ًإنهيىا عىٍزمىةه كىاً 

ثًٌمى  ٍيػػػرى أىنهػػوي قىػػػاؿى كىًرٍىػػتي أىٍف أيؤى بهػػػاسو نىٍحػػكىهي غى ػػػٍف اٍبػػًف عى ػػيفى ًإلىػػػى كفػػي ركايػػة: عى ػػػكفى الطًٌ ـٍ فىتىًجيئيػػكفى تىديكسي كيػػػ
" ـٍ ريكىًبكي
(5) 

                                                 
الماكردم/ الحاكم الكبير ؛ (8/  4ة )ت(؛ الدسكقي/ حاشي200/  1ي الفالح)عمى مراق حاشيتوانظر: الطحاكم/  (1)
 (؛ 692/  1(؛ ابف قدامة/المغني )203/  4(؛ النككم/ المجمكع  )305/  2)
 . لعبد الرحمف الداية ،رسالة ماجستير ،117أثر التغيرات البيئية في أحكاـ العبادات الشرعية ص انظر: (2)
/ ص  3باب الرصصة في المطر كالعمة أف يصمي في رحمو()ج  ،أصرجو: البصارم/ صحيحو )كتاب األذاف (3)

 (.147/  2المطر() فيالرحاؿ  فيباب الصالة ،المسافريف(؛ مسمـ/ صحيحو )ػ كتاب صالة 64
/  8)لساف العرب  (؛267/  1الردغة بفتح الداؿ كسككنيا الما  كالطيف كالكحؿ الشديد انظر: مصتار الصحاح) (4)

426.) 
 .(61/ ص  3باب الرصصة في المطر كالعمة أف يصمي في رحمو()ج ،أصرجو: البصارم/ صحيحو )كتاب األذاف (5)
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 :حاديثاللة مف ىذه األوجو الد
إف  المضػطر فػإف صػاؼ ،ف صػالة الجماعػة ليػذه األعػذارعػ صمػؼالتجػكاز أنيا جػا ت صػريحة فػي 

 ومرضػد زيػيأك  أك يميػديسػتطيع أف يػنيض  بحيػث اللجماعة أف يزيد ذلؾ مف جكعو ا لصالة ذىب
 الجماعة كالجمعة كالعيديف . صالة فإنو يرصص لو بترؾ  ،بوكما شا

 .عيا واإل المخمصةالجمع بيف الظير والعصر والمغرب والعشا  لعذر  مشروعية الفرع الِاني:
كبمػػغ الجيػػد مػػف النػػاس  ىـصػػر مػػف أمصػػار مي  أك بعامػػة المسػػمميفإذا نزلػػت المجاعػػة  :المسػػألة صػػكرة
يؿ يشرع ليػـ ف  ،يـ الحرج كالضيؽمبسيزيد مف مشقتيـ كي تيا أدا  الصمكات في أكقاكصار  ،مبمغو

 كذكبػاف الػثمج المطػرالسػفر ك  كمػا يشػرع الجمػع لعػذر ،كالمغرب كالعشا  ،الجمع بيف الظير كالعصر
 لىذه األعذاركما شابو  كشدة البردكالكحؿ 

 لعذارليذه األمشركعية الجمع بيف الصمكات كقبؿ بحث ىذه المسألة البد مف بحث مسألة 
القػػكؿ بجػػكاز الجمػػع كاعتبػػركا  ،عػػذر عمػػى منػػع الجمػػع بػػيف الصػػمكات لغيػػر (1)أجمػػع األئمػػة األربعػػة 

ػػػاَلَة َكاَنػػػْت َعَمػػػى اْلُمػػػْؤِمِنيَف ِكتَاًبػػػػا كذلػػػؾ لقكلػػػو تعػػػالى:   باطػػػؿك  ذاشػػػ قػػػكؿ  لغيػػػر عػػػذر } ِإفَّ الصَّ
كأنػو ال يجػكز التقػػدـ كال ،كات كػؿ صػالة مػػف الصػم كقػتالتػػي بينػت  المكاقيػتكألحاديػث   (2)َمْوُقوتًػا{
 .يصص ىذا العمكـإال بدليؿ صحيح عنو التأصر 

 في الظير كالعصر جميعا كالمغرب كالعشا  جميعا " صمى  أف النبي  ابف عباس أما حديث ك 
 .(3)" .غير صكؼ كال سفر.

سػألت ابػف  :فقػاؿل لـ فعؿ ذلػؾ  قاؿ أبك الزبير فسألت سعيدان   "مطرمف غير صكؼ كال "كفي ركاية:
 مف أمتو أراد أف ال يحرج أحدان  :فقاؿ ،عباس كما سألتنى

 :ثالثة أقكاؿ ىذا الحديثلمعمما  في تفسير فإف 
كىك أف يؤصر األكلى إلى آصر كقتيػا ، كيقػدـ الثانيػة إلػى أكؿ كقتيػا ، كيؤيػد الجمع المجازم  :األوؿ

يػا :أبػي الشػعثا  عػف ابػف عبػاس قػاؿ : قمػت ىذا الحػديث عػف  راكمىذا التأكيؿ أف عمرك بف دينار 
 . أظنو أصر الظير كعجؿ العصر ، كأصر المغرب كعجؿ العشا  قاؿ : كأنا أظف ذلؾ ،أبا الشعثا 

                                                 
 ؛(316/  4(؛ النككم/ المجمكع )211/  2البر/ االستذكار ) (؛ابف عبد88/  1انظر: الزيمعي/ تبييف الحقائؽ )(1)

 (. 121/  2ابف قدامة/ المغني )
 . 103سكرة النسا  آية: (2)
 (.151/  2باب الجمع بيف الصالتيف فى الحضر(. ) ،المسافريفأصرجو: مسمـ/ صحيحو )صالة (  3)
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عف ركاية مف غير صكؼ كال مطر بجكابيف أحػدىما : معنػاه كال مطػر كثيػر  أجاب الغزالي: "الِاني:
: مػف غيػر صػكؼ كال سػفر : الجمػع بػالمطر ، راد بركايػةكالثاني : أنو يجمع بيف الركايتيف فيككف المػ

  . (1)"كالمراد بركاية كال مطر الجمع المجازم
كيجػكز أف يتنػاكؿ مػف عميػو  ،كحديث ابف عباس حممناه عمى حالػة المػرض" بف قدامة:اقاؿ  الِالث:

  . (2)"كأشباىيما ممف عميو مشقة مشقة كالمرضع كالشي  الضعيؼ
 .التأكيالت تأكد معنى عدـ جكاز الجمع لغير عذركأنت ترل أف كؿ ىذه 

كؿ ذلػؾ اشػ كمػا ،كالمطر كالكحػؿ كشػدة الػريح كالبػرد كالمػرض  :كاصتمفكا في األعذار المبيحة لمجمع
 .مف األعذار
 .كما شابو كاإلعيا  المرضمف  تبعياالمصمصة كما يجمع الصالة ألجؿ  مسألة :وسأتناوؿ

 ،كالػذم كرد الصػالؼ فيػو ىػك الجمػع ألجػؿ المػرض ،فػي كتػب الفقػوكىذه المسألة بيػذا االسػـ لػـ تػرد 
 .لذلؾ سأبحث مسألة الجمع لممرض لما لو مف ارتباط كثيؽ بيذه المسألة

 :مذىبيفإلى  حكـ الجمع ألجؿ المرضاصتمؼ الفقيا  في 
 المشػػػػيكر عنػػػػد الشػػػػافعيةكىػػػػك  ،ألجػػػػؿ المػػػػرض الجمػػػػععػػػػدـ جػػػػكاز أفػػػػاد أصػػػػحابو  األوؿ:المػػػػذىب 
  .(3)كعطا 

 كمػػػف ،كالميػػػث  (5)كالحنابمػػػة  (4)المالكيػػػةليػػػو ذىػػػب ا  ك  ،جػػػكاز الجمػػػع أفػػػاد أصػػػحابو الِػػػاني:المػػػذىب 
 .(6)النككم كقكاه ,أبك سميماف الصطابي ، كالقاضي حسيف، كاستحسنو الركياني في الحمية الشافعية

 األدلة:
 أدلة المذىب األوؿ:

  :سنة والمعقوؿاستدؿ المذىب األوؿ مف ال
 مف السنة: : ً أوال
أنػو أتػاه سػائؿ يسػألو عػف مكاقيػت الصػالة   بكر بف أبى مكسى عف أبيو عف رسػكؿ هللا عف أبي-

فأقاـ الفجر حيف انشؽ الفجر كالنػاس ال يكػاد يعػرؼ بعضػيـ بعضػا ثػـ أمػره  :قاؿ فمـ يرد عميو شيئا
مػنيـ ثػـ أمػره فأقػاـ  قد انتصؼ النيار كىك كاف أعمـ :كالقائؿ يقكؿ،فأقاـ بالظير حيف زالت الشمس 

                                                 
 (.318/  4النككم/المجمكع )(؛ 213/  2/ االستذكار/ )رعبد البانظر: ابف ( 4)
 (.121/  2انظر: ابف قدامة/ المغني ) (2)
 (.120/  2(؛ ابف قدامة/ المغني/ )321/  4انظر: النككم/ المجمكع/ ) (3)
 (.214/  2انظر: ابف عبد البر/  االستذكار) (4)
 (.120/  2انظر:  ابف قدامة/ المغني/ ) (5)
  (.321/  4انظر: النككم/ المجمكع/ ) (6)
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بالعصر كالشمس مرتفعة ثـ أمره فأقاـ بالمغرب حيف كقعت الشمس ثـ أمره فأقاـ العشا  حػيف غػاب 
الشفؽ ثـ أصر الفجر مف الغد حتى انصرؼ منيا كالقائؿ يقكؿ قػد طمعػت الشػمس أك كػادت ثػـ أصػر 

نيػا كالقائػؿ يقػكؿ ثػـ أصػر العصػر حتػى انصػرؼ م ،الظير حتى كاف قريبا مف كقت العصر باألمس
حتػى كػاف ثمػث ،ثـ أصػر العشػا  ،حتػى كػاف عنػد سػقكط الشػفؽ،ثـ أصر المغرب  ،قد احمرت الشمس

 .(1)"الوقت بيف ىذيف: الميؿ األكؿ ثـ أصبح فدعا السائؿ فقاؿ
 وجو الداللة :

إصػػراج الصػػالة عػػف  زفػػال يجػػك  ،التػػي ال تجػػكز الصػػالة قبميػػا كال بعػػدىا الصػػمكاتبػػيف أكقػػات   أنػػو
 كال يكجد. ،كقتيا إال بدليؿ شرعي يصص أصبار مكاقيت الصالة

 يعترض عميو :
أصبػار عػف النبػي  دلت عمػى مشػركعية  الجمػع فييػابأصبار صحيحة أصبار المكاقيت مصصكصة أف 
  منيا جمع الظير كالعصػر جمػع تقػديـ فػي عرفػات ،عمييا التي أجمعناكآثار عف أصحابو منيا، 

 .(2)فيصص منيا محؿ النزاع
جمػػع عنػػو أنػػو أف النبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ مػػرض أمراضػػا كثيػػرة كلػػـ ينقػػؿ  مػػف المعقػػوؿ: ِانيػػاً 

 .بالمرض 

  وجو الداللة :
دليػػػؿ عػػػدـ  مػػػع انتفػػػا  المػػػانع  المػػػرضلػػػو كىػػػك  المقتضػػػي مػػػع كجػػػكد فعػػػؿ كىػػػك الجمػػػععػػػدـ ال إفٌ 
كلكػف عػدـ  ،كػالجمع فػي السػفر :كلك مػرةن كاحػدة لبيػاف الجػكاز كلك كاف مشركعان لفعمو  مشركعيةال

  .(3)الفعؿ دليؿ عمى عدـ الجكاز
 يعترض عميو:

ال يدؿ عمى  لو لـ يفعؿ ذلؾ مع كجكد المقتضي كككف النبي  ،عدـ النقؿ ال يستمـز نقؿ العدـ إفٌ 
لكجػكد المشػارؾ لػو فػي السػبب  السػفر بالرصصػة يكػكف منشػؤه أنػو أصػذ فػي  الحتماؿ أف ؛عدـ الجكاز

  ف كاف معو، كلـ يأصذ بيا في المرض لعدـ كجكد المشارؾ في السبب.بم ورفق كىك

                                                 
 .(106/  2باب أكقات الصمكات الصمس ()،أصرجو: مسمـ/ صحيحو ) كتاب المساجد(1)
 .(120/  2انظر: المغني/ ابف قدامة  )(2)
 (.390/  2(؛ ابف القيـ/ إعالـ المكقعيف/ )321/  4انظر: النككم/ المجمكع ) (3)
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 استدؿ مف السنة والمعقوؿ أدلة الفريؽ الِاني:
  مف السنة::أواًل 
كالمغػػرب كالعشػػا   الظيػػر كالعصػػر جميعػػان  صػػمى " أف النبػػي عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػا بػػفا عػػف-

 (1)"غير صكؼ كال سفر في جميعان 
 سألت ابف :فقاؿ لفعؿ ذلؾ ـى سعيدا لً  :قاؿ أبك الزبير فسألت  "مطرؼ كال :"مف غير صك  كفي ركاية
 .مف أمتو أراد أف ال يحرج أحدان  :فقاؿ سألتنيعباس كما 

 وجو الداللة :
 أنػػو العمػػى  اإلجمػػاعانعقػد كقػػد  ،دؿ الحػديث عمػػى جػػكاز الجمػع لغيػػر عػػذر الصػػكؼ كالسػفر كالمطػػر

سػفر فمػـ يبػؽ أك  مطػر أك  لصػكؼ ث نفػى أف يكػكف الجمػعكىػذا الحػدي ،يجكز الجمع مف غيػر عػذر
 عذر المرض.إال 
أمػػر سػػيمة بنػػت سػػييؿ كحمنػػة بنػػت جحػػش لمػػا كانتػػا مستحاضػػتيف بتػػأصير  أف النبػػي  كقػػد ثبػػت -

كىػػي  فأبػػاح ليمػػا الجمػػع ألجػػؿ االستحاضػػة ،كالجمػػع بينيمػػا بغسػػؿ كاحػػد  ،الظيػػر كتعجيػػؿ العصػػر
 .(3)"مرض

 يعترض عميو:
  .قدـ الثانية إلى أكؿ كقتياتؤصر األكلى إلى آصر كقتيا ، ك تكىك أف  مع صكرمأف ىذا الج

 يجاب عميو:
الجمػع الحقيقػي  المػراد بػو فاقتضػى أف يكػكف ألنو صرج مصرج الرصصػة كالتصفيػؼ ؛وأف األصؿ عدم

 إيقاع كؿ صالة في كقتيا.مشقة عف  تربكالمجازم يكرث مشقةن الجمع كألف  ؛ال المجازم

 المعقوؿ: مفاألدلة 
لػو مػف المطػرف الحرج الحاصؿ مف إ كالسػفر كربمػا زاد عميػو فكجػب أف يسػاكيو فػي  ،المرض مسػاك و

 يككف أكلى منو.الحكـ أك 

                                                 
 .مف ىذا البحث 92سبؽ تصريجو انظر ص(  1)
الطبراني عف عائشة :  "أف رسكؿ هللا ( كالذم أشار إليو بف قدامة أصرجو 120/  2انظر: المغني/ ابف قدامة  )(  3)

  أمر سيمة بنت سييؿ ، كىي مستحاضة ، أف تغتسؿ لكؿ صالة ، فشؽ ذلؾ عمييا ، فأمرىا أف تجمع بيف
الطبراني/ المعجـ األكسط )باب مف  كتغتسؿ لمصبح" الظير كالعصر في غسؿ ، كالمغرب كالعشا  في غسؿ ،

إف أـ حبيبة بنت جحش التى كانت تحت عبد  :(؛ ك عف عائشة زكج النبى أنيا قالت400/  9اسمو عمي ()
«. امكثى قدر ما كانت تحبسؾ حيضتؾ ثـ اغتسمى » الدـ فقاؿ ليا  الرحمف بف عكؼ شكت إلى رسكؿ هللا 

 (.182/  1) وصحيح /مسمـ صرجو:أفكانت تغتسؿ عند كؿ صالة 
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د عميػػو از ربمػػا كمػػا ىػػك فػػي المطػػر كالسػػفر ك  ،المعنػػى المناسػػب لجػػكاز الجمػػع متحقػػؽ فػػي المػػرضك 
حػرج كمػا جعػؿ هللا عمينػا فػي الػديف  كىػذا ،و أدا  الصمكات  في أكقاتيافكثير مف المرضى يشؽ عمي

 مف حرج.
الجمػع بػيف الصػمكات  لجػكاز ،إلى مقدار المشػقة فػي ىػذه األعػذارمف المالحظ أف الفقيا  ينظركف ك 

لحاؽ المصتمؼ فيو بالمتفؽ عميو ليؾك ؛ كا   :شي  مف نصكصيـ  ا 
 .(1)"كالمريض أكلى بالجمع مف المسافر كغيره لشدة ذلؾ عميو" :مالؾ اإلماـ قاؿ

أنػو ال يجػكز الجمػع بػالثمج كالبػرد مطمقػا ، كىػك  ،كحكى إمػاـ الحػرميف كالغزالػي كجيػا" وقاؿ النووي:
السػـ المطػر ، كىػذا شػاذ ضػعيؼ أك باطػؿ ،  إتباعػاكجو ضعيؼ صرجو القاضػي حسػيف فػي تعميقػو 

 .(2)"فإف اسـ المطر ليس منصكصا عميو حتى يتعمؽ بو فكجب اعتبار المعنى
كال يصح القيػاس عمػى المغػرب " حديثو عف الصالؼ في جمع الظير كالعصر: عند:بف قدامةاقاؿ و 

ألف مشػػقتو ألجػػؿ  ؛كال القيػػاس عمػػى السػػفر ،كالعشػػا  لمػػا فييمػػا مػػف المشػػقة ألجػػؿ الظممػػة كالمضػػرة
 "ىنار كفكات الرفقة كىك غير مكجكد ىاالسي
كالثػاني ال .. أحػدىما يبػيح الجمػع :فأما الريح الشديدة في الميمة المظممػة البػاردة ففييػا كجيػاف" كقاؿ:
 .(3) .."ألف المشقة فيو دكف المشقة في المطر فال يصح قياسو عميو ؛يبيحو

لكنيػػا لمػػا لػػـ  ،ضػػابط المشػػقة العتبارىػػا فػػي الحكػػـيراعػػكف  ىػػؤال  األعػػالـ رحميػػـ هللا فأنػػت تػػرل أف
 .السفر كالمطر النضباطو كىك  ،تيااألحكاـ بمظن امنضبطة أناطك تكف 

رض كاإلعيػػا  أكثػػر منيػػا فػػي المطػػر فػػإف المشػػقة متحققػػة فػػي المػػ األمػػر كػػذلؾذا كػػاف فػػإ 
بسػبب كجػكد السػيارات التػي تنػزليـ  ،يتأذل الناس مػف المطػر إال اليسػير صاصة أف اليـك ال ،كالسفر

كالسػفر اليػـك ميسػكر كغيػر شػاؽ لكجػكد  ،كألف المساجد قريبة ككثيػرة بحمػد هللا ،عمى أبكاب المساجد
عيػػا  كشػػدة الجػػكع أكلػػى بػػذلؾ كهللا فكػػاف المػػرض كاإل،شػػاكؿ ذلػػؾ  ئرات كالسػػيارات المريحػػة كمػػاالطػػا
 أعمـ.

 سبب الخالؼ:
 يمكف إرجاع سبب الصالؼ إلى:

محقػػو بغيػػره مػػف األعػػذار التػػي مػػف رأل أف المػػرض لػػيس فيػػو مػػف المشػػقة مػػا يسػػتكجب الجمػػع لػػـ يي  -
 .ستدعي الجمع قاؿ بوفيو مف المشقة ما ي كمف رأل أفٌ  ،يجمع ألجميا

                                                 
 .(.214/  2ابف عبد البر/ االستذكار )(  1)
 (.319/  4النككم/ المجمكع )(  2)
 (117/  2ابف قدامة/ المغني )(  3)
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كمػف رأل أف المعنػى  ،قػاؿ بمنػع الجمػع لممػرض  ،تتعػدل مكردىػا مف رأل أف العمة فػي الجمػع ال -
 المناسب لمجمع ىك المشقة كأنيا متحققة في المرض قاؿ بجكاز الجمع.

 الرأي الراجح:
لباحػث رجحػاف كبيػاف سػبب الصػالؼ يػرل ا ،بعد عرض  المسألة كبياف أدلة المذاىب فييا كمناقشتيا

 المصمصة كالمرض كاإلعيا  . ذىب الثاني القائؿ بجكاز الجمع لعذرمال

 أسباب الترجيح:
 التي  أيكردت عمييا. االعتراضاتضعؼ أدلة المذىب األكؿ كقكة  -1
 التي أيكردت عمييا . االعتراضاتقكة أدلة المذىب الثاني كضعؼ  -2
 ير كرفع الحرج .ىذا الرأم ينسجـ مع سمة التشريع اإلسالمي في التيس -3
كالطػػيف الكثيػػؼ  (1)مثػػؿ الشػػفاف أف المػػانعيف جػػكزكا الجمػػع بأعػػذار أقػػؿ مشػػقة مػػف المػػرض -4

 كغير ذلؾ. كشدة كالكحؿ

                                                 

كأما الشفاف ، بفتح الشيف المعجمة كتشديد الفا  فقاؿ أىؿ المغة : ىك برد ريح فييا  قاؿ النككم:"(  1)
/  4النككم/المجمكع ) انظر: الجمع ، ىذا ىك الصكاب في تفسيره كحكمو ندكة ، فإذا بؿ الثكب جاز

319.) 
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  الِالثالفرع 
سبب القحط بالدولة في وقت واحد في جميع أمصار  جماعة صالةال إلىمشروعية الدعوة 

 والمجاعة

إذا حزبػػو أمػػر  عف حذيفػػة قػػاؿ: " كػػاف رسػػكؿ هللا ػػػػػفلصػػالة ا إلػػىحزبػػو أمػػر فػػزع  إذا كػػاف النبػػي 
 .(1)صمى "
كحػػكازب  ،األمػػكر كرائػػونزلػػت   :كمنػػو حػػديث عمػػيٌ  ،أم نػػزؿ بػػو أمػػر ميػػـ أك أصػػابو غػػـ كمعنػػاه:

جمػػػع النػػػاس لصػػػالة الكسػػػكؼ   . ككػػػاف  مػػػف ىديػػػو (2)الصطػػػكب جمػػػع حػػػازب كىػػػك األمػػػر الشػػػديد
ليكشػػػؼ   ؛رحمتػػػو تعػػػالى إلػػػىكيظيػػػركا الضػػػعؼ كالحاجػػػة  ،يـليتضػػػرع النػػػاس إلػػػى صػػػالق ؛كالصسػػػكؼ

في كؿ  األمصار في  االستسقا أكؿ مف دعا إلى صالة  رضي هللا عنو: ككاف عمر ،الضر عنيـ 
لمػا أجمػع عمػر عمػى أف  "نيػار األسػممي عػف أبيػو قػاؿ:دعػف عبػد هللا بػف ف ،عػاـ الرمػادة  كقت كاحػد

و أف يصرجػػكا يػـك كػػذا ككػذا كأف يتضػػرعكا إلػى ربيػػـ كيطمبػػكا يستسػقي كيصػػرج بالنػاس كتػػب إلػى عمالػػ
فممػا ألػح " :كفػي ركايػة رد رسػكؿ هللا إليو أف يرفع ىذا المحؿ عنيـ، قاؿ: كصرج لذلؾ اليكـ عميو بيػ

عمر بالدعا  أصذ بيد العباس ثـ رفعيا كقػاؿ: الميػـ إنػا نتشػفع إليػؾ بعػـ نبيػؾ أف تػذىب عنػا المحػؿ 
أصرج ،مـ يبرحكا حتى سقكا كأطبقت السما  عمييـ أياما، فمما مطػركا كأحيػكا شػيئاكأف تسقينا الغيث. ف

 .(3)"العرب مف المدينة كقاؿ: الحقكا ببالدكـ
دعػا عمالػو  هممػا تزلزلػت األرض فػي عيػدف، كعمى ىذا اليدم سار الصميفة عمػر بػف عبػد العزيػز 

  .لكشؼ الضر ؛لمصالة في كؿ األمصار كالتضرع
إف ىػذا الرجػؼ شػي  يعاقػب هللا  :العزيػز كتب إلينا عمر بف عبد :رقاف قاؿعف جعفر بف ب

بو العباد كقد كتبت إلػى أىػؿ األمصػار أف يصرجػكا يػـك كػذا ككػذا فػي شػير كػذا ككػذا فػي سػاعة كػذا 
قد أفمػح مػف تزكػى كذكػر اسػـ  :فإف هللا تعالى قاؿ ،كمف أراد منكـ أف يتصدؽ فميفعؿ ،ككذا فاصرجكا
ف لػـ تغفػر لنػا كترحمنػا لنكػكنف :لكا كما قػاؿ أبػككـ عميػو السػالـ كقك  ،ربو فصمى ربنػا ظممنػا أنفسػنا كا 

ف لـ تغفر لي  :كقكلكا كما قاؿ نكح،مف الصاسريف  كقكلكا كما قاؿ مكسى عميو ،أكف مف الصاسريف كا 

                                                 
(؛ أبك داكد/ سننو )كتاب 330/  38حديث حذيفة بف اليماف ( ) ،أصرجو:أحمد/ مسنده )تتمة مسند األنصار(1)

ع الصغير (؛ كحسنو األلباني انظر: صحيح كضعيؼ الجام507/  1مف الميؿ )  النبيباب كقت قياـ  ،التطكع
(18  /479.) 
 (.377/  1النياية في غريب الحديث) ابف األثير/انظر:    (2)
 .(320/  3الطبقات الكبرل ) /ابف سعد(3)
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ال إلػػو إال أنػػت سػػبحانؾ إنػػي  :ظممػػت نفسػػي فػػاغفر لػػي كقكلػػكا كمػػا قػػاؿ ذك النػػكف رب إنػػي :السػػالـ
 .(1)"نت مف الظالميفك

في يـك كاحد لمصركج مصار األفي جميع  المسمميفدعكة  لإلماـ زمف المجاعة شرع كعميو ي
كفػػي كقتنػػا   ينػػزؿ الرصػػا ك  الػػبال   حتػػى يكشػػؼ هللا تعػػالى ,كصػػالة الحاجػػة ،االستسػػقا ألدا  صػػالة 

 الحاضر بسبب التقدـ العممي يمكف أف يرل المصمكف اإلماـ كيسمعكا صكتو .
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 بعدىا( كما،304/  5أبك نعيـ/ حمية األكليا  ) انظر: (1)
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  المطمب الِاني
 أِر المجاعة عمى أحكاـ الزكاة 

 فركع:ثالثة  كفيو
 الفرع األوؿ: حكـ تعجيؿ الزكاة عاـ المجاعة.

 .بمد المجاعة محميا إلىحكـ نقؿ الزكاة مف  الفرع الِاني:
 لافيعطوف مني ؼ الِمانية الذيف تحؿ ليـ الزكاةىؿ يعتبر أىؿ المجاعة مف  األصناالفرع الِالث: 

 الفرع األوؿ: حكـ تعجيؿ الزكاة عاـ المجاعة.
مػا أف يكػكف بعػد اكتمػاؿ النصػاب فػإف كػاف قبػؿ ،تعجيؿ الزكاة إما أف يكػكف قبػؿ اكتمػاؿ النصػاب  كا 

كمػف  نو تعجيػؿ لمحكػـ قبػؿ سػببوأل ,الزكاة  أنو ال يجكز تعجيؿ (1)الفقيا  أجمعالنصاب فقد  اكتماؿ
 .يجكز الكىذا  صمي الفريضة قبؿ دصكؿ كقتيا

 مذىبيف إلىفي حكـ تعجيميا  بعد اكتماؿ النصاب فقد اختمؼ الفقيا  إخراج الزكاة أما
  بعػػدـ جػػكاز تعجيػػؿ الزكػػاة قبػػؿ حمػػكؿ الحػػكؿ كجػػكزكا التعجيػػؿ بشػػي أفػػاد المالكيػػة األوؿ :المػػذىب 

 .(2)أما الحرث فال يجكز تعجيؿ شي  منو،يسير كشير في العيف كالماشية 
تعجيػؿ الزكػاة قبػؿ حمػكؿ  جػكازب الحنفية كالشافعية كالحنابمة مف أفاد جميكر الفقيا  الِاني:المذىب 
 كىػػك كجػػو عنػػد .(4)كأجػػاز الحنابمػػة تعجيميػػا لسػػنتيف .(3)حنيفػػة تعجيميػػا كلػػك لسػػنيفالز كجػػكٌ  ،الحػػكؿ
 .(5)جكاز تعجيميا أعكاما إذا بقي بعد المعجؿ نصابكفي كجو  ،لسنة فقط ة كالكجو الثانيالشافعي
  األدلة:

 أدلة المذىب األوؿ:
 :السنة كالقياس كالمعقكؿاستدؿ أصحاب المذىب األكؿ لو مف 

                                                 
(؛ابف 127/  6ع )(؛ النككم/ المجمك 3/137(؛ القرافي/ الذصيرة )313/  1تحفة الفقيا  ) انظر: السمرقندم/ (1)

 (.495/  2قدامة/ المغني )
 (137/  3(؛ القرافي/ الذصيرة  )303/  1) الكافي بف عبد البر/(؛ ا335/  1المدكنة الكبرل) انظر: مالؾ/ (2)
 (.241/  2(؛الزيمعي/ البحر الرائؽ)317/  2السرصسي/ المبسكط ) انظر: (3)
 (.151/  1) الركض المربع /البيكتي (؛277/  4) الفركعابف مفمح/  انظر: (4)
 (.126/  6(؛ النككم/ المجمكع)160/  3الماكردم/ الحاكم الكبير ) انظر: (5)
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 :  سنةمف ال أواًل:
كؿى اَّللًه  - ًمٍعتي رىسي ةى قىالىٍت سى اًئشى  .(1)"اَل َزَكاَة ِفي َماٍؿ َحتَّى َيُحوَؿ َعَمْيِو اْلَحْوؿُ  " عىٍف عى

  وجو الداللة :
ذا انتفى الكجكب انتفى قبؿ حمكؿ الحكؿ الزكاة كجكب ى النبي فن  .ا ز اإلج كا 

 يعترض عميو:
دؿ    كألف فعمػػو؛ كلػػـ ينػػؼ اإلجػػزا  لكجػػكبا نفػػىفيػػك  ،تجػػب الزكػػاة قبػػؿ حمػػكؿ الحػػكؿ ال :معنػػاه

سػأؿ رسػكؿ    أف العبػاس: "  عػف عمػيف  (2) ،بتعجيػؿ صػدقتو معباسعمى الجكاز عندما أذف ل
 . (3)"ف تحؿ فرصص لو في ذلؾفي تعجيؿ صدقتو قبؿ أ  هللا 

 مف القياس: ِانيًا:
كالتصػح   ،فكمػا أف دصػكؿ الكقػت شػرط ألدا  الصػالة ،تفتقػر إلػى النيػة كالصػالة تمامػان الزكاة عبػادة 

 .(4)بجامع التعبد في كؿ  ،وقبم تصحالفإف حمكؿ الحكؿ شرط إليتا  الزكاة كذلؾ  ،قبؿ دصكؿ كقتيا
 يعترض عميو:
 ؛باتفػػاؽ اعمػػى شػػرطي أف تتقػػدـ كالصػػالة كالصػػـك اليجػػكز :فالبدنيػػة ،كماليػػة ،يػػةبدن :العبػػادة نكعػػاف

 ،كالكفػػػارات :أمػػػا الماليػػػة ،فيجػػػب أف يقتصػػػر عميػػػو  ،تػػػكقيفي اكالتكقيػػػت فييػػػ ،ألنيػػػا تعبديػػػة محضػػػة
 ،يجػػكز تقديمػػو عمػػى المػػدة ،ةدألف كػػؿ مػػاؿ يحػػؿ بانقضػػا  مػػ ؛اعمػػى شػػرطي افيجػػكز تقػػديمي ،كالزكػػاة

ػػإنمػػا ألف المػػدة ك  ؛يف اآلجػػؿدكالػػ فػػإذا أراد أف يسػػقط حػػؽ نفسػػو فػػي  ،ربت لمرفػػؽ بمػػف عميػػو الحػػؽضي
 .(5) كيقع التعجيؿ منو مكقع اإلجزا  ،فمو ذلؾ الذم عميو كيتعجؿ دفع الحؽ الرفؽ

 مف المعقوؿ: ِالًِا:
                                                 

 ،(؛ البييقي/ السنف الكبرل/ )كتاب الزكاة257/  3باب مف استفاد ماال()،أصرجو:ابف ماجة/ سننو ) كتاب الزكاة(1)
/  2باب كجكب الزكاة بالحكؿ() ،ننو )كتاب الزكاةالدارقطني/ س؛(103/  4باب ال يعد عمييـ بما استفادكه()

 (.254/  3(؛كصححو األلباني في إركا  الغميؿ )469
 ( .161/  3انظر: الماكردم/ الحاكم )(2)
(؛الدارمي/ سننو)كتاب 192/  2مسند عمي بف أبي طالب ()،أصرجو:أحمد/ مسنده )مسند الصمفا  الراشديف(3)

/  2باب ما جا  في تعجيؿ الزكاة( ) ،(؛ الترمذم/ سننو)كتاب الزكاة1018/  2() باب فى تعجيؿ الزكاةػ،الزكاة
/  3(؛ المستدرؾ عمى الصحيحيف)32/  2في تعجيؿ الزكاة( ) ،باب ،( ؛سنف أبي داكد)كتاب الزكاة56

/  5داكد)(كقاؿ:"ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يصرجاه ككافقو الذىبي ؛ كحسنو األلباني أنظر: صحيح أبي 332
327.) 

 (.138/  3القرافي/ الذصيرة  )انظر:  (4)
/  2شرح فتح القدير ) السيكاسي/(؛ 495/  2( ؛ ابف قدامة/ المغني )161/  3انظر: الماكردم/ الحاكم )(5)

206.) 
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إف ثػـ  ،ككتقػديـ الكفػارة عمػى اليمػيف ،الحكؿ أحد شرطي الزكاة فمـ يجز تقديـ الزكاة عميػو كالنصػاب
ستغني الذم أصذىا قبػؿ ا أك ،ربما تمؼ مالو فصار فقيران  الحكؿ اأف يحكؿ عمييعجؿ زكاة مالو قبؿ 

 .(1)فتبطؿ حكمة التعجيؿ ،حمكؿ حكليا فال يككف مف أىميا
 يعترض عميو:

ف النصػػاب سػػبب الكجػػكب إفػػ ،كتقػػديميا عمػػى الحػػكؿ النصػػاببػػيف تقػػديـ الزكػػاة عمػػى  ان ىنػػاؾ فرقػػ فإ
قػدـ يفإنػو يجػكز أف  ،كلـ يجز تقدمو عمػى سػببو،طو ر ذلؾ جاز تقديـ الحكـ عمى شل ؛كالحكؿ شرطو

 .(2) كقد كافقتـ تقديـ الكفارة عمى الحنث ،اليميف ىمعكال يجكز تقديميا  ،الكفارة عمى الحنث

 أدلة المذىب الِاني:
 استدؿ أصحاب المذىب الِاني لو مف السنة والقياس والمعقوؿ 

 وه:مف السنة مف وج:أوالً 
فػػي تعجيػػؿ صػػدقتو قبػػؿ أف تحػػؿ فػػرصص لػػو فػػػي   أف العبػػاس سػػأؿ رسػػكؿ هللا : "عػػف عمػػي -1

إنػا قػد أخػذنا زكػاة العبػاس عػاـ األوؿ  ": قاؿ لعمػر  أف النبي   عف عميٌ كفي ركاية  .(3)"ذلؾ
 (4)"لمعاـ

 وجو الداللة:
  .قبؿ حمكؿ الحكؿبعد ممؾ النصاب ك عمى جكاز تعجيؿ الزكاة الداللة  ظاىر

 يعترض عميو:
كلػـ تكػف  صػدقة تطػكعكمحتمػؿ أنيػا  ،يسػيربػزمف  الحػكؿ حمكؿ قبؿ كاف  التعجيؿأف محتمؿ قالكا: 

ذا كرد  ،زكاة كاجبة  .(5) االستدالؿبطؿ  االحتماؿكا 
 يجاب عميو:
أصػذنا زكػاة العبػاس  : قػدقكلو أف :عف األكؿ كالجكاب ،منطكؽ الصبرحتماالت مردكدة بأف ىذه اال
 لعاـ . أنيافبيف  ؿ لمعاـعاـ األك 

                                                 
 (.138/  3القرافي/ الذصيرة  )انظر:  (1)
 (. 495/  2انظر:  ابف قدامة/ المغني )(2)
 مف ىذا البحث.  101صسبؽ تصريجو انظر (3)
( ؛الضيا  المقدسي/األحاديث 56/  2باب ما جا  في تعجيؿ الزكاة( ) ،أصرجو: الترمذم/ سننو)كتاب الزكاة(4)

/  2(كحسنو األلباني في:صحيح كضعيؼ سنف الترمذم)34/  2المصتارة )حجر العدكم عف عمي عميو السالـ()
179.) 

 (.137/  3انظر: القرافي/الذصيرة )(5)



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  103 

صػدقة التطػكع  فأل ؛تعجيػؿ صػدقتو قبػؿ أف تحػؿ فينفيو قكلػو سػأؿاالحتماؿ الثاني:  كالجكاب عف
 .تعجيميا ليس ليا كقت كال تحتاج إلى إذف ل

فقػدمت عميػو إبػؿ مػف إبػؿ الصػدقة  ،(1)استسػمؼ مػف رجػؿ بكػرا  أف رسػكؿ هللا "عف أبى رافع  -2
  :فقػاؿ ؛فرجع إليو أبك رافػع فقػاؿ لػـ أجػد فييػا إال صيػارا رباعيػا ، ةالرجؿ بكر  فأمر أبا رافع أف يقضى

 .(2)"أحسنيـ قضا  أعطو إياه إف خيار الناس
  :منو مف وجوه وجو الداللة

 كػاف قػد اقترضػو ألىػؿ الصػدقة ،أنػو عمػى  دؿٌ  ،مػف إبػؿ الصػدقة هبكر الرجؿ  لما قضى النبي -1
 .الصدقة في غير أىميا ، كمعمـك أف الصدقة ال تحؿ لو كذلؾ ألنو ال يجكز أف يصرؼ ماؿ 

لمػػا جػػاز أف يتعجميػػا مػػف تجػػػب لػػو قبػػؿ كجكبيػػا لػػو ، جػػػاز أف يعجميػػا مػػف تجػػب عميػػو قبػػػؿ   -2 
 كجكبيا عميو . 

أف القرض المعجؿ بدؿ كالزكاة مبدؿ ، فمما جػاز تعجيػؿ البػدؿ عػف الزكػاة كػاف تعجيػؿ المبػدؿ   -3
 .(3)المبدؿ أكمؿ حاال مف البدؿكىي الزكاة أكلى ؛ ألف 

 مف القياس: ِانيًا:
يجػكز  ،فكمػا يجػكز تعجبػؿ الكفػارة بعػد اليمػيف كقبػؿ الحنػث ،تعجيؿ الزكاة عمى تعجيؿ الكفػارةقياس 

قاؿ  :عف أبى ىريرة قاؿف ،بجامع أنيما عبادتاف ماليتاف تعجيؿ الزكاة بعد ممؾ النصاب كقبؿ الحكؿ
ىػػو خيػػر وليكفػػر عػػف  الػػذيمنيػػا فميػػأت  مػػيف فػػرأى غيرىػػا خيػػراً مػػف حمػػؼ عمػػى ي": رسػكؿ هللا 

 .(5)ثـ يحنث يمينوككاف كثير مف الصحابة يكفر عف  .(4)"يمينو

                                                 
كىك الصغير كالغالـ مف اآلدمييف كاألنثى بكرة كقمكص كىي الصغيرة كالجارية فإذا  :بفتح البا  اإلبؿالبكر مف " (1)

 "انظر:رباعية بتصفيؼ اليا  فيك رباع كاألنثى رباعية بتصفيؼ اليا  كألقىاستكمؿ ست سنيف كدصؿ في السابعة 
 .(37/  11عمى مسمـ ) وشرح /النككم

 (254/  3باب الرجؿ يككف عميو الديف فيقضي( ) ،لؾ/ مكطأه )كتاب الصرؼ كأبكاب الربا أصرجو: ما(2)
 (.54/  5باب مف استسمؼ شيئا فقضى صيرا منو() ،مسمـ/ صحيحو )كتاب المساقاة

 (.160/  3انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(3)
رأل غيرىا صيرا منيا أف يأتى الذل ىك صير باب ندب مف حمؼ يمينا ف ،أصرجو: مسمـ/ صحيحو)كتاب اإليماف(4)

باب ذكر البياف بأف الحالؼ إنما أمر بترؾ يمينو  ،(؛ ابف حباف/ صحيحو )كتاب اإليماف85/  5كيكفر عف يمينو()
 (.188/  10إذا رأل ذلؾ صيرا لو مع الكفارة()

 (.160/  3انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(5)
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 مف األِر: ِالًِا:
بيكـ  كذلؾ قبؿ الفطر ؛بف عمر يبعث صدقة رمضاف حيف يجمس الذيف يقبضكنيا كاف"عف نافع  -

 .(1)"أك يكميف

 وجو الداللة:
ألنيػا تجػب عنػد صػياـ آصػر يػـك مػف أيػاـ  ؛عمى جكاز تعجيؿ الزكاة قبؿ كقت كجكبياظاىر الداللة 
 ميا لحاجة أىميا إلييا . يقدت فجاز شير رمضاف

 مف المعقوؿ: رابعًا:
 ،كتعجيؿ قضا  الديف قبؿ حمكؿ أجمػو ،تعجيمو ألنو تعجيؿ لماؿ كجد سبب كجكبو قبؿ كجكبو فجاز

 إذاالكقػػت كألف  ؛ككفػػارة القتػػؿ بعػد الجػػرح قبػػؿ الزىػػكؽ  ،نػػثحال كأدا  كفػارة اليمػػيف بعػػد الحمػػؼ كقبػؿ
ككمػف أدل  ،بنفسػو كالػديف المؤجػؿ اإلرفػاؽكػاف لػو أف يعجمػو كيتػرؾ  باإلنسافدصؿ في الشي  رفقا 

 .كمف الجائز أف يككف الماؿ تالفا، عنو زكاة ماؿ غائب

ذا قدمػػو عميػػو يكػػكف  ،ألف النصػػاب سػػبب الكجػػكب ؛كال يصػػح قياسػػو عمػػى النصػػاب كعمػػى الثمػػار كا 
ذا عجػؿ سػبب الكجػكب كالىػي قدميا عمى السبب كالشػرط؛ كألف الثمػار  إصػراج  يشػترط ليػا الحػكؿ كا 

   .(2)زكاتيا لـ تكف صالحة لعدـ نضجيا
 يرجع سبب الصالؼ لما يمي: سبب الخالؼ:

شػبييا أك حػؽ كاجػب لممسػاكيف ل فمػف قػاؿ عبػادة ك محضػة ىؿ ىػي عبػادة  ،الصالؼ في الزكاة -1
أجػػاز إصراجيػػا قبػػؿ  ,بالصػػالة لػػـ يجػػز إصراجيػػا قبػػؿ الكقػػت ، كمػػف شػػبييا بػػالحقكؽ الكاجبػػة المؤجمػػة

 .(3)األجؿ عمى جية التطكع 
كمػػف  ،تػػدعك لمتعجيػػؿ قػػاؿ بػػو (4)السػػيماف أىػػؿأف حاجػػة  إلػػىاصػػتالفيـ فػػي المعقػػكؿ فمػػف نظػػر  -2

 تمػػؼ المػػاؿ أك تغيػػر حػػاؿ إمكانيػػةمصػػمحة مػػف عميػػو الحػػؽ قػػاؿ بعػػدـ التعجيػػؿ بنػػا ن عمػػى  إلػػىنظػػر 
 الفقير فال يصير محتاجان.

                                                 
باب ،(؛ مالؾ/ مكطأه )كتاب الزكاة131/  2باب الصدقة قبؿ العيد() ،تاب الزكاةأصرجو: البصارم/ صحيحو)ك(1)

/  3باب متى تمقى الزكاة () ،(؛عبد الرزاؽ/ مصنفو ) كتاب صالة العيديف405/  2كقت إرساؿ زكاة الفطر()
 (.83/  7ف()في تعجيؿ زكاة الفطر قبؿ الفطر بيـك ، أك يكمي ،(؛ ابف أبي شيبة/ مصنفو)كتاب الزكاة329

 (.495/  2( ؛ابف قدامة/المغني )162/  3انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(2)
 .(229/  1انظر:ابف رشد/ بداية المجتيد )(3)
أم أصحاب األسيـ كىـ األصناؼ الثمانية المستحقكف لمزكاة المذككركف في قكلو تعالى"إنما الصدقات لمفقرا   (4)

 كالمساكيف.... اآلية".
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 الرأي الراجح:
 بعد عرض  المسألة كبياف أدلة المذاىب فييا كمناقشتيا كبياف سبب الصالؼ يرل الباحث

 كقبؿ حمكؿ الحكؿ . جكد النصاب رجحاف المذىب الثاني القائؿ بجكاز تعجيؿ الزكاة بعد ك 
 أسباب الترجيح:

 الرد عمييا. كقكةأيكردت عمييا  التي االعتراضاتلمذىب الثاني كضعؼ قكة أدلة ا -
 أيكردت عمييا. التي االعتراضاتضعؼ أدلة المذىب األكؿ كقكة  -
 ىذا ىك األرفؽ بأىؿ السيماف . -
يحػب المسػارعة لمصيػر كمنعػو منػو غيػر معقػكؿ مف أىػؿ األمػكاؿ فكثير  ،ىك األرفؽ بأىؿ األمكاؿ -

ال مانع مف تعجيؿ الزكاة عاـ المجاعة رفقان بحاؿ المضطريف كيسػتحب لمػف عنػده كعميو ف المعنى .
 لسد حاجة المضطريف. ماؿ أف يسارع إلصراج زكاة مالو

 حكـ نقؿ الزكاة مف محميا إلى بمد المجاعة. الفرع الِاني:
ـ يكجػد لػو كلػ ،صالؼ بيف الفقيا  أنو إذا فاض ماؿ الزكاة عف حاجة أىؿ السيماف في بمػد الزكػاة ال

 . (1)بمد اإلماـ إلىإلى بمد فيو مستحقييا أك نقميا نقميا  جازمستحؽ 
مػػػف ىػػػـ أحػػػكج أك سػػػاككىـ فػػػي  إلػػػىأك نقميػػػا  ،أمػػػا إذا نقميػػػا لغيػػػر حاجػػػة كفػػػي بمػػػد الزكػػػاة مسػػػتحقييا

 : إلى مذىبيف في ذلؾ الحاجة فقد اصتمؼ الفقيا 
 ,أك مػػف ىػػك أحػػكج،نقميػػا لقريػػب  :لحاجػػة مثػؿ ؛بمػػد آصػػر إلػػى نقػؿ الزكػػاة جػػكازأفػػاد ب المػػذىب األوؿ:

ف  ف ،جػػد مسػػتحقييا فػػي بمػػدىاكي كا   كىػػك لمتنزيػػو الكراىػػةكىػػذه  الكراىػػةجػػاز مػػع ،نقميػػا لغيػػر حاجػػة  كا 
 . (2)ذىب الحنفية م

ذىب مػكىػك  إلػى مػا يزيػد عػف مسػافة القصػرلغيػر عػذر نقػؿ الزكػاة أفاد بعدـ جكاز  المذىب الِاني:
قػاؿ: الحنفيػة كالشػافعية فػي األظيػر  اإلجػزا كفػي  (5)كالحنابمة  (4)في األصح كالشافعية . (3)المالكية

كعنػػػػد المالكيػػػػة تجػػػػزئ فػػػػي األحػػػػكج  ،قميػػػػا لغيػػػػر حاجػػػػة تجػػػػزؤهنإف  عنػػػػدىـ  كالحنابمػػػػة فػػػػي المػػػػذىب
  .(6)اكالمساكم دكف غيرىم

                                                 
(؛ ابف 481/  8(الماكردم/الحاكم )336/  1ـ مالؾ/المدكنة الكبرل)؛(269/  2البحر الرائؽ) ابف نجيـ: ظر:ان(1)

 (.530/  2قدامة/المغني )
 (.305/  1انظر: الزيمعي/ تبييف الحقائؽ )(2)
 (.595/  1(؛ العدكم/ حاشية عمى شرح كفاية الطالب )223/  2انظر: الصرشي/ عمى مصتصر )(3)
 .(6/211(؛النككم / المجمكع)481/  8الماكردم/الحاكم ) انظر:(4)
 ( 4/449(؛ البيكتي/ منتيى اإليرادات)530/  2انظر: ابف قدامة/المغني / )(5)
 انظر: نفس المراجع السابقة. (6)
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 األدلة:
 مف الكتاب والسنة والمعقوؿ:أدلة المذىب األوؿ أواًل: 

 الكتاب: أواًل:مف
ـْ َوِفػػي الرَِّقػػاِب  :قكلػػو تعػػالى ػػَدَقاُت ِلْمُفَقػػرَاِ  َواْلَمَسػػاِكيِف َواْلَعػػاِمِميَف َعَمْيَيػػا َواْلُمَؤلََّفػػِة ُقمُػػوُبُي }ِإنََّمػػا الصَّ

ِبيِؿ َفِريَضًة ِمَف اهَِّ َواهَُّ َعِميـٌ َحِكيـٌ{   . (1)َواْلَغاِرِميَف َوِفي َسِبيِؿ اهَِّ َواْبِف السَّ
 :لداللةوجو ا

 .(2)مف غير قيد بالمكاف فتبقى عمى عمكميا في األماكف لمزكاةبينت اآلية استحقاؽ أىؿ السيماف 
  يعترض عميو:

 .دكف المكاف اصتصاصيـ بيابياف لاآلية عامة في أىؿ السيماف 
 مف السنة: ِانيًا:

أقػـ  :فييػا فقػاؿ أسػألو فأتيت رسػكؿ هللا  (3)عف قبيصة بف مصارؽ الياللى قاؿ تحممت حمالة -1
  .(4)"حتى تأتينا الصدقة فنأمر لؾ بيا

 :وجو الداللة
  كانت تحمؿ إليو الصدقات مف صارج المدينة . اأني "حتى تأتينا الصدقة ":  قكلو دؿٌ 

  يعترض عميو:
كالػػػدليؿ إذا دصمػػػو  ،أك صػػػدقة بمػػػد لػػػـ يكجػػػد فيػػػو مسػػػتحؽ ليػػػا ،أنػػػو محتمػػػؿ صػػػدقات أىػػػؿ المدينػػػة 

 االستدالؿ. بو بطؿ االحتماؿ
مػػنكـ  هآصػذ (5)س أك لبػػيس يقػػاؿ: قػاؿ معػاذ بػػف جبػؿ ألىػؿ الػػيمف: " ائتػكني بصمػ سطػاكك عػف   -2

 .(6)في الصدقة فيك أىكف عميكـ كصير لممياجريف بالمدينة

                                                 
 .60سكرة التكبة : (1)
 (.305/  1انظر: الزيمعي/ تبييف الحقائؽ )(2)
 كاإلصالحذات البيف  إصالحأم يستدينو كيدفعو في  اإلنسافذم يتحممو حمالة: "ىي بفتح الحا  كىي الماؿ ال(3)

نمابيف قبيمتيف كنحك ذلؾ  تحؿ لو المسألة كيعطى مف الزكاة بشرط أف يستديف لغير معصية"انظر: النككم/ شرحو  كا 
 .(133/  7عمى مسمـ )

 (.97/  3باب مف تحؿ لو المسألة() ،أصرجو: مسمـ/ صحيحو )كتاب الزكاة(4)
الصميس : ثكب طكلو صمسة أذرع  قيؿ سمي بذلؾ ألف أكؿ مف عممو ممؾ باليمف يقاؿ لو  الصميس أمر بعمؿ (5)

(؛ابف 156/  5ىذه الثياب فنسبت إليو. كالمبيس : الذم لبس فأصمؽ انظر: القاسـ ابف سالـ/ غريب الحديث )
 (.79/  2األثير/ النياية في غريب الحديث  )

كقد أصرجو معمقان قاؿ  (280/ ص  5باب العرض في الزكاة )ج  ،و)كتاب الزكاةحيحص /البصارم أصرجو:(6)
/  1فتح البارم البف حجر ). انظر:  إسناده إلى طاكس صحيح إال أف طاكسا لـ يسمع مف معاذ الحافظ بف حجر:

 (379/  1تماـ المنة ) انظر: إيراده لو في معرض االحتجاج بو يقتضي قكتو عنده ؛ كقاؿ األلباني:(18
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  :وجو الداللة
قكلػػو: كصيػر لمميػػاجريف بالمدينػػة مػع القطػػع أف الػػيمف بيػا مسػػتحقكف مػػف لعمػى جػػكاز نقػؿ الزكػػاة  دؿ

 سيماف.أىؿ ال
  يعترض عميو:

ِإنََّؾ َستَْأِتي َقْوًما " لمعػاذ: بدليؿ قكلو محتمؿ أنو لـ يكجد لو مستحؽ أك محمكؿ عمى ماؿ الجزية 
الجزيػة  مػف رؼ إلػييـيصػمػف بنػي ىاشػـ كبنػي المطمػب يػـ مٌ جي ألف الميػاجريف بالمدينػة ك   "َأْىَؿ ِكتَابٍ 

 (1)كال تصرؼ إلييـ الزكاة

 :مف القياس ِالًِا:
جػاز نقػؿ الزكػاة إلػى  ؛الصػالة فػي غيػر بمػد الكجػكب ايقػاعلمػا جػاز  قياس الزكاة عمى الصالة قالكا:

 .(2)غير بمد الكجكب بجامع التعبد في كؿ
 يعترض عميو:

هلل  فييػػاحػػؽ الكالصػػالة ،الصػػالة عبػػادة بدنيػػة كالزكػػاة عبػػادة ماليةف .ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف الصػػالة كالزكػػاة
 .فافترقا ,حؽ لمفقرا ك  ,حؽ هلل ,حقاف فييا كالزكاة ،كحده

 أدلة المذىب الِاني وىي مف السنة والمعقوؿ: :ِانياً 
  مف السنة: :أوالً 

إنػؾ سػتأتي قومػا  "لمعاذ بف جبؿ حػيف بعثػو إلػى الػيمف رسكؿ هللا  :قاؿ :قاؿ عف ابف عباس 
فػإف ىػـ  ،وؿ هللافػادعيـ إلػى أف يشػيدوا أف ال إلػو إال هللا وأف محمػدا رسػ،أىؿ كتاب فإذا ج تيـ 

فػػإف ىػػـ  ،فػػرض عمػػييـ خمػػس صػػموات فػػي كػػؿ يػػـو وليمػػة فػػأخبرىـ أف هللا قػػد ،أطػػاعوا لػػؾ بػػذلؾ
 ،فأخبرىـ أف هللا قد فػرض عمػييـ صػدقة تؤخػذ مػف أغنيػا يـ فتػرد عمػى فقػرا يـ ،أطاعوا لؾ بذلؾ

وبػػيف هللا  واتػػؽ دعػػوة المظمػـو فإنػػو لػػيس بينػػو ،فإيػاؾ وكػػرا ـ أمػػواليـ ،فػإف ىػػـ أطػػاعوا لػػؾ بػػذلؾ
 . (3)"حجاب

  :وجو الداللة
محػػػؿ الكجػػػكب ىػػػك محػػػؿ جعػػػؿ حيػػػث  " صػػػدقة تؤصػػػذ مػػػف أغنيػػػائيـ فتػػػرد عمػػػى فقػػػرائيـ"دؿ قكلػػػو 
  التفرقة.

                                                 
 (.481/  8/الحاكم )انظر: الماكردم(1)
 .نفس المرجع السابؽ(2)
مسمـ/  ؛(356/ ص  5()ج ..باب أصذ الصدقة مف األغنيا  كترد ،و )كتاب الزكاة أصرجو:البصارم/ صحيح(3)

 (.38/  1باب الدعا  إلى الشيادتيف كشرائع اإلسالـ() ،صحيحو )كتاب اإليماف
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 ِانيًا: مف األِر:
مػػف مصػػالؼ قضػػى أيمػػا رجػػؿ انتقػػؿ   عػػف أبيػػو : أف معػػاذ بػػف جبػػؿ سطػػاكك عػػف عبػػد هللا بػػف "

 .(1)"صدقتو إلى مصالؼ عشيرتوعشيرتو إلى غير مصالؼ عشيرتو فعشره ك 
 :وجو الداللة

 .يأصذ حكـ المكقكؼ ف   رسكؿ هللا ىدم مفكىذا لك كاف جائزان نقميا لما قضى بذلؾ  
  مف المعقوؿ:

لـ ،اصتصاص الزكاة بالمكاف كاصتصاصيا بأىؿ السيماف ، فمما لـ يجز نقميا عف أىؿ السيماف  -
 . يجز نقميا عف المكاف

 ة فيو صطكرة كمغامرة بالماؿ .نقؿ ماؿ الزكا -
 تدعك ليا حاجة. الكمفة زائدة  إلىنقؿ ماؿ الزكاة يحتاج -
كدعػػكة إلػػى الحقػػد كالحسػػد كعػػكف  ، لألباعػػد جػػرح لمشػػاعر فقػػرا  كمسػػاكيف أىػػؿ البمػػد إصراجػػوفػػي  -

 .(2)لمشيطاف عمى ضعاؼ النفكس منيـ 
 سبب الخالؼ:

 التعارض.ي ظاىرىا اصتالفيـ في النصكص كاآلثار الت -
 محضة كالصالة.مالية أـ اصتالفيـ في تكييؼ الزكاة ىؿ ىي عبادة  -

 الرأي الراجح:
يػػػرل الباحػػػث رجحػػػاف مػػػذىب الجميػػػكر القائػػػؿ بمنػػػع نقػػػؿ الزكػػػاة مػػػف بمػػػد الكجػػػكب لغيػػػره دكف حاجػػػة 

 ماسة.
 أسباب الترجيح:

 النقاط التالية إلىترجع أسباب الترجيح 
 .لحنفية قكة أدلة الجميكر كضعؼ أدلة ا -
 لو . معتبر مبرر حاجة ال دكفنقؿ ماؿ الزكاة  -
 فيو صطكرة كمغامرة بالماؿ .نقؿ ماؿ الزكاة  -
 حاجة.ليا  تدعك الكمفة زائدة  إلىيحتاج  نقؿ ماؿ الزكاة-
فيك أماـ أنظارىـ ، بصػالؼ األبعػديف، فربمػا ال  الزكاةكألف فقرا  بمد الكجكب تتعمؽ نفكسيـ بماؿ  -

 .كليس مف الحكمة أف يعطى البعيد كيترؾ القريب ،شيئان  يعرفكف عنو
 .البمد غرس لقيـ المحبة كاإلصا  كالتكافؿ التي ىي مقصد مف مقاصد الشريعة صرفو لفقرا  في -

                                                 
 .(385/  1اـ المنة )( كأفاد األلباني بانقطاعو انظر: تم9/  7البييقي/ السنف الكبرل )أصرجو: (1)
 (.209/  6/الشرح الممتع )انظر: العثيميف(2)



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  109 

ألنػػػو يتعمػػػؽ بػػػو إحيػػػا  أنفػػػس ؛أمػػػا زمػػػف المجاعػػػة فػػػإف نقػػػؿ الزكػػػاة إلػػػى بمػػػد المجاعػػػة يكػػػكف كاجبػػػا 
 معصكمة.

فيعطػػوف  األصػػناؼ الِمانيػػة الػػذيف تحػػؿ ليػػـ الزكػػاة ؿ المجاعػػة مػػف عتبػػر أىػػيىػػؿ  :الِالػػث الفػػرع
 .؟منيا
  بيـ. األصناؼ الثمانية الذيف تصرؼ ليـ الزكاة فيبقكف عمى ىذا الكصؼ بعد نزكؿ المجاعةأما 
فػػػال يعتبػػػركف مػػػف  هيشػػػترك ل ؛يجدكنػػػو كال يجػػػدكف الطعػػػاـأمػػػا أصػػػحاب األمػػػكاؿ الػػػذيف عنػػػدىـ المػػػاؿ ك 

المجاعة لـ يصرجيـ مف كصؼ الغنى  طرك  كذلؾ ألفٌ  ؛ليـ الزكاة مانية الذيف تصرؼاألصناؼ الث
ال تحؿ : " قاؿ: قاؿ النبي  عبد هللا بف عمرك فيما ركاه   لقكلو   استحقاؽ الزكاة إلى كصؼ

 .(1)"الصدقة لغني، وال لذي مرة سوي
مسػمـ  ركل كذلػؾ لمػا ،ىؿ السيماففيصبح حينيا مف أ  ،سببان في اجتياح مالوالمجاعة  كانتإف  أما
أسػػألو فييػػا  تحممػػت حمالػػة فأتيػػت رسػػكؿ هللا  :عػػف قبيصػػة بػػف مصػػارؽ الياللػػى قػػاؿ وصػػحيحفػػي 
إف المسػألة ال تحػؿ إال  ،يػا قبيصػة  :ِػـ قػاؿ :لػؾ بيػا  قػاؿأقػـ حتػى تأتينػا الصػدقة فنػأمر  :فقاؿ

ورجؿ أصابتو جا حة ،ِـ يمسؾ ،حتى يصيبيا  ؛فحمت لو المسألة ،رجؿ تحمؿ حمالة :ألحد ِالِة
 -أو قػاؿ سػدادا مػف عػيش  - حتػى يصػيب قوامػا مػف عػيش ؛فحمػت لػو المسػألة،اجتاحت مالػو 

فحمػت لػو  ،ورجؿ أصابتو فاقة حتى يقـو ِالِة مف ذوى الحجا مػف قومػو لقػد أصػابت فالنػا فاقػة
سػألة يػا فمػا سػواىف مػف الم -أو قػاؿ سػدادا مػف عػيش  -المسألة حتى يصيب قواما مف عيش 

 .(2)"سحتا يأكميا صاحبيا سحتا ،قبيصة

 وجو الداللة:
 فأمػا أىػػؿ األمػكاؿ الػذيف يجػػدكف، ي ذكرىػػا النبػيؿ المسػألة فػي األصػػناؼ الثالثػة التػأنػو حصػر حػػ

 الماؿ كال يجدكف الطعاـ فميسكا منيـ. 

                                                 
(؛ ابف أبي 84/  11مسند عبد هللا بف عمرك بف العاص( ) ،أصرجو: أحمد/ مسنده)مسند المكثريف مف الصحابة(1)

كضعيؼ (؛كصححو األلباني  أنظر: صحيح 27/  7ما قالكا في مسألة الغني كالقكم() ،شيبة/ مصنفو )كتاب الزكاة
 (.152/  2سنف الترمذم)

 مف ىذا البحث. 106سبؽ تصريجو انظر ص (2)
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 وبناً  عمى ما سبؽ ىؿ يعطى أىؿ المجاعة مف أمواؿ الصدقة؟. 
 كغيرىا حاب السيماف فإنو يعطى سيمو مف أمكاؿ الصدقةؿ المجاعة مف أصأىمف كاف  مفأقكؿ: 

 ال صالؼ في ىذا.

ألنيػـ ليسػكا مػف أىػؿ  ,مف ماؿ الصػدقة ليـ شيئان يصرؼ  كأما الذيف يجدكف الماؿ فإنيـ ال 
كاإلماـ مصيػر إمػا أف يعطػييـ مػف غيػر مػاؿ الصػدقة عمػى كجػو المكاسػاة إف كانػت الدكلػة  ،السيماف
مػػا أف يبػػيعيـ بيعػػان إف لػػـ تكػػف الدكلػػة غنيػػةن ك  ،غنيػػة ف بػػاعيـ شػػي  مػػف مػػاؿ الصػػدقة  ،ا  كجػػب رده ،كا 

  ألنيـ أىؿ رشد كىك مضمكف ليـ عميو.؛إلى أىؿ السيماف 
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  المطمب الِالث
 أحكاـ الصياـأِر المجاعة عمى 

 الذي وصؿ درجة اإلعيا  واإلغما  . حكـ صياـ المضطر
 ،أك مػرض أك زيادتػو ،تمػؼ عضػكك ،ضػرر بيػـ يمحػؽ يصكمكا تطكعػان مػالـ ألىؿ المجاعة أفأواًل: 

 ألنو يحـر عمى اإلنساف أف يؤذم نفسػو كذلػؾ لقكلػو تعػالى: ؛حرامان  كافشي  مف ىذا  إلىفإف أدل 
ـْ َرِحيًمػا{ ـْ ِإفَّ اهََّ َكاَف ِبُك }َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك
المػازني عػف عمػرك بػف يحيػى  فيمػا ركاه كلقكلػو   ؛ (1)

يمحػؽ الضػرر  كال ،فػال يحػؿ لمعبػد أف يضػر نفسػو (2)"ال ضرر وال ضرار "قاؿ: أف رسكؿ هللا  أبيو
كصػػياـ التطػػكع  ،تعػػالى هللا  إلػػىحتػػى كلػػك كػػاف ذلػػؾ بنيػػة العبػػادة كالتقػػرب  ،بغيػػره مػػف المعصػػكميف

ما مف عبػد يصػـو ": قاؿ رسكؿ هللا  :قاؿ   معف أبى سعيد الصدر ػػػكما ىك معمكـ ف فيو مرغب
التطكع زمف  كصياـ ، (3)"سبيؿ هللا إال باعد هللا بذلؾ اليـو وجيو عف النار سبعيف خريفا فييوما 

فيسػتحب لمػف  ،كينمػي صمػؽ اإليثػار  ،فكير في الطعػاـتال يصرؼ عفك  ،المجاعة يعيف عمى الصبر
يطػكؼ عمػى بيػكت ا جػاع إذ   فقػد كػاف النبػي  ،الصكـ كثار مفدىمتـ المجاعة أف يكاجيكىا باإل
دصػؿ  :المػؤمنيف قالػتعف عائشػة أـ ػػػػف، لػـ يجػد صػاـ فػإفٌ  ،صػمبوبػو  أزكاجو يبحث عف شػي  يقػيـ 

ِػـ أتانػا يومػا  ،إذا صػا ـ  فإني  :قاؿ ،ال :فقمنػا  ؟شي ىؿ عندكـ   :ذات يـك فقاؿ النبى  عمىٌ 
 .(5)فأكؿ ، قد أصبحت صا مافقاؿ  أرينيو فم ، (4) أىدل لنا حيس،يا رسكؿ هللا  ،فقمنا ،آخر

أجيػده  كمف و مشقة بالغة فكؽ المعتادتلمصائـ أف يفطر مف الجكع كالعطش الشديديف إذا لحق: ِانياً 
 ،فمو أف يفطر كيكره لو الصـك في ىذه الحػاؿ ،اإلغما  الصداع مف شدة الصكا  أك صاؼ الدكار أك 

 رسػكؿ هللا  :بػف عبػاس قػاؿ قػاؿاف عػففػي الحػديث  ،هللا تعػالى فيو مػف اإلعػراض عػف رصػصلما 
 (6)" إف هللا يحب أف تؤتى رخصو كما يحب أف تؤتى عزا مو"

                                                 
 .29: آيةالنسا  سكرة (1)
(؛الحاكـ/مستدركو عمى 1078/  4باب القضا  في المرفؽ () ،أصرجو:مالؾ/ مكطأه  )كتاب األقضية (2)

صححو األلباني انظر: إركا  ( كقاؿ:ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ كلـ يصرجاه "ك 57/  2الصحيحيف)
 (.408/  3الغميؿ)

 .(167/  1مصتار الصحاح ) . انظر:كىك تمر يصمط بسمف كأقط :كمنو سمي الحيس ،الصمط :الحيس(3)
(؛ مسمـ/ صحيحو )كتاب 282/  7باب الطيب لمجمعة ()،متفؽ عميو انظر: البصارم/ صحيحو ) كتاب الجمعة (4)

 (.158/  3بيؿ هللا لمف يطيقو بال ضرر()ػباب فضؿ الصياـ فى س،الصياـ
باب جكاز صـك النافمة بنية مف النيار قبؿ الزكاؿ كجكاز فطر الصائـ  ،)كتاب الصياـأصرجو:مسمـ/ صحيحو (5)

 (.158/  3نفال مف غير عذر( )
 مف ىذا البحث. 90سبؽ تصريجو انظر ص(6)
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ذا صػػاؼك ،العطػػش كالجػػكع الشػػديديف  لمصػػائـ الفطػػر مػػف  أف (1)كال صػػالؼ بػػيف العممػػا   عمػػى نفسػػو ا 
قػاؿ أصػحابنا كغيػرىـ  قػاؿ اإلمػاـ النػككم:" ،كجػب عميػو الفطػر كيقضػي بدلػو عقػؿنقصػاف  التمؼ أك

)وال تقتموا كاف صحيحا مقيما لقكلو تعالي  فا  ك  ،مف غمبو الجكع كالعطش فصاؼ اليالؾ لزمو الفطر
( كيمزمػػػو القضػػػا  وال تمقػػػوا بأيػػػديكـ إلػػػى التيمكػػػةكقكلػػػو تعػػػالي ) أنفسػػػكـ إنػػػو كػػػاف بكػػػـ رحيمػػػا(

كلمػػػػػػػػػف غمػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػو الجػػػػػػػػػكع أك العطػػػػػػػػػش حكػػػػػػػػػـ  كقػػػػػػػػػاؿ الصطيػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػربيني:" ؛(2)كػػػػػػػػػالمريض
ي بػػدؿ مػػا أفطػػر مػػف أيػػاـ إف كػػاف الصػػياـ كاجبػػان عميػػو ال صػػالؼ فػػي ذلػػؾ لقكلػػو كيقضػػ.(3)"المػػريض
ـْ َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْف َأيَّاـٍ ُأَخَر { تعالى:  . (4) }َفَمْف َكاَف ِمْنُك

يبيػت  عمى الصياـ مع الجكع مف غير صكؼ ضػرر كجػب عميػو أف القدرةمف غمب عمى ظنو  ِالًِا:
 فيمػا ركتػو عنػو  كذلؾ ألف الصياـ الكاجب يشترط لو تبييت النية مف الميؿ لقكلػو  ،الميؿالنية مف 
 .(5)": مف لـ يبيت الصياـ مف الميؿ فال صياـ لوقاؿ   وحفصة أن

                                                 
/  1(؛ الزيمعي/تبييف الحقائؽ )358/  1الفقيا  )(؛ السمرقندم/تحفة 248/  3انظر: السرصسي/ المبسكط ) (1)

(؛ ابف مفمح/ 82/  3(؛ ابف قدامة/المغني )258/  6(؛ النككم/المجمكع )516/  2(؛ القرافي/الذصيرة )333
 (.417/  2المبدع)

 (.258/  6النككم/المجمكع )(2)
 (.245/  1الشربيني/ اإلقناع )(3)
 .184البقرة :  سكرة(4)
(؛الطحاكم: شرح معاني 202/  4باب الدصكؿ فى الصـك بالنية ()،قي/السنف الكبرل ) كتاب الصـكأصرجو:البيي(5)

(؛ كصححو األلباني انظر: الجامع 54/  2باب الرجؿ ينكم الصياـ بعدما يطمع الفجر ()،اآلثار) كتاب الصياـ
 (.1149/  1الصغير كزيادتو)
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 ِر المجاعة عمى أحكاـ المعامالتأ

 

 باف:مكفيو مط

 المجاعة؟ زمف يفممضطر الطعاـ لالمطمب األوؿ: ىؿ يجوز بيع 

 المطمب الِاني: ىؿ يجوز لممضطر أخذ مقدار ضرورتو بالربا؟
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  المطمب األوؿ
 زمف المجاعة؟ يفىؿ يجوز بيع الطعاـ لممضطر 

 كفيو فرعاف:
 إذا كاف المضطر ىو البا ع: الفرع األوؿ:

الؼ فػػي صػػحتو فػػال صػػ ،بغػػبف يسػػير فػػي كقتػػو كمكانػػو أك ،بثمنػػو شػػيئان يممكػػوالمضػػطر إذا بػػاع  -أ
 كىػػك ممػػا ،كال تكػػاد تسػػمـ منػػو العقػػكد ،ألف الغػػبف اليسػػير يصػػعب االحتػػراز منػػو كذلػػؾ ؛كعػػدـ كراىتػػو

 ان البيػػػػع دفعػػػػ فػػػػي كألف ؛العقػػػػد صػػػػحة عمػػػػىليػػػػا ثػػػػر أ ف ضػػػػركرتو الألك  ؛يتسػػػػامح النػػػػاس بمثمػػػػو عػػػػادةن 
حيا  لنفسو   البيع زيادة ضرر عميو. و مفكفي منع ،لضركرتو كا 

لـ يجد مػف يشػتريو منػو كأف  ،فاحشبغبف  أك ,وبأقؿ مف ثمف مثمطر شيئان يممكو إذا باع المض -ب
 :فيو  إلى مذىبيف اصتمؼ الفقيا فقد  ،بذلؾ إال

بيػع المضػطر كشػراؤه " :ابػف عابػديف قػاؿ: فػي ىػذه الصػكرة بفساد البيػع أفاد الحنفية المذىب األوؿ:
ترم إال بشػرائو بػدكف ثمػف المثػؿ بغػبف ضطر إلى بيع شي  مف مالو كلـ يرض المشيأف ك .فاسد ..
 .(1) "فاحش

  .(4)كالحنابمة (3)كالشافعية (2)مع الكراىة كىك مذىب المالكيةأفاد بصحة البيع  المذىب الِاني:
 أدلة المذىب األوؿ: 
 بيـ مف األِر:استدؿ الحنفية لمذى

عمػى يعض المكسػر  ،عمى الناس زماف عضكض سيأتي :"قاؿ  عمى بف أبى طالب بما ركم  -
كقػد نيػى  ،كيبػايع المضػطركف "وال تنسوا الفضؿ بيػنكـ" :قاؿ هللا تعػالى ,يديو كلـ يؤمر بذلؾ فيما 

 .(8)"عف بيع المضطر كبيع الغرر كبيع الثمرة قبؿ أف تدرؾ  النبي

                                                 
 (59/  5) حاشيتوابف عابديف/ (1)
 (42/  6حطاب/مكاىب الجميؿ )انظر: ال(2)
 (.161/  9انظر:النككم/ المجمكع )(3)
 (.488/  15انظر:ابف عثيميف/الشرح الممتع )(4)
؛ أحمد/ مسنده )مسند العشرة المبشريف (263/  3باب فى بيع المضطر()،يكعأصرجو:أبك داكد/ سننو) كتاب الب(8)

بيع  فيباب ما جا   ،(؛ البييقي/ السنف الكبرل )كتاب البيكع()1  /116مسند عمي بف أبي طالب ،بالجنة
 94/  5(كقاؿ عنو األلباني ضعيؼ جدا انظر:السمسمة الضعيفة)17/  6المضطر كبيع المكره ()

كاألجنة في بطكف  كىك مثؿ بيع السمؾ في الما  كالطير في اليكا  ؛الصطرك  ،النقص :بفتحتيف :غررال كمعنى
ناكل الم ؛(488/  1مصتار الصحاح ) الرازم: انظر: ؛أم تصمح لالكؿ  :بيع الثمرة قبؿ اف تدرؾكمعنى أمياتيا ؛ 

 . (914/  2)امع الصغيرالتيسير بشرح الج



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  115 

  :وجو الداللة
  ،بطمػويف لػـ يػأت عمػى أصػؿ العقػدلكنػو  ،يقتضي الفسػاد صريح عف بيع المضطر كالنيي ىنا النيي

 صحيحا. انقمبفإذا زاؿ الغرر 
 عميو مف وجييف:يعترض 

فػػي إسػػناد الحػػديث  لـ السػػنف:ااؿ الصطػػابي فػػي معػػقػػ ،لكجػػكد راكو مجيػػكؿ ؛ىػػذا الحػػديث ضػػعيؼ -1
 .(1)رجؿ مجيكؿ ال ندرم مف ىك"

 .بدكف كجو حؽ المضطر ىك الذم أيكره ب المقصكدمحتمؿ أف يككف  فرض صحتو عمى ك  -2
 مف الكتاب والمعقوؿ:أدلة المذىب الِاني 

 مف الكتاب: أواًل:
ـْ ِباْلَباِطػِؿ ِإالَّ َأْف َتُكػوَف ِتَجػاَرًة َعػفْ : قكلو تعػالى ـْ َبْيػَنُك تَػرَاٍض  }َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا اَل تَػْأُكُموا َأْمػَواَلُك

ـْ َرِحيًما{ ـْ ِإفَّ اهََّ َكاَف ِبُك ـْ َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك ِمْنُك
(2)  

 وجو الداللة:
ألنػو تصػرهؼى فػي ممكػو برضػاه، كلػـ ؛ كىػذا الشػرط متحقػؽ ،البيػعأف اآلية اشترطت التراضي لصػحة 

 و بالغبف الفاحش.، لكف يكره لممشترم شراؤه عمى ىذا الكجفالعقد صحيح يجبره أحد عمى البيع

  ِانيًا: مف المعقوؿ:
 كالضرر يزاؿ. ألنو سيؤدم إلى زيادة ضركرتو؛ الضررو يمحؽ بمنع المضطر مف بيع مالو  -
كىػػك أف يضػػحي بمالػػو إلنقػػاذ  ،ثػػـ إف لممضػػطر ارتكػػاب أصػػؼ الضػػرريف كدفػػع أعمػػى المفسػػدتيف -

 نفسو.
الككس مف بفيبيع ما في يده  ،ك مؤنة ترىقو أف يضطر إلى البيع لديف أ:"الثاني: قاؿ اإلماـ النووي

كلكػف يعػاف كيقػرض كيسػتميؿ  ،أف ال يترؾ حتى يبيع مالػو فسبيمو مف حيث المرك ة ،أجؿ الضركرة
كلكػػف  ،يفسػػ  كلػػـ،البيػػع عمػػى ىػػذا الكجػػو صػػح  ف عقػدإفػػ ،حتػػى يكػػكف لػػو فيػػو بػػالغ ،لػو إلػػى الميسػػرة

 .(3)"أعمـكهللا   ىذا لفظ الصطابى ،كرىو عامة أىؿ العمـ
 الرأي الراجح:

لما فيو مف اإلعراض  الكراىة مع  ،رل الباحث رجاحة ما ذىب إليو المذىب الثاني مف جكاز البيعي
  .المسمـ طمعا في رضا هللا تعالى أصيوعف مؤازرة 

                                                 
 (.87/  3)الصطابي/ معالـ السنف  (1)
 .29سكرة النسا  آية : (2)
 (.161/  9انظر:النككم/ المجمكع )( 3)



أثر اجملاعة على أحكاو األطعنة والعبادات واملعامالت                                                          الجاىي   الفصل 

  

  116 

كألنو بشرائو مف المضطر بالغبف الفاحش إقباؿ عمى الدنيا كا عراض عف األجر العظيـ بتفػريج كربػة 
 مسمـ.ال أصيو

   كاف المضطر ىو المشتري. إذاالفرع الِاني:
لػػـز  ،كلػػك بزيػػادة يسػيرة يتسػػامح بمثميػػا بػػثمف مثمػػو فػػي زمانػو كمكانػػو وباعػ أك لػػـ يسػػـ ثمػػفى باعػو ك إف 

ف كػاف  ،مكسػران ثمنػو إف كػاف  تعجيػؿ كعميػو ،كال أكؿ المحػـر ،عميو لو قتالو كليس ،المضطر أصذه كا 
ألف ذمتػو ؛ إلعسػاره إذا ألتػـز بػالثمف يجػكز لػرب الطعػاـ منعػو الطعػاـ كال ،إلػى ميسػرتو همعسران أنظػر 

  . (2) بذلو بالمجاف أم يمزمو كقد بينت ضعؼ ىذا القكؿ (1) بالمجاف كال يمزمو بذلو ،بدؿ عف مالو
أف لممضػػطر ك  ،فيػك بطمػب الزيػادة آثػـ أكثر مػػف ثمػف المثػؿبػ إال بيعػومػف رب الطعػاـ  امتنػعإذا أمػا 

 كىؿ يمزمو ثمف مثمو في مكانو كزمانو أـ الثمف المسمىل. ،نفسوبو  ليحيي يشتريو

 ِالِة مذاىب: إلى ىذه المسألةاختمؼ الفقيا  في 
 .  (3) يمزمو الِمف المسمى وىو وجو عند الشافعية :األوؿالمذىب 
 .  (4) التفصيؿ تمـز الموسر دوف المعسر وىو مذىب الماوردي  :الِانيالمذىب 
   (6)المالكيػػػةو  (5)الحنفيػػػة الجميػػػور مػػػف ِمػػػف مِمػػػو وىػػػو مػػػذىب إاليمزمػػػو  ال الِالػػػث:المػػػذىب 
  .  (8)ووجو عند الشافعية  (7)والحنابمة 

 األدلة:
 :مف المعقوؿ المذىب األوؿ دليؿ
 لما تضمنو مف عقد الـز كألنو ثمف في بيع صحيح.يمزمو المسمى   قالكا:

                                                 
(؛ ابف 36/  9(،النككم/ المجمكع )172/  15(؛  الماكردم/ الحاكم )55/  24انظر: السرصسي/ المبسكط )(1)

 (.111/  4(؛القرافي/ الذصيرة )79/  11قدامة/ المغني )
 .79،  78انظر ىذا البحث ص(2)
 (.161/  9(؛النككم/ المجمكع )172/  15الماكردم/ الحاكم )  انظر:(3)
 (.172/  15انظر:  الماكردم/ الحاكم )(4)
 (.38/  1/درر الحكاـ )(؛ عمي حيدر55/  24السرصسي/ المبسكط )انظر: (5)
 (.111/ 4انظر: القرافي/الذصيرة )(6)
 (.161/  9(؛النككم/ المجمكع )172/  15انظر:الماكردم/ الحاكم )(7)
 (.383/  10الفركع )(؛ ابف مفمح/79/  11انظر: ابف قدامة/المغني )(8)
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 : مف المعقوؿ دليؿ المذىب الِاني
كأصح مف ىذيف الكجييف المطمقيف عندم أف ينظر ، فػإف كانػت الزيػادة فػي الػثمف "  اكردم:قاؿ الم

ف كانػت شػاقة عميػو إلعسػاره ،  ال تشؽ عمى المضطر ليساره ، فيك في بذليا غيػر مكػره ، فمزمتػو كا 
 ."فيك مف بذليا مكره ، فمـ تمزمو

 دليؿ المذىب الِالث مف السنة والمعقوؿ: 
 مف السنة: أواًل:
ػكؿي هللا " - ذىٍيفىةى ، أىنهوي قىاؿى : قىاؿى رىسي ـْ َىػَذا َزَمػاٌف : عىٍف حي ُضػوٌض ، َيَعػضُّ اْلُموِسػُر عَ َأاَل ِإفَّ َزَمػاَنُك

ـْ ِمػْف َشػْيٍ  َفُيػَو ُيْخِمفُػُو َوُىػَو َخْيػرُ َعَمى َما ِفي َيِدِه َحَذاِر ِلإِلْنَفػاِؽ ، َقػاَؿ هللا َعػزَّ َوَجؿَّ:  }َوَمػا َأْنَفْقػُت
ـٌ ، ِإفَّ َبْيػػَع   (1)الػػرَّاِزِقيَف { يَف َحػػرَا َوَشػػِيَد ِشػػرَاَر النَّػػاِس ُيَبػػاِيُعوَف ُكػػؿَّ ُمْضػػَطرٍّ ، َأاَل ِإفَّ َبْيػػَع اْلُمْضػػَطرِّ

ـُ َأُخو اْلُمْسِمـِ ، اَل ُيْظِمُمػُو ، َواَل َيْخُذلُػُو ، ِإْف َكػاَف ِعْنػَدَؾ َمْعػرُ  ـٌ ، اْلُمْسِم يَف َحرَا وؼ َفُعػْد ِبػِو اْلُمْضَطرِّ
الَّ ، َفاَل َتُردَُّه َىاَلًكا ِإَلى َىاَلِكوِ   ..  (2)"َعَمى َأِخيَؾ ، َواِ 

  (3) ..."عمى الناس زماف عضكض سيأتي :"قاؿ بف أبى طالب  عف عمي -
 وجو الداللة:

 يمزمو غير ثمف المثؿ . فالكعميو بيف الحديث حرمة بيع المضطر  
 ومف المعقوؿ:
 (4)ألنو صار مستحقا لو بقيمتو ؛مف مثموال يمزمو إال ث
 الرأي الراجح:

 لما يمي: ذلؾك  ؛الجميكر  الثالثمذىب الحث رجاحة ايرل الب
عميػو كالػدليؿ  ،فكجب لو بقيمتػو أك بمثمػو دكف زيػادة ،في ماؿ صاحب الطعاـ ان ف لممضطر حقأل .1

 .ةادة فاحشأك طمب زي ،جكاز مقاتمتو عميو عند منعو منوعمى  (5)إجماع الفقيا 
 نحفظ الحقيف حؽ المالؾ كحؽ المضطر دكف ضرر بأم منيما. الرأم بيذا. 2

                                                 
 .39سكرة سبأ آية:  (1)
 كضعفو األلباني انظر:(181/  4باب النفقات () ،النكاح أصرجو: البكصيرم/ إتحاؼ الصيرة الميرة) كتاب( 2)

 .(94/  5السمسمة الضعيفة مصتصرة )
 البحث. مف ىذا 115سبؽ تصريجو :انظر ص( 3)
(؛ ابف 36/  9(؛النككم/ المجمكع )172/  15(؛ الماكردم/ الحاكم )55/  24انظر: السرصسي/ المبسكط ) (4)

 (.111/  4(؛القرافي/ الذصيرة )79/  11قدامة/المغني )
(؛ الدردير/ الشرح 75/  1(؛الطحاكم/ حاشيتة عمى مراقي الفالح )262/  24انظر: السرصسي/المبسكط )(5)

(؛ النككم/ 15/173(؛ الماكردم/ الحاكم )30/  3(؛الصرشي/ شرحو عمى مصتصر صميؿ )112/  2)الكبير 
 (.79/  11(؛ ابف قدامة/ المغني )41/  9المجمكع )
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 المطمب الِاني 
 ىؿ يجوز لممضطر أخذ مقدار ضرورتو بالربا؟

 كفيو ثالثة فركع:
 :تعريؼ الربا الفرع األوؿ: 
 (1)يقاؿ: ربا الشي  يربك ربكا كربا  زاد كنما ،الزيادة :الربا في المغة

 (2)"ىك فضؿ ماؿ بال عكض في معاكضة ماؿ بماؿ" :الحنفيةعرفو  االصطالح: وفي
عقد عمى عػكض مصصػكص غيػر معمػـك التماثػؿ فػي معيػار الشػرع حالػة العقػد أك  :"الشافعيةكعرفو 

 .(3)"مع تأصير في البدليف أك أحدىما
 .(4)"الزيادة في أشيا  مصصكصة: الحنابمةكعرفو 
 . عنيه التعاريؼ كاف كانت مصتمفة األلفاظ لكنيا متفقة في المكىذ

 حكـ الربا:الِاني: الفرع 
أجمػػع المسػػممكف عمػػى  عمػػى تحريمػػو قػػاؿ النػػككم:" ( 5)انعقػػد اإلجمػػاع ك  الربػػا محػػـر بالكتػػاب كالسػػنة

 (6)"تحريـ الربا ، كعمى أنو مف الكبائر ، كقيؿ: إنو كاف محرما في جميع الشرائع

 :بالكتاب والسنة مف  واستدلوا
 مف الكتاب: :أوالً 

ـَ الرَِّبا {قولو تعالى: }َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا اتَّقُػوا اهََّ َوَذُروا َمػا َبِقػَي  وقولو: (7)}َوَأَحؿَّ اهَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ
ـْ ُمْؤِمِنيَف { ِمَف الرَِّبا ِإْف ُكْنُت
(8) . 
 لى  وحـر الربا.و تعالووجو الداللة ظاىر مف قو 

                                                 
( ا بف منظكر/ لساف 267/  1(؛الرازم/ مصتار الصحاح )327/  10ابف سيدة/المحكـ كالمحيط األعظـ )انظر: (1)

 (.1572/  3العرب )
 (.85/  4معي/تبييف الحقائؽ )الزي(  2)
 (.276/  1األنصارم/فتح الكىاب)(  3)
 (.20/  4ابف مفمح/ المبدع )(  4)
/  5الماكردم/ الحاكم الكبير ) (؛633/  2ابف عبد البر/الكافي  )؛ (85/  4انظر: الزيمعي/تبييف الحقائؽ )(5)

 .(134/  4ابف قدامة/المغني ) (؛74
 (375/  9النككم/ المجمكع)(6)
 .275سكرة البقرة آية: (  7)
 .278سكرة البقرة آية: (  8)
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 ِانيًا: مف السنة:
 .(1)"آكؿ الربا كمككمو ككاتبو كشاىديو كقاؿ ىـ سكا   لعف رسكؿ هللا :عف جابر قاؿ-

 أنواع الربا:الفرع الِالث :
كالربا عمػى ضػربيف ربػا الفضػؿ كربػا النسػيئة قاؿ ابف قدامة:" :كالنسيئةكربا  ،الفضؿ ربا الربا نكعاف:

 .(2)"مى تحريميماكأجمع أىؿ العمـ ع  ،
 كفي تعريفيما قاؿ الكاساني:

أما ربا الفضؿ فيػك زيػادة عػيف مػاؿ شػرطت  ،فالربا في عرؼ الشرع نكعاف ربا الفضؿ كربا النسا  "
كعند الشافعي ىك زيادة  ،كىك الكيؿ أك الكزف في الجنس عندنا ,في عقد البيع عمى المعيار الشرعي

 .جنس صاصة مطمقة في المطعكـ صاصة عند اتحاد ال
كأما ربا النسا  فيك فضؿ الحمكؿ عمى األجؿ كفضؿ العيف عمػى الػديف فػي المكيمػيف أك المػكزكنيف  

عنػػد اصػػتالؼ الجػػنس أك فػػي غيػػر المكيمػػيف أك المػػكزكنيف عنػػد اتحػػاد الجػػنس عنػػدنا كعنػػد الشػػافعي 
 .(3)"أعمـرحمو هللا ىك فضؿ الحمكؿ عمى األجؿ في المطعكمات كاألثماف صاصة كهللا تعالى 

 حكـ تعامؿ المضطر بالربا:
أك ذىػػاب منفعتػػو كلػػـ  ،أك تمػػؼ عضػػك مػػف أعضػػائو ،عمػػى نفسػػو اليػػالؾ اذا صشػػي المضػػطر

كقيػػره ليأصػػذه  غيػػر مضػػطر لػػو كلػػـ يسػػتطع مغالبػػة صػػاحب مػػاؿ  ،يجػػد مػػف يقرضػػو القػػرض الحسػػف
قػاؿ  ،ثمػف المثػؿ إالميػو يجػب ع حتػى ال؛فعميو أف يحتاؿ  ليأصذ الطعاـ أك الماؿ بعقػد فاسػد  ،بالقكة

 (4)ليكػكف الكاجػب القيمػة بػال صػالؼ"؛النككم:"  كينبغي لممضطر أف يحتاؿ في أصذه منو ببيع فاسد 
أف يدصؿ معػو فػي صػكرة عقػد الربػا مػال  موف ،ان ربكي ان كطمب صاحب الماؿ عقد؛ فإف لـ يستطع ذلؾ 

دصػػؿ فػػي العقػػد مالفظػػة كعػػـز  ،رهقػػاؿ الزركشػػي الحنبمػػي:" نعػػـ إف لػػـ يقػػدر عمػػى قيػػ ،ال حقيقػػة فظػػة
عمى أف ال يػتـ عقػد الربػا ، بػؿ إف كػاف نسػأ عػـز عمػى أف العػكض الثابػت فػي الذمػة يكػكف قرضػان ، 

، بػؿ يكػكف بمنزلػة المكػره يظيػر معػو صػكرة الربػا كال يقاتمػو : إف لو أفلك قيؿكقاؿ بعض المتأصريف 
   (5)فيعطيو مف عقد الربا صكرتو ال حقيقتو لكاف أقكل"

                                                 
 (.50/  5باب لعف آكؿ الربا كمؤكمو()،أصرجو:مسمـ/ صحيحو )كتاب المساقاة(  1)
 .(134/  4ابف قدامة/المغني )(  2)
 .(183/  5بدائع الصنائع) الكاساني/(  3)
 (.42/  9النككم/المجمكع )(  4)
 (.267/  3صتصر الصرقي)الزركشي/ شرحو عمى م(  5)
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 وكذلػػؾ ألنػػ ؛(1)مػػو رصصػػة فػػي إجػػرا  عقػػد الربػػا كاإلثػػـ عمػػى البػػائعفمػػف ذلػػؾ  ئان فػػإف لػػـ يسػػتطع شػػي
ـَ َعَمْيػػِو ِإفَّ اهََّ كذلػػؾ لقكلػػو تعػػالى:مضػػطر السػػتبقا  نفسػػو  } َفَمػػِف اْضػػُطرَّ َغْيػػَر َبػػاٍغ َواَل َعػػاٍد َفػػاَل ِإِْػػ

َغُفوٌر َرِحيـٌ{
ـْ َما  (2) َؿ َلُك ـْ ِإَلْيِو {وقولو: }َوَقْد َفصَّ ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك َحرَّ

(3)  . 

 وجو الداللة مف اآليتيف:
ذكػػػػر هللا تعػػػػالى  "قػػػػاؿ الجصػػػػاص: ،مػػػػف التحػػػػريـ ةة الضػػػػركرة المعتبػػػػرة شػػػػرعان مسػػػػتثناف حالػػػػإ 

الضػػركرة فػػي ىػػذه اآليػػات كأطمػػؽ اإلباحػػة فػػي بعضػػا بكجػػكد الضػػركرة مػػف غيػػر شػػرط كال صػػفة كىػػك 
فاقتضػػػى ذلػػػؾ كجػػػكد اإلباحػػػة بكجػػػكد ،إليػػػو صػػػؿ لكػػػـ مػػػا حػػػـر عمػػػيكـ إال مػػػا اضػػػطررتـ قكلػػػو كقػػػد ف

 .(4)الضركرة في كؿ حاؿ كجدت الضركرة"
يَمػاِف َوَلِكػْف َمػْف َشػَرحَ  قولو تعالى:و   } َمْف َكَفَر ِباهَِّ ِمْف َبْعِد ِإيَماِنِو ِإالَّ َمػْف ُأْكػرَِه َوَقْمُبػُو ُمْطَمػِ فّّ ِباإلِْ

ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ{  ِباْلُكْفرِ  ـْ َغَضٌب ِمَف اهَِّ َوَلُي َصْدرًا َفَعَمْيِي
(5). 

 وجو الداللة مف اآلية:

ف اآلية الكريمة رصصت لممكره الذم يصشى عمى نفسو اليالؾ التمفظ بكممة الكفػر إذا كػاف إ
 ىالؾ النفس ؛كألف مؤدل الضركرة كاإلكراه كاحد كىك  ؛ (6)كالمضطر مكره  ،باإليماف ان قمبو مطمئن

ؿ الشػريعة عنػػد اإلكػراه كلػػـ يؤاصػػذ قػاؿ القرطبي:"لمػػا سػمح هللا عػػز كجػؿ بػػالكفر بػػو كىػك أصػػ  
عميػػو بػػو، حمػػؿ العممػػا  عميػػو فػػركع الشػػريعة كميػػا، فػػإذا كقػػع اإلكػػراه عمييػػا لػػـ يؤاصػػذ بػػو كلػػـ يترتػػب 

 .(7)"حكـ
 .(8)ا بارتكاب أصفيما"مفسدتاف ركعي أعظميما ضرر  تإذا تعارضبقاعدة " كيمكف أف يستدؿ لو

فػػإف  ،المعصػػكمة ونفسػػ كمفسػػدة ىػػالؾ ،مفسػػدة تعامػػؿ ربػػكم محػػـر كىنػػا تعارضػػت مفسػػدتاف : 
 ،مػػف مفسػػدة التعامػػؿ الربػػكمعظػػـ كالشػػؾ أف مفسػػدة تمػػؼ الػػنفس أ  ،المضػػطر إذا لػػـ يأصػػذ الربػػا ىمػػؾ

                                                 
 ( 275/  4حاشيتة عمى تحفة المحتاج ) الشركاني/ انظر:(  1)
 .173سكرة البقرة آية :  (2)
 .119سكرة األنعاـ آية:  (3)
 (.156/  1الجصاص/ أحكاـ القرآف)(4)
 .106سكرة النحؿ آية : ( 5)
 مف ىذا البحث. 168ىذه المسألة ص  :انظر(6)
 (181 / 10القرطبي/ تفسير )(7)
 (.89/  1ابف نجيـ/ األشباه كالنظائر )(8)
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ة الكبػرل الػذم ىػػك دفعنػا لممفسػػد ،التعامػؿ الربػكم فجػكزت الشػريعة ارتكػاب أدنػػى المفسػدتيف الػذم ىػػك
 .ىالؾ النفس

جا  في الفتكل التي أصدرىا المؤتمر الثاني لمجمع البحكث اإلسالمية كالذم عقد فػي القػاىرة  
 ـ ما يمي:1965سنة 

اإلقػػراض بالربػػا محػػـر ال تبيحػػو حاجػػة كال ضػػركرة، كاالقتػػراض بالربػػا محػػـر كػػذلؾ ، كال يرتفػػع  
 . (1)"رةالضرك إليو إثمو عف المقترض إال إذا دعت 

 عمى التعامؿ الربكم: اإلقداـقبؿ  طتكفر شرك كالبد مف 
أم  دفع الضركرة بمباح حػـر عميػو ىػذه المعاممػة فإف أمكف ،أال يستطيع دفع الضركرة بأمر مباح -

 ىذه المعاممة. إلىأنو البد مف استنفاد كافة الكسائؿ قبؿ المجك  
 ىػذه المعاممػة يصػبح فػي بحيث أنو إف لـ يجرالحاجة  يكال تكفيشترط أف تككف الضركرة ممجئة  -

 حالة يصشى عمى نفسو التمؼ عمى النفس أك األعضا .
 متكقعة . يشترط أف تككف الضركرة كاقعة ال -

 جػازألف مػا  ؛أف يزيد عف قدر الضػركرة  زكال يجك  ،ت ىذه المعاممة ز جا ،فإف تكفرت ىذه الشركط
 يقدر بقدرىا. ةلمضركر 

                                                 
 .(891/  3مجمة مجمع الفقو اإلسالمي  )انظر: (1)
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 انفصم انثانث

األحىال انشخصية وانسياسة اجملاعة عهى أحكاو  أثر
 انعقىبات.انشرعية و

 

 

 كفيو ثالثة مباحث:

    .األحواؿ الشخصيةأِر المجاعة عمى أحكاـ  المبحث األوؿ:

 السياسة الشرعية. أِر المجاعة عمى أحكاـ المبحث الِاني: 

 العقوبات.  : أِر المجاعة عمى أحكاـِالثالمبحث ال
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 المبحث األوؿ

 األحواؿ الشخصيةأِر المجاعة عمى أحكاـ 

 :افمطمبكفيو 

 المطمب األوؿ: أِر المجاعة عمى أحكاـ المواريث.

 طمب المرأة فسخ النكاح زمف المجاعة.حكـ  المطمب الِاني:
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  المطمب األوؿ
 أِر المجاعة عمى أحكاـ المواريث

 ىػذابػيف أىػؿ  الجماعي كانتشر المكت ،بالد المسمميفصر مف مي المجاعة بإذا نزلت  :صكرة المسألة
كال يػرث المتقػدـ  مػنيـ فإف عممنا المتقدـ  كالمتأصر مف المػكتى فػال صػالؼ فػي أف المتػأصر ،المصر

مػكت  عنػدتحقػؽ حيػاة الػكارث  اإلرثألف سػبب  كذلػؾ ؛بينيمػا تػكارثإف كاف  ،يرث المتقدـ المتأصر
 المكرث.

ف ماتكا جميعان   .(1)فال تكارث بينيـ بال صالؼ ،ذلؾ كباف لنا في كقت كاحدكا 
ػػػأك  المتػػػأصرمػػػف عػػػرؼ المتقػػػدـ يي أمػػػا إف لػػػـ  فيػػػؿ يػػػرث  ،مػػػثالن لتغيػػػر معالمػػػو  لكنػػػو لػػػـ يتميػػػز ،رؼ عي

 مذىبيف: إلىاصتمؼ الفقيا  في ىذه المسألة  بعضيـ بعضانل
عػػف  مػػركمكىػػك   (2)ارفػػوال مػػف ط يػػرث بعضػػيـ مػػف بعػػض مػػف تػػالد مالػػوأفػػاد أنػػو  المػػذىب األوؿ:

ياس كعطا  كالحسف كابف أبي ليمى كحكي عف أبف  عمر بف الصطاب كعمي بف أبي طالب كشريح كا 
 .(3)عف أحمد رحمو هللا ضعيفة ركاية ككى مسعكد

 .(5)كالمالكيػػػػػة.(4)الحنفيػػػػػة  مػػػػػف كىػػػػػك مػػػػػذىب جميػػػػػكر الفقيػػػػػا  ال تػػػػػكارث بيػػػػػنيـ المػػػػػذىب الِػػػػػاني:
أبػك بكػر كابػف عبػاس كزيػد بػف مػنيـ الصػحابة  قاؿ بو جمع مػفك  (7)نابمةكركاية عند الح.(6)كالشافعية

ثابػػت كمعػػاذ بػػف جبػػؿ كالحسػػف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب رضػػكاف هللا عمػػييـ ، كأصػػح الػػركايتيف عػػف 
 .(8)كصارجة بف زيد بف ثابتكمف التابعيف عمر بف عبد العزيز  بف الصطاباعمر 

                                                 
الزركشي / شرحو عمى (؛ 241/  6الزيمعي/ تبييف الحقائؽ )(؛88/  8انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير ) (1)

 (.642/  4مطالب أكلي النيى)الرحيباني/ (؛285/  2مصتصر الصرقي )
عف آبائو أك ماؿ استصرجو كالدابة ينتجيا أك لرقيؽ يكلدكف في  مات كىك يممكو الد: كؿ ماؿ قديـ أصميالت (2)

قاؿ الثعالبي:  ،ممكو كىك نقيض الطارؼ ألف الطارؼ ىك المكتسب كالمراد بالطارؼ ىنا: ىك ماكرثو مف ميت معو
تسبان فيك طارؼ فإذا كاف مدفكنان فيك ركاز فإذا في تفصيؿ األمكاؿ: "إذا كاف الماؿ مكركثان فيك تالد فإذا كاف مك

كاف ال يرجى فيك ضمار فإذا كاف ذىبان كفضة فيك صامت فإذا كاف إبال كغنمان فيك ناطؽ فإذا كاف ضيعة 
الثعالبي/  (؛478/  2(؛ابف فارس/مقاييس المغة )309/  4كمستغالن فيك عقار"؛انظر: أبك عبيد/غريب الحديث )

 (.456/  7(؛الزبيدم/تاج العركس )11/  1فقو المغة  )
 (. 285/  2الزركشي / شرحو عمى مصتصر الصرقي ) (؛187/  7بف قدامة/المغني )اانظر:  (3)
 (.423/  1الميداني/المباب ) (؛528/  4انظر: الكميبكلي/مجمع األنير) (4)
 (.19/  13انظر: القرافي/الذصيرة) (5)
 (.68/  16(؛ النككم/ المجمكع )87/  8الماكردم/ الحاكم الكبير )انظر:  (6)
 .(187/  7بف قدامة/المغني )اانظر:  (7)
 .(187/  7بف قدامة/المغني )(؛ ا68/  16(؛ النككم/ المجمكع )87/  8الماكردم/ الحاكم الكبير )انظر:  (8)
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 األدلة:
 عقوؿ:ِر والمأدلة المذىب األوؿ مف األ 

 :مف األِر :أوالً 
 يٌ أنو كرث بعضيـ مف بعض مف تالد أمػكاليـ كفػى ركايػة أنػو قػاؿ لعمػ"عف الشعبى عف عمر:  -1
-- عنو : كرث ىؤال  فكرثيـ مف تالد أمكاليـ. كعف قتػادة : أف عمػر كرث أىػؿ طػاعكف عمػكاس

سػفؿ كلػـ يػكرث فػإذا كانػت يػد أحػدىما كرجمػو عمػى اآلصػر كرث األعمػى مػف األ ،بعضيـ مف بعػض 
 .(1)"األسفؿ مف األعمى

كقػع عمػييـ بيػت فػكرث  أف قكمان  عف أبي المنياؿ عف إياس بف عبد ككاف مف أصحاب النبي -2
 .(2)بعضيـ مف بعض

ال يدرم أييـ يمػكت قبػؿ أف بعضػيـ  عف الشعبي أف عمر كعميا قضيا في القكـ يمكتكف جميعان  -3
 . (3)يرث بعضا

 :وجو الداللة 
كػػاف بيػػنيـ  إف ؽعمػػى تػػكارث المػػكتى حػػاؿ لػػـ يعػػرؼ السػػابؽ مػػف الالحػػ ظػػاىرة الداللػػة رىػػذه اآلثػػا

 .تكارث
 يعترض عميو:

فكقيا كثرةن مركية عف سيأتي بيانيا عند ذكر أدلة المذىب الثاني ػ ت ىذه اآلثار معارضة بفثار أصرل
ذا تعارضػت ، كغيػره جمع مف الصحابة منيـ أبي بكر كابػف عبػاس كزيػد بػف ثابػت كمعػاذ بػف جبػؿ كا 

 تساقطتا. مف كجو كلـ يمكف الجمع بينيماالبينتاف 

 المعقوؿ مف وجييف: مف ِانيًا:
فػػػإنيـ يرثػػػكف مػػػع  ،الصنػػاثى كتكريػػػث اسػػػتحقاقو التػػػكارث ال يمنػػػع مػػف إلػػى شػػػكاؿإلاتطػػػرؽ  قػػالكا : .أ

  .(4)ؾ ىنا لـز أال يمنع اإلشكاؿ التكارث بينيـلككذ ،اإلشكاؿ

                                                 
 ،برل) كتاب الفرائضالبييقي/ السنف الك؛(295/  10)باب الغرقى( ،و)كتاب الفرائضمصنف /عبد الرزاؽ أصرجو: (1)

ىاتاف الركايتاف منقطعتاف كقد قيؿ عف قتادة عف رجا  بف  كقاؿ البييقي:(222/  6باب ميراث مف عمى مكتو ()
 كىك أيضا منقطع فما ركينا عف عمر أشبو كهللا أعمـ ،حيكة عف قبيصة بف ذؤيب عف عمر

(؛ ابف أبي شيبة/ مصنفو )ػ كتاب 297/  10ػ باب الغرقى ()،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الفرائض (2)
باب ،(؛ البييقي/ السنف الكبرل) كتاب الفرائض306/  16الغرقى مف كاف يكرث بعضيـ مف بعض() ،الفرائض

 (.154/  6إركا  الغميؿ ) (كصححو األلباني انظر:222/  6ميراث مف عمى مكتو ()
 .(294/  10الغرقى () ػ باب،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الفرائض (3)
 (.88/  8انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير ) (4)
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 يعترض عميو:
مسػػألتنا  ظيػػكر حػػاليـ مرجػػك بصػػالؼ كألفٌ  ؛شػػرطو كىػػك الحيػػاة مكجػػكد ألفٌ  صػػحكريػػث الصنػػاثى أف ت

 .(1)فإف بياف حاليـ غير مرجك
 .ألنو يرث بالنص  قطع تكريث المسبكؽ بالمكت كىك صطأ فيومنع التكريث ب القكؿقالكا:  .ب

 يعترض عميو:
 ،أك أف اآلصػر ىػك المسػبكؽ ،مسػبكؽ يـؿ أنيػـ مػاتكا جميعػا فػال يكػكف فػياحتػال ،أف ىذا غير متػيقف

أحػكط فكػاف المنػع  كىػك تحكػـ بغيػر دليػؿ ،ىذا القكؿ احتمػاؿ الصطػأ أكثػر مػف احتمػاؿ الصػكابففي 
 .(2)أرجحك 

 والقياس والمعقوؿ: األِرأدلة المذىب الِاني مف 
 : مف األِر:أوال
ىػدـ أك غػرؽ  فػييـ كػؿ قػـك متػكارثيف عمػى مػكت "عف صارجة بف زيد عف زيػد بػف ثابػت قػاؿ :  -1

 .(3)"، يرثيـ األحيا فإنيـ ال يتكارثكف
القػػـك يقػػع عمػػييـ  فػػيبعػػض كتػػب عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز  فػػيعػػف يحيػػى بػػف عتيػػؽ قػػاؿ : قػػرأت  -2

البيػت ال يػػدرل أييمػا مػػات قبػؿ ، قػػاؿ: ال يػكرث األمػػكات بعضػيـ مػػف بعػض ، كيػػكرث األحيػا  مػػف 
 .(4)"األمكات

 (5)"الحرة كأصحاب الجمؿ لـ يتكارثكاأف أىؿ  "عف يحيى بف سعيد -3
كال يػػكرث المػػكتى  األمػػكات أنػػو كػػاف يػػكرث األحيػػا  مػػف"صارجػػة بػػف زيػػد عػػف زيػػد بػػف ثابػػت عػػف  -4

 (6)."بعضيـ مف بعض
أنػػو كرث األحيػػا  مػػػف األمػػكات كلػػـ يػػػكرث "عػػف داكد بػػف أبػػي ىنػػػد عػػف عمػػر بػػف عبػػػد العزيػػز  -5

 (7)"مف بعض قاؿ معمر كتب بذلؾ ،األمكات بعضيـ

                                                 
 نفس المرجع. (1)
 (.26/  3(؛ الشربيني/مغني المحتاج )187/  7انظر: ابف قدامة/المغني) (2)
(كحسنو األلباني انظر: إركا  الغميؿ 1974/  4باب ميراث الغرقى() ،أصرجو: الدارمي/ سننو ) كتاب الفرائض (3)
(6  /153.) 
 .نفس المرجع  (4)
إركا  ؛ كصححو األلباني انظر: (297/  10ػ باب الغرقى ()،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الفرائض (5)

 .(154/  6) الغميؿ
 .(297/  10ػ باب الغرقى ()،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الفرائض (6)
 .(297/  10باب الغرقى ()ػ ،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الفرائض (7)
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مضػػػت السػػنة بػػػأف يػػرث كػػػؿ ميػػت كارثػػػو الحػػي كال يػػػرث المػػػكتى  "عػػف معمػػػر عػػف الزىػػػرم قػػاؿ -6
 .(1)"بعضيـ بعضا

كرث األحيػػا   ،بكػر قضػى فػػي أىػؿ اليمامػة مثػؿ قػػكؿ زيػد بػف ثابػت أبػاأف  "عػف صارجػة بػف زيػػد -7
 .(2)"مف األمكات كلـ يكرث األمكات بعضيـ مف بعض

 أف أـ كمثـك بنت عمي رضي هللا عنيما تكفيت ىي كابنيا  عف جعفر بف محمد، عف أبيو، " -8
ف أىػؿ صػفيف لػـ  زيد بف عمػر بػف الصطػاب فػي يػكـ فمػـ يػدر أييمػا مػات قبػؿ فمػـ ترثػو كلػـ يرثيػا، كا 

ف أىؿ الحرة لـ يتكارثكا    .(3)"يتكارثكا، كا 

 وجو الداللة مف ىذه اآلِار:
المػػكتى  دلػػت عمػػى قطػػع التػػكارث بػػيفهللا عمػػييـ رضػػكاف ىػػذه اآلثػػار الكثيػػرة عػػف الصػػحابة كالتػػابعيف 

 . محؿ النزاع
 يعترض عميو: 

جمػػع مػػف الصػػحابة مػػنيـ عمػػر بػػف الصطػػاب أصػػرل كثػػرةن مركيػػة عػػف  ىػػذه اآلثػػار معارضػػة بفثػػار أف
ياس كعطػا  كالحسػف كابػف أبػي ليمػى عمػى  االعتػراضككمػا قيػؿ فػي  ،كعمي بف أبي طالب كشريح كا 

 المذىب األكؿ يقاؿ ىنا.
 اب عمى االعتراض: ىذه األصبار أصح فتقدـ.يج

   مف القياس: ِانيًا:
بجػػامع  ،يػػرث باتفػػاؽ فإنػػو ال ،عمػػى ميػػراث الجنػػيف إذا صػػرج ميتػػا ،قيػػاس ميػػراث المػػكتى محػػؿ النػػزاع

  .(4) عدـ تحقؽ حياة الكارث عند مكت المكرث ككى اإلرثعدـ كجكد سبب 
 مف المعقوؿ: ِالًِا:
ف ،جميعػػان  قػػد مػػاتكا كاككػػان ،ارث بيػػنيـ: إذا قمنػػا بػػالتك قػػالكا  فقػػد أصطانػػا ككرثنػػا غيػػر كارث إجماعػػا ؛ كا 

فيككف ،إجماعا أيضان فقد أصطأنا ككرثنا غير كارث  ،ؽككرثنا السابؽ مف الالح ،سبؽ أحدىما اآلصر
 .(5)أكلىك  أرجح فالمنع ،الصكاب احتماؿ احتماؿ الصطأ أكبر مف

                                                 
 .(298/  10ػ باب الغرقى ()،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الفرائض (1)
 (298/ 10ػ باب الغرقى ()،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الفرائض (2)
ححو ؛ كصككافقو الذىبي ىذا حديث إسناده صحيحكقاؿ:( 347/  4)كتاب الفرائض(الحاكـ/ المستدرؾ)أصرجو:  (3)

 ..(154/  6إركا  الغميؿ )ححو األلباني في كص
  .(187/  7ابف قدامة/المغني)؛(26/  3( الشربيني/مغني المحتاج )88/  8انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير ) (4)
/  3؛ الشربيني/مغني المحتاج )(68/  16؛ النككم/ المجمكع )(88/  8انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير ) (5)

 (. 187/  7لمغني)(؛ابف قدامة/ا26
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 سبب الخالؼ:
صالؼ ىك تعارض ظاىر اآلثػار المركيػة عػف الصػحابة كالتػابعيف رضػكاف ر لمباحث أف سبب الييظ

 هللا عمييـ.
 اصتالؼ األقيسة: فالمجيزكف قاسكا عمى الصنثى؛ كالمانعكف قاسكا عمى ميراث الجنيف اذا صرج ميتان.

 الرأي الراجح:
لمتقػدـ بيف المػكتى الػذيف لػـ يعػرؼ ا يرل الباحث رجاحة المذىب الثاني القائؿ بعدـ التكارث

كذلؾ لقكة األدلة التي أكردكىا كصاصة مف المعقػكؿ كسػالمتيا  إذا كاف بينيـ تكارث  ،كالمتأصر منيـ
مػف كذلػؾ لقػكة أدلػتيـ كألنيػـ أيػدكا األدلػة  كعميػو يػرث كػؿ كاحػد مػنيـ كرثتػو األحيػا ؛ ،مف المعارض

 القياس كالدليؿ العقمي .باآلثار 
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 المطمب الِاني
 لنكاح زمف المجاعةفسخ ا زوجةطمب ال حكـ

طعػـ ممػف ال كلػـ تجػد الزكجػة كفايتيػا ،بػالد المسػمميفمصػر مػف ة بي المجاعػإذا نزلت  :صكرة المسألة
  .الزكج  بالنفقة إعسارمف فس  النكاح بسبب  كفه مى فيؿ تي  ،كالمشرب كالممبس

 :يف فرعفي أناقش ىذا المطمب س
 غة واصطالحًا:لالنكاح األوؿ: تعريؼ فسخ الفرع 

 في المغة:  : فسخاألوؿً  دبنال
 ،الفا  كالسيف كالصا  كممة تدؿ عمى نقض شي  بف فارس:ا قاؿ ،النقضىك:  الفس  

ػػػمنظػػػكر: فى بػػػف ا قػػػاؿك   ،فرقتػػػو :كفسػػػصت الشػػػي  ،الشػػػي  يفسػػػصو فسػػػصا فانفسػػػ  نقضػػػو فػػػانتقض  ى سى
 .(1) يده إذا فككت مفصمو مف غير كسر كفسصتي 

 حًا:تعريؼ فسخ النكاح اصطال الِاني: بندال
 :عف مدلكليا المغكم عند الفقيا  " فس "ال يصرج االستعماؿ الفقيي لكممة 

 .(2)"رفعو مف األصؿ كجعمو كأف لـ يكف :فس  العقد عرفو الكاساني بقكلو:"
 .زمف المجاعة بسبب اإلعسار النكاح فسخ ب الزوجةحكـ طم: نيالفرع الِا

 .(3) فميا ذلؾ إعسارهبقا  معو عمى الالصبر ك كاصتارت الزكجة  ،إذا كاف الزكج معسران 
اصتمػػؼ   فيػػؿ تمكػػف مػػف ذلػػؾل ،كطمبػػت الزكجػػة فسػػ  النكػػاح،أمػػا إذا كػػاف معسػػران بنفقػػة المعسػػريف 

 :مذىبيفلة إلى أالفقيا  في ىذه المس
كابػػف شػػبرمة  ،كالثػػكرم ،كالزىػػرم ،عطػػا : كبػػو قػػاؿ النكػػاحفسػػ  صيػػار ال يثبػػت ليػػا  األوؿ:المػػذىب 

 . (5)غرىا بحالو ركاية عند الحنابمة إف لـ يكف ك  ،صحابوكأ(4)حنيفة  ككأب،
كعمي كأبك ىريرة كابف المسيب كالحسف  كبو قاؿ عمر ،يثبت ليا صيار فس  النكاح  الِاني:المذىب 

  .(8)كأحمد (7)كالشافعي (6)البصرم كحماد بف أبى سممة كربيعة كمالؾ

                                                 
( ابف منظكر/لساف 517/  1(؛ الرازم/ مصتار الصحاح )503/  4ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة)انظر:  (1)

 (.44/  3العرب )
 (.336/  2الكاساني/بدائع الصنائع )انظر:  (2)
  (.244/  9ابف قدامة/المغني ) ؛(454/  11الحاكم )الماكردم/  انظر: (3)
 بدائع الصنائع. (؛الكاساني/342/  5/ المبسكط )انظر: السرصسي (4)
 (.384/  9المرداكم/ اإلنصاؼ )(؛ 521/  5ابف القيـ/ زاد المعاد)انظر:  (5)
 (.208/  6االستذكار ) (؛ابف عبد البر/184/  2المدكنة الكبرل)مالؾ / انظر: (6)
 (.269/  18كم/ المجمكع )النك (؛ 454/  11الحاكم )(؛ الماكردم/107/  5الشافعي/األـ) انظر: (7)
 (.244/  9ابف قدامة/المغني ) انظر: (8)
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 األدلة:
 : والسنة واألِر أدلة المذىب األوؿ مف الكتاب

  مف وجوه: يوى :أواًل: مف الكتاب
ْف َكاَف ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة {  -1   .(1)قولو تعالى:}َواِ 

 :وجو الداللة
 .(2)إبطاؿ لمنص وألن ؛ميس ليا المطالبة بالفرقةفكعميو  ،اآلية ف المعسر منظر بنصإ

 يعترض عميو: 
 مػف وتممؾ الفس  بمػا ثبػت ليػا فػي ذمتػ كىي ال ،حقكؽ المقصكد في اآلية ما ثبت في الذمة مف فٌ إ

نما تستحقو   .(3)اآلية تتناكلوفمـ  ،ستقر في الذمةتلـ بما يثبت ليا مف نفقة حادثة نفقتيا القديمة ، كا 
اهَُّ اَل ُيَكمِّػُؼ  }ِلُيْنِفْؽ ُذو َسَعٍة ِمْف َسػَعِتِو َوَمػْف قُػِدَر َعَمْيػِو ِرْزقُػُو َفْمُيْنِفػْؽ ِممَّػا آتَػاهُ  قولو تعالى: -2

  .(4)اهَُّ َنْفًسا ِإالَّ َما آتَاَىا َسَيْجَعُؿ اهَُّ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا{ 
   .(5)}َعَمى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَمى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه {  قولو تعالى: -3

 وجو الداللة مف اآليتيف:
ف لـ يستطع نفقة المعسػر فيػك ،ةيطالب إال بما يستطيع مف نفقال  نو حاؿ اإلعسارإ غيػر عػاجز  كا 

فػإف المعػركؼ فػي النفقػة عمػى المكسػع قػدره كعمػى  ،كىك االلتزاـ فػي الذمػة ،عف معركؼ يميؽ بحالو
 .(6)عميوكىك قادر  االلتزاـ في الذمة :ىك ،قدرهالمقتر 

 يعترض عميو: 
ناىا مػف حبالػو لتكتسػب لنفسػيا عػف امرأتػو كصمصػ لنفقة حاؿ إعساره بػؿ دفعنػا الضػرر"بأنا لـ نكمفو ا

 .(7)أك يتزكجيا رجؿ آصر"
 مف السنة: ِانيًا:

ا ببابػو فوجد الناس جموس دخؿ أبو بكر يستأذف عمى رسوؿ هللا " عف جابر بف عبد هللا قاؿ: -
 فػأذف لػو فوجػد النبػى  ،ِـ أقبؿ عمر فاستأذف ،فأذف ألبى بكر فدخؿ قاؿ: ،لـ يؤذف ألحد منيـ
لػو  ،فقاؿ يا رسػوؿ هللا شي ا أضحؾ النبى  ألقولفَّ  :فقاؿ :قاؿ ،ؤه واجما ساكتاجالسا حولو نسا

                                                 
 .280البقرة آية:  :سكرة(1)
 (.343/  5انظر: السرصسي/ المبسكط ) (2)
 (.456/  11الحاكم )الماكردم/ انظر: (3)
 .7الطالؽ آية  :سكرة(4)
 .236سكرة: البقرة : آية( 5)
 (.343/  5انظر: السرصسي/ المبسكط ) (6)
 (.82/  7الشككاني/نيؿ األكطار)انظر:  (7)
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ف ىػ :وقػاؿ فضػحؾ رسػوؿ هللا  ،فقمػت إلييػا فوجػأت عنقيػا ،رأيت بنت خارجة سػألتنى النفقػة 
قػاـ عمػر إلػى حفصػة يجػأ و  ،فقاـ أبو بكر إلى عا شة يجأ عنقيا ،كما ترى يسألننى النفقة حولي

شػي ا  وهللا ال نسػأؿ رسػوؿ هللا  :فقمػف ،ما ليس عنػده رسوؿ هللا  قوؿ تسألفَ عنقيا كالىما ي
قػؿ  النبػيِـ اعتزليف شيرا أو تسعا وعشريف ِـ نزلت عميو ىػذه اآليػة )يػا أييػا  ،أبدا ليس عنده

أريػد أف  إنػييا عا شػة  :ألزواجؾ( حتى بمغ )لممحسنات منكف أجرا عظيما( قاؿ فبدأ بعا شة فقاؿ
ومػا ىػو يػا رسػوؿ هللا  :قالػت ،حتػى تستشػيرى أبويػؾ؛أحب أف ال تعجمػى فيػو ،أمرا  أعرض عميؾ

والػػػدار  بػػػؿ أختػػػار هللا ورسػػػولو ،أبػػػويأفيػػػؾ يػػػا رسػػػوؿ هللا أستشػػػير  :فػػػتال عمييػػػا اآليػػػة قالػػػت؟
 .(1)اآلخرة.."

 :وجو الداللة
ثبكت  دؿ عمى عدـبالنفقة التي ال يجدىا يلو  ألجؿ مطالبتيما ما البنتييما في حضرتو ف ضربيإ

                             .(2) صيار لما ضربيما أبكاىماالكلك كاف ليما  ،اإلعساربالتفرقة  صيار
 يعترض عميو: 

 كقػػػد صيػػػرىف  ،كلػػػـ يجػػػبيف ،طالبنػػػو بػػػالفراؽ أزكاجػػػو  أفألنػػػو لػػػـ يػػػرك ؛حجػػػة  فيمػػػا ذكػػػرتـ لػػػيس
نمػػا النػػزاع ىػػؿ تجػػاب  ،المطالبػػة بالنفقػػة جػػكاز كلػػيس محػػؿ النػػزاع ،كنػػزؿ القػػرآف بػػذلؾ، فاصترنػػو  كا 

 .(3)الزكجة لطمب فس  النكاح لإلعسارل
 مف وجوه: مف المعقوؿِالًِا: 

أعسػر  فإف أعسر بيا ثبتت ليا في ذمتػو كالػديف كالصػداؽ الػذم ،كاجبة عميو الزكجة نفقو قالكا: -1
    .(4)تممؾ بو صيار فس  النكاح باتفاؽ ال ,بعد الدصكؿ بو

 ميو:يعترض ع
 ،لػػػدفع الضػػرر عنيػػػا فيثبػػت ليػػػا الصيػػار ،بػػػالغ التػػػي ىػػي قػػػكاـ البػػدف يمحقيػػػا ضػػررنيػػا بفقػػػد النفقػػة إ

 فافترقا. ليا بو فال كبير ضرر عمييا بعدـ ثبكت الصيار ،بصالؼ اإلعسار بصداقيا بعد الدصكؿ
ر إذا أعسػػر فكػػذلؾ ال تممػػؾ الصيػػا ،كمػػا أنيػػا ال تممػػؾ الصيػػار إذا أعسػػر المكسػػر بنفقػػة المكسػػريف -2

 بنفقة المعسريف.

                                                 
 (.187/  4باب بياف أف تصيير امرأتو ال يككف طالقا إال بالنية()،أصرجو:مسمـ/ صحيحو) كتاب الطالؽ(1)
 (.82/  7الشككاني/نيؿ األكطار)انظر:  (2)
 (.269/  18النككم/ المجمكع ) انظر: (3)
 (.212/  7انظر: الرممي/نياية المحتاج ) (4)
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 يعترض عميو مف وجييف:
نفقػة اإلعسػار عػف  كال تسػقط ،كتمزمػو نفقػة اإلعسػار بإعسارهأف نفقة اليسار تسقط عف المكسر  -1

 . بإعسارهالمعسر 
كنفقػة  ،الصيػاربفقػدىا فيثبػت ليػا  ،أف نفقة اإلعسار ىي حد الضركرة التي ال قػكاـ لمبػدف إال بيػا -2

 .(1)الصيار ليا بفقدىاية ال يثبت حاجاليسار 
 في ٌكػػمى يي  فإنػػو المػػرض متطػػاكؿ، كأعسػػرت بالجمػػاع، ل بيػااالسػػتمتاع عمػػى الػػزكج   تعػػذهر لػػك قػالكا: -3

بإعسػاره الصيػار ًمػف ىػي  مػـز أال تمكػف، ف بػالكط  ىاجػب عميػو النفقػة مػع إعسػار كتفس  النكاح، مف 
 .(2)عف االستمتاع عكض غايتيا أنياالنفقة التي ب

    يعترض عميو:
ت ٍنػػكىػػي ميكٌ  ،نػو لػػـ ييمكػف مػػف الصيػار لقدرتػػو عمػى قضػػا  حاجتػػو مػف غيرىػػا بػالزكاج كممػػؾ اليمػيف إ

 الجماع. كألف النفقة ضركرية ال قكاـ ليا إال بيا بصالؼمنو ألنيا ال تقدر عمييا مف غيره فافترقا. 

 الكتاب والسنة واألِر والمعقوؿ:المذىب الِاني مف  :أدلة
 مف وجييف:وىو : مف الكتاب أوالً 
    .(3)}َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍف {  قولو تعالى: -1

 :وجو الداللة
كىػػػك بإعسػػػاره  ،بػػػنص التنزيػػؿ بإحسػػػافأك التسػػريح  ،بمعػػػركؼ إمػػػا اإلمسػػاؾ :مصيػػػر بػػيف أمػػػريف أنػػو
أال تػػػرل أنػػػو إذا عجػػػز عػػػف  ؛افبإحسػػػفيتعػػػيف التسػػػريح  ،نفقػػػة غيػػػر قػػػادر عمػػػى اإلمسػػػاؾ بمعػػػرؼالب

ػػ  ،لفػػكات القػػدرة عمػػى اإلمسػػاؾ بػػالمعركؼ إال ذلػػؾ كمػػا ،ب ثبػػت ليػػا الصيػػارالجمػػاع بسػػبب العنػػو كالجى
 إلػػىفكػػاف ثبػػكت الصيػػار ىنػػا أكلػػى إليصػػاليا  ،كػػد مػػف حاجتيػػا لقضػػا  الشػػيكةكحاجتيػػا إلػػى النفقػػة آ

 .(4) حقيا.

                                                 
 (.456/  11الحاكم )الماكردم/ انظر: (1)
 (.521/  5ابف القيـ/ زاد المعاد)انظر:  (2)
 .229سكرة البقرة آية:  (3)
 (.244/  9ابف قدامة/المغني ) انظر: (4)
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ـَ َنْفَسُو{}َواَل ُتْمِسُكوُىفَّ ِضرَا  قولو تعالى: -2 رًا ِلَتْعَتُدوا َوَمْف َيْفَعْؿ َذِلَؾ َفَقْد َظَم
(1).  

 :وجو الداللة
ضػػرار افكػػاف إمسػػاكيا  ،ياكأم ضػرر أكبػػر مػػف فقػػدانيا مػا يقػػكـ بػػو بػدن ،أف زكجػة المعسػػر مستضػػرة

زالتو ليا   الصيار. بتمكينيا مفكا 

 يعترض عميو :
عنػػد تفسػػير ىػػذه  بػػف كثيػػر رحمػػو هللااقػػاؿ  ؛زكؿكالػػدليؿ عميػػو سػػبب النػػ  فػػي غيػػر محػػؿ النػػزاعاآليػػة 
"قاؿ ابف عباس كمجاىػد كمسػركؽ كالحسػف كقتػادة كالضػحاؾ كالربيػع كمقاتػؿ بػف حيػاف كغيػر  :اآلية

ثػػـ  ،كاحػػد : كػػاف الرجػػؿ يطمػػؽ المػػرأة فػػإذا قاربػػت انقضػػا  العػػدة راجعيػػا ضػػرارا لػػئال تػػذىب إلػػى غيػػره
 .(2)"فنياىـ هللا عف ذلؾ ،طمؽ لتطكؿ عمييا العدة يطمقيا فتعتد فإذا شارفت عمى انقضا  العدة

 يجاب عميو:
 بعمكـ المفظ ال بصصكص السبب كما ىك معمكـ . ةف العبر أل؛بيف األمريف  ال منافاة

 مف السنة: ِانيًا: 
واليػد العميػا خيػر مػف اليػد  ،أفضؿ الصدقة ما تػرؾ غنػى :"قاؿ النبي  :قاؿ ىريرة أبي عف  -

مػػا أف تطمقنػػي ،تعػػوؿالسػػفمى وابػػدأ بمػػف  ويقػػوؿ العبػػد أطعمنػػي  ،تقػػوؿ المػػرأة إمػػا أف تطعمنػػي وا 
يا أبا ىريرة سمعت ىػذا مػف رسػوؿ هللا  :فقالوا ،ويقوؿ االبف أطعمني إلى مف تدعني ،واستعممني

، (3)"ىذا مف كيس أبي ىريرة ،ال  :قاؿ. 
  وجو الداللة:
 .لنكاحصيار فس  ا فميا و إف أعسر بالنفقةأن ظاىر الداللة 

 يعترض عميو:
 :قػاؿ يا أبا ىريرة سمعت ىذا مف رسكؿ هللا  :قالكا قكلو:أف ىذا مف كالـ أبي ىريرة كالدليؿ عميو 

كقد أعمو  لنبي فال حجة فيوكليس مف كالـ اأم مف عنده أك مف فطنتو  ،ىذا مف كيس أبي ىريرة ال
   .(4)أبك حاتـ

                                                 
 .231سكرة البقرة آية:  (1)
 (.236/  2ابف كثير/ تفسيره ) (2)
 (.63/  7عمى األىؿ كالعياؿ()باب كجكب النفقة  ،أصرجو: البصارم/ صحيحو )كتاب النفقات (3)
  (.82/  7الشككاني/نيؿ األكطار)انظر:  (4)
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 :مف األِر ِالًِا:
فػي الرجػؿ الى يجػد مػا ينفػؽ عمػى امرأتػو قػاؿ : " ،سػعيد بػف المسػيب سػألت" :عف أبػي الزنػاد قػاؿ -1

 .(1)"نعـ سنة :سنة قاؿ :قمت :قاؿ ،يفرؽ بينيما
 وجو الداللة:

 .فيأصذ حكـ المرفكع  كقكلو سنة يقتضي سنة رسكؿ هللا الداللة عمى ثبكت الصيار ليا ظاىر
  يعترض عميو :

 .حديث سعيد مرسؿ ال حجة فيو
 :يوأجيب عم

  .(2)إجماعاكلـ يعرؼ لو مصالؼ فكاف  نتشراك  ،كفعؿ عمر مع األجناد ،ىريرة أبيعضده حديث 
، أف عيمىر بػف الصطػاب ، كتػب إلػى أمػرا  األجنػاد فػي رجػاؿ غػابكا عػف نسػائيـ ، عف ابف عيمىر -2

 .(3)"فأمرىـ أف يأصذكىـ بأف ينفقكا أك يطمقكا ، فإف طمقكا بعثكا بنفقة ما حبسكا
 لداللة:وجو ا

  إجماعان.كلـ يعرؼ لو مصالؼ فيككف كانتشر  ،نص في محؿ النزاعأف فعؿ عمر رضي هللا عنو 

 مف المعقوؿ: رابعًا:
أف البػدف يقػـك بتػرؾ مػع  ،الزكج عػف الجمػاع بسػبب العنػو كالجػب ثبػت ليػا الصيػار لمضػرر إذا عجز

فممػا ثبػت الصيػار  ,يا لقضا  الشيكةكحاجتيا إلى النفقة أككد مف حاجت ،الجماع كال يقكـ بترؾ الغذا 
 .(4)أكلى الجماع كاف ثبكتو بفكات النفقة بفكات

 سبب الخالؼ:
 إلى:يرجع سبب الصالؼ 

 كاآلثار. تعارض ظكاىر النصكص -

                                                 
(؛البييقي/ السنف 96/  7باب الرجؿ ال يجد ما ينفؽ عمى امرأتو() ،أصرجو:عبد الرزاؽ/ مصنفو)كتاب الطالؽ(1)

/  7إركا  الغميؿ  ) ر:كقد أعمو األلباني انظ (469/  7باب الرجؿ الى يجد نفقة امرأتو( ) ،الكبرل ) كتاب النفقات
229). 

 (.454/  11الحاكم )الماكردم/ انظر: (2)
باب الرجؿ  ،(؛ البييقي/ السنف الكبرل ) كتاب النفقات267/  1أصرجو: الشافعي/ مسنده ) كتاب أحكاـ القرآف ()(3)

 7ر: إركا  الغميؿ )(؛ كصححو األلباني انظ438/  1ابف كثير/ مسند الفاركؽ ) (؛469/  7الى يجد نفقة امرأتو( )
 /230.) 
 (.455/  11الحاكم )الماكردم/ انظر: (4)
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بسػػػائر  األحقيػػػ ،حػػػؽ مػػػالي يثبػػػت ليػػػا فػػػي الذمػػػة ارأل أنيػػػفمػػػف  ، تكييػػػؼ النفقػػػة  االصػػػتالؼ فػػػي -
رأل أنػػػػو حػػػػؽ مػػػػف مقتضػػػػيات العقػػػػد يفػػػػكت  كمػػػػف ،الصيػػػػار  الحقػػػكؽ كالػػػػديف كالصػػػػداؽ ال تممػػػػؾ بػػػػو

 نة كالجب في الرجؿ ألحقو بو كأثبت ليا الصيار.مضمكنو كالعي 
 الرأي الراجح:

الثػػاني  قشػػتيا يظيػػر لمباحػػث رجاحػػة المػػذىببعػػد عػػرض المسػػألة كبيػػاف مػػذاىب الفقيػػا  كأدلػػتيـ كمنا
 كذلؾ
 رض .قكة األدلة التي استدلكا بيا كسالمتيا مف المعا -
 ضعؼ أدلة المذىب األكؿ كقكة االعتراضات عمييا. -
 كألف النفقة بالنسبة لمزكجة ضركرة مف ضركريات الحياة القكاـ لمزكجية بدكنيا . -
زالتو بمنحيا الصيار. -  بفقد النفقة يمحؽ الزكجة ضرر بالغ كا 

كنازلػػة امػػة بحثيػػا الفقيػػا  ال تنطبػػؽ عمػػى نازلػػة ع التػػي صػػكرةأف ىػػذه ال لكػػف يػػرل الباحػػث:
كيتسػػاكل فييػػا الغنػػي كالفقيػػر بعػػدـ القػػدرة  ،تتغيػػر فييػػا الظػػركؼ كتتبػػدؿ فييػػا األحػػكاؿالتػػي المجاعػػة 

، كفي  فمػػك أثبتنػػا ليػػا الصيػػار  ،الضػػركريةالحاجػػات  تػػكفيرعمػػى  سػػصت أنكحػػة لعػػـ الػػبال ي، كتفػػاقـ الشػػرُّ
 .مسمميف كىي حالة طارئة كما سبؽ في تعريفيا أكثًر ال

أف الرجػػؿ إذا  :كالػػذم تقتضػػيو أصػػكؿي الشػػريعة كقكاعػػدىا فػػي ىػػذه المسػػألة قػػيـ:"بػػف الا يقػػكؿ
، كتػػػرؾ  ٍعػػػدمان ال شػػػي  لػػػو، أك كػػػاف ذا مػػػاؿو غػػػره المػػػرأة بأنػػػو ذك مػػػاؿ، فتزكجتػػػو عمػػػى ذلػػػؾ، فظيػػػر مي

ف  اإًلنفػػاؽ عمػػى امرأتػػو، كلػػـ تىقػػدٍر عمػػى أصػػذ كفايتيػػا مػػف مالػػو بنفسػػيا، كال بالحػػاكـ أف ليػػا الفىسػػ ، كا 
كجتو عالمةن بعيسرتو، أك كاف مكًسران، ثـ أصابتو جائحةه اجتاحت مالىو، فال فس ى ليا فػي ذلػؾ، كلػـ تز 

يـ إلى الحكاـ ليفرقكا بينيـ كبينيف  .(1)"تزؿ الناس تصيبيـ الفاقة بعد اليسار، كلـ ترفعيـ أزكاجي

 بالنفقػة ربصيػار فسػ  النكػاح لإلعسػامعسػريف الأك زكجات  معسرال: إذا طالبت زكجة كعميو
عمػػػى الصػػػبر بتقػػػكل هللا تعػػػالى ك كعمػػػييف  ،زمػػػف المجاعػػػة مػػػف ذلػػػؾ فػػػإنيف ال يمكػػػفه  ،زمػػػف المجاعػػػة

حتػى يػأذف  ،كعمييف مكاساة أزكاجيف  في ىػذه المحػف كالشػدائد ،غنى  فإنو ال يدكـ فقر كال ،وئقضا
 تعالى بالفرج كغيار الحاؿ. هللا 
 
 
 
 

                                                 
 .(521/  5انظر:ابف القيـ/ زاد المعاد )(  1)
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 المبحث الِاني

 السياسة الشرعيةاـ أِر المجاعة عمى أحك

 

 كفيو أربعة مطالب:

 حكـ اقتراض اإلماـ مف أجؿ المجاعة.المطمب األوؿ: 

 تأخير الزكاة عف أىؿ المجاعة . المطمب الِاني:

 .مف المسمميف جوعىال بإطعاـلمموسريف  اإلماـإلزاـ حكـ  المطمب الِالث:

 حكـ التسعير عاـ المجاعة. المطمب الرابع:
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 مب األوؿ المط
 حكـ اقتراض اإلماـ مف أجؿ المجاعة

 يصتػػارك  ،فعميػػو أف يسػػير فػػييـ بالعػػدؿ ،ؿ عػػف رعيتػػو أمػػاـ هللا تعػػالىئك اإلمػػاـ راع كىػػك مسػػ 
مػػا مػػف عبػػػد : " النبػػػيقػػاؿ: قػػاؿ  فعػػف معقػػػؿ بػػف يسػػار المزنػػى ،فيفعمػػولػػدينيـ كدنيػػاىـ األصػػمح 

 . (1)" ال حـر هللا عميو الجنةيسترعيو هللا رعية يموت يـو يموت وىو غاش لرعيتو إ

 ،إذا لػػـ يجػػد اإلمػػاـ فػػي بيػػت مػػاؿ المسػػمميف مػػا يصػػمح أىػػؿ المجاعػػة كيسػػد حػػاجتيـلػػذلؾ 
فعػػؿ عمػر بػػف الصطػاب عػػاـ ب استرشػادا ن يجػب عميػو أف يػػكفر كفػايتيـ مػػف كاليػات الدكلػػة اإلسػالمية ف
 .(2)رمادة ال

 :  عو فر ِالِة ب في موسأناقش ىذا المط
 :ـ قبوؿ مساعدات مف غير المسمميفحكالفرع األوؿ:

مػػػػف غيػػػػر  ،يجػػػػكز لممسػػػػمميف أف يسػػػػتعينكا عمػػػػى المجاعػػػػة بأصػػػػذ مسػػػػاعدات غيػػػػر محرمػػػػة
كػػاف  -ككػػاف عمػػى ديػػف قػػريش  -ىشػػاـ بػػف عمػػرك بػػف الحػػارث لمػػا جػػا   فػػي السػػيرة أف  ،المسػػمميف

عب، حتى إذا بمغ في الشمحاصركف ، كبنك ىاشـ كبنك المطمب طعاما  (3)قد أكقرهيأتي بالبعير ليال 
بو فـ الشعب صمع صطامو مف رأسو ثـ ضرب عمى جنبو فدصؿ الشعب عمييـ، ثػـ يػأتي بػو قػد أكقػره 

 .(4)برا فيفعؿ بو مثؿ ذلؾ
ال يجػكز تػأصير البيػاف عػف  ،كلبيف عدـ جػكازه ألنػو ،  النبي  لردهجائزان  أصذه فمك لـ يكف

 .كقت الحاجة

أك  ،أك فعػؿ كفػر ،ظمػـ عميػويترتػب  مشػركطة بعقػد شػريطة أال تكػكف جائز قبكؿ المساعدةك 
الكفػار يسػتغمكف حاجػة  ألفٌ  ؛مف المفسدة المترتبة عمػى المجاعػة  أك يترتب عمييا مفسدة أعظـ ،ردة

 تصيبيا المجاعات التيكما يحدث في بعض بالد المسمميف  ،ليردكىـ عف دينيـ ؛المسمميف كعكزىـ
 مئػػات بالدىػػـ تػػدصؿل ،المسػػمميف كفقػػرىـ ر يسػػتغمكف عػػكزفػػإف الكفػػا (5)كالتنصػػير فػػي غػػرب إفريقيػػا

غرضػػػػيا تنصػػػػير المسػػػػمميف كسػػػػمصيـ عػػػػف ديػػػػنيـ   ،تحػػػػت مسػػػػميات كثيػػػػرة المؤسسػػػػات التنصػػػػيرية

                                                 
 (.87/  1باب استحقاؽ الكالى الغاش لرعيتو النار ) ،أصرجو:مسمـ/ صحيحو)كتاب اإليماف(  1)
 . 16انظر: ىذا البحث (  2)
قر: الثقؿ في األذف كالكً (  3) قر الحمؿ الثقيؿ  كأكثر ما يستعمؿ الكقر في حمؿ البغؿ كالحمار كالكسؽ في حمؿ الكى

 (.212/  5(ابف االثير/ النياية في غريب الحديث)132/  6البعير؛ انظر:ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة )
 (.67/  2(؛ابف كثير/ السيرة النبكية )219/  2انظر: ابف ىشاـ/ السيرة النبكية)(  4)
     http://ar.islamway.net/article/5358 :اإلسالـقع طريؽ مك (  5)

http://ar.islamway.net/article/5358


الجالح               أثر اجملاعة على أحكاو األحوال الشخصية والسياسة الشرعية والعقوباتالفصل 

  

  138 

كما  كيقدمكا ليـ المساعدات مشركطة بزيارتيـ لمكنائس مع أبنائيـ كدصكليـ في المسيحية ،كعقيدتيـ
 .شابو ذلؾ

 .مف المسمميف تراض اإلماـ ألىؿ المجاعةمشروعية اق ِاني:الفرع ال
كينجػييـ  ،كيقػيـ بػو أكدىػـ ،ؿ المجاعػةىػأ  مػا يسػد بػو رمػؽد اإلماـ في بيت مػاؿ المسػمميف إف لـ يج

التػي  المعصػكمة األنفػس يحفػظ بػو بؿ يجب عميو أف يقتػرض مػا ،فإنو يشرع لو ،مف المكت المحقؽ
 :كذلؾ لما يمي ،حتى تبمغ حياة ،تعالى أماـ هللا عنيا مسئكؿىك 

 أواًل: مف الكتاب: 
ـْ َرِحيًمػػا { تعػػالى: ولػػو ق ـْ ِإفَّ اهََّ َكػػاَف ِبُكػػ } َواَل َتْقُتمُػػوا َأْنُفَسػػُك

}َوَمػػْف َأْحَياَىػػا َفَكَأنََّمػػا َأْحَيػػا  وقولػػو:(1)
 . (2)النَّاَس َجِميًعا { 

 الداللة: وجو
 - كال سػبيؿ لػذلؾ بب مػف أسػباب قتميػاكحـر كػؿ سػ، المعصكمةف هللا تعالى أمر باستحيا  األنفس إ

مػا ال يػتـ الكاجػب ألف  ؛فيكػكف االقتػراض كاجػبقتراض بػاال إال  -حاجتػولـ يجد في بيػت المػاؿ  إف
 .(3) بو فيك كاجب إال

 ِانيا: مف السنة:
 ،فقػػدمت عميػػو إبػػؿ مػػف إبػػؿ الصػػدقة ،استسػػمؼ مػػف رجػػؿ بكػػرا أف رسػػوؿ هللا "عػف أبػػى رافػع  -

  :فقاؿ ،لـ أجد فييا إال خيارا رباعيا :فرجع إليو أبو رافع فقاؿ ،ةيقضى الرجؿ بكر فأمر أبا رافع أف 
 (4) "إف خيار الناس أحسنيـ قضا  ،أعطو إياه

 وجو الداللة :
ؿ الصػدقة، ألنػو ألىػ وو كاف قد اقترضػدؿ عمى أن ،مف إبؿ الصدقة ةالرجؿ بكر   النبي  لما قضى
 .(5)الصدقة  التحؿ لو  أنوكمعمكـ أيضان  ،ي غير أىمياماؿ الصدقة ف أف يصرؼماـ لإل ال يجكز

(5). 

                                                 
 29سكرة النسا  آية: (  1)
 .32سكرة المائدة آية:  (  2)
 (.194/  2التقرير كالتحبير )انظر:ابف أمير الحاج/(  3)
 (.54/  5باب مف استسمؼ شيئا فقضى صيرا منو( ) ،مسمـ/ صحيحو )كتاب المساقاة أصرجو:(  4)
 (159/  3الماكردم/ الحاكم الكبير ) انظر:(  5)
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 : مشروعية اقتراض اإلماـ ألىؿ المجاعة مف غير المسمميف.لثالفرع الِا
عػػف ف ,أف يقتػػرض مػػف غيػػر المسػػمميفلػػو كػػذلؾ يجػػكز  ،كمػػا يجػػكز لإلمػػاـ أف يقتػػرض مػػف المسػػمميف

ونة عند ييودي بِالِيف صاعا مف ودرعو مرى   توفي رسوؿ هللا " :عائشة رضي هللا عنيا قالت
 (1) "شعير

 وجو الداللة:
ذا جػاز أف يقتػرض لنفسػو ،دؿ عمى أنو كػاف قرضػان عند الييكدم   رىف درعو لما  وأن جػاز أف  ،كا 

 .كاليتويقترض ألىؿ الحاجة مف المسمميف الذيف ىـ تحت 

 .لمضرورة عقد ربويبإماـ المسمميف حكـ اقتراض  :رابعال لفرعا
كىنػا  ,االقتراض بالربا مف آحاد النػاس أك جماعػة ممػف نزلػت بيػـ المجاعػة حكـسبؽ بحث 

 رأيت أف أتعرض في مبحث أثر المجاعة عمى السياسة لحكـ اقتراض اإلماـ بالربا 

اإلسالـ كؿ المسمميف نسأؿ هللا أف يعجؿ بقياـ دكلة  ،كالمقصكد باإلماـ أم صميفة المسمميف
كانعػػػداـ كػػػؿ السػػػبؿ المباحػػػة لمصػػػركج مػػػف شػػػرعان لضػػػركرة المعتبػػػرة فعنػػػد كجػػػكد ا ،كصميفػػػة المسػػػمميف

ىػػػػذه المعاممػػػػػة بمشػػػػكرة أىػػػػػؿ الحػػػػؿ كالعقػػػػػد كالفقيػػػػا  كالعممػػػػػا   إجػػػػػرا  لإلمػػػػاـالمجاعػػػػة فإنػػػػو يجػػػػػكز 
 .كاإلدارة كغير ذلؾالمتصصصيف في االقتصاد 

 لمصر لدكليبياف الييئة الشرعية لمحقكؽ كاإلصالح بشأف مفاكضات قرض صندكؽ النقد اجا  في 
 .ـ // الثالثا  بتاري  

 آلو كصحبو أجمعيف،  كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد ك الحمد هلل رب العالميف، كصمى هللا"
 أما بعد :

فإف الييئة الشرعية كقد تناقمت كسائؿ اإلعالـ المصتمفة أصبػارنا عػف مفاكضػات الحككمػة مػع 
كثيػػر مػػف األسػػئمة فقػػد أصػػدرت الييئػػة الشػػرعية صػػندكؽ النقػػد الػػدكلي لمحصػػكؿ عمػػى قػػرض، كبػػإزا  

 البياف التالي:
: حـر هللا تعالى الربا تحريمنا قطعينا كشدد النكير عمى أىمو  كػؿ شػريعة منزلػة، مػف غيػر فػرؽ  فيأكالن

 كقميمو، كربا الديكف مف الربا المحـر بإجماع العمما . كثيرةبيف 
نما تبيحو الضركرة ثانينا: االقتراض بالربا عمؿ ال تبيحو حاجة فر  تبػيح أكػؿ  التػيدية أك مجتمعية، كا 

تبػػيح االقتػػراض الربػػكم تقػػدر بقػػدرىا مػػف غيػػر تكسػػع أك زيػػادة عمػػى  التػػيالميتػػة لمضػػطر، كالضػػركرة 
 دفع الضركرة.

                                                 
/  4( )كالقميص في الحرب باب ما قيؿ في درع النبي  ،)كتاب الجياد كالسير صحيحو/ البصارم أصرجو:(  1)

41.) 
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ثالثنػػا: عمػػى المسػػئكليف ككالة األمػػر أف يبحثػػكا عػػف البػػدائؿ الشػػرعية المباحػػة كالمتاحػػة، كاسػػتنفاد كػػؿ 
تحريميا لمربػا كبعػديىا عػف  -كفقيا هللا–االقتراض الربكم، كالمعمـك مف قيادة البالد اجتناب  فيكسع 

 التعامؿ بو.
رابعنػػا: يقػػع عػػب  تقػػدير الضػػركرة المبيحػػة لالقتػػراض الربػػكم عمػػى أىػػؿ العمػػـ الشػػرعي كاالصتصػػاص 

 مثؿ ىذه النكازؿ. فياالقتصادم، كاألصؿ أنو ال مدصؿ لمعامة كال آلحاد طمبة العمـ 

 فػيسأؿ هللا تعالى أف يكفؽ قادة البالد إلى تحرم الحالؿ كاجتناب الحراـ ، كبذؿ األسباب ن
 تقكيػػػػة اقتصػػػػاد الػػػػبالد ، كترشػػػػيد اإلنفػػػػاؽ كاالسػػػػتيالؾ، كاسػػػػترداد أمػػػػكاؿ الػػػػبالد المنيكبػػػػة كالميربػػػػة،

 كآصر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
 (1)"الييئة الشرعية لمحقكؽ كاإلصالح

                                                 
 http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=196696tj،nانظر: (  1)
 تكل الشي  محمد حساف مع الييئة الشرعية 

 http://www.shabkh.net/view1thread.php?id=28535رابط الييئة الشرعية   

http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=196696tj,n
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  نيلِاالمطمب ا
 تأخير الزكاة عاـ المجاعة

 : يفعكسأناقش ىذا المطمب في فر 
 .حكـ تأخير الزكاة عف وقت وجوبيا الفرع األوؿ :
أف مػػف كجبػػت عميػػو الزكػػاة ال يػػأثـ بالتػػأصير بعػػد الكجػػكب كقبػػؿ   (1) صػػالؼ بػػيف الفقيػػا  ال

 ،لسػبب معتبػرالتػأصير  إف كػاف الزكػاة لػو تػأصيرأف كمػا ؛ إف لػـ يكػف منػو تقصػير التمكف مػف األدا 
نتظار قريػب محتػاج ا كأ ،ؼ ىالؾ الماؿاأك ص ،لئال يأصذىا منو مرةن ثانيةظر ساعي اإلماـ ينتكأف 

  (2) مالـ يتضرر المستحقكف ليا
  .إلى مذىبيفالكجكب كالتمكف مف األدا  بعد  عذر الزكاة مف غير تأصيركاصتمؼ الفقيا  في حكـ 

ف،  ف كػػؿ كقػػت صػػالح ألدائيػػاأل ،لػػو التػػأصير المػػذىب األوؿ: يتضػػيؽ  ،إلػػى آصػػر عمػػره ىػػالػػـ يؤد كا 
البمصػي  هللا أبػك عبػد مػنيـ الحنفيػة أكثػركىذا ما عميو  ،مات يأثـ حتى ىالـ يؤد إففعميو الكجكب ، 

 .(3) كأبك يكسؼ
 (4)مػػػف المالكيػػػة كىػػػك مػػػذىب الجميػػػكرالزكػػػاة كاجبػػػة عمػػػى الفػػػكر كيػػػأثـ بالتػػػأصير  الِػػػاني: ذىبالمػػػ

 .(7)كالكرصي كمحمد بف الحسف مف الحنفية  (6) كالحنابمة (5)عيةكالشاف
 األدلة:

 :مف المعقوؿ مف وجييفأدلة المذىب األوؿ 
كمػا ال يتعػيف لػذلؾ مكػاف  ،فػال يتعػيف الػزمف األكؿ ألدائيػا دكف غيػره ،قالكا:األمر بأدائيا مطمؽ -1

 .(8)لمأمكر بو عمى الفكركىذا مبناه عندىـ أف األمر المطمؽ ال يقتضي فعؿ ا ،دكف مكاف
                                                 

(؛ابف 82/ 2لنككم/ ركضة الطالبيف )(؛ا108/  3القرافي/ الذصيرة )؛(3/  2انظر: الكاساني/بدائع الصنائع )( 1)
 (.255/  2(؛ البيكتي/ كشاؼ القناع )539/  2قدامة/المغني )

(؛ 539/  2(؛ابف قدامة/المغني )82/    2(؛النككم/ ركضة الطالبيف )108/  3انظر:القرافي/ الذصيرة )( 2)
 (.255/  2البيكتي/ كشاؼ القناع )

  .(89/  7( ابف نجيـ/البحرالرائؽ)3/  2الكاساني/بدائع الصنائع )(؛304/  2انظر:السرصسي/ المبسكط )(  3)
 (108/  3انظر: القرافي/ الذصيرة )(  4)
 (.91/  3انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(  5)
(؛ 539/  2(؛ابف قدامة/المغني )82/    2(؛النككم/ ركضة الطالبيف )108/  3انظر:القرافي/ الذصيرة )( 6)

 (.255/  2القناع ) البيكتي/ كشاؼ
 .(161/  2( ؛عبد العزيز البصارم/كشؼ األسرار )48/  1انظر: البزدكم/ أصكؿ )(  7)
/  5( النككم/المجمكع )597/  18(؛ ابف رشد/ البياف كالتحصيؿ)304/  2انظر: السرصسي/ المبسكط )(  8)

 (.539/  2(؛ ابف قدامة/المغني)335



الجالح               أثر اجملاعة على أحكاو األحوال الشخصية والسياسة الشرعية والعقوباتالفصل 

  

  142 

 يعترض عميو:
؛ كسػػيأتي بػػاقي الػػرد عميػػو ال يقتضػي فعػػؿ المػػأمكر بػػو عمػػى الفػكر غيػػر مسػػمـ أف األمػػر المطمػػؽمػف 

 عند ذكر أدلة المذىب الثاني.
، كلػك يضػمف إذا ىمؾ نصابو بعد تمػاـ الحػكؿ كالػتمكف مػف األدا  أنػو ال ،مف عميو الزكاة قالكا: -2

أنػػػو يجػػػب عميػػػػو ف ،كمػػػف أصػػػر صػػػـك شػػػير رمضػػػاف عػػػف كقتػػػو ،لضػػػمفر فػػػك كانػػػت كاجبػػػة عمػػػى ال
 .(1)القضا 

 يعترض عميو:
 .يضمف إذا ىمؾ نصابو بعد تماـ الحكؿ كالتمكف مف األدا  أنو المف غير المسمـ  

كأما التالؼ بعد الحػكؿ مػف مػاؿ الزكػاة فعمػى ضػربيف أحػدىما: أف يتمػؼ بعػد الحػكؿ " قاؿ الماكردم:
ا  ، فيػػذا الزكػػاة عميػو كاجبػػة ، سػػكا  تمػػؼ بعػض المػػاؿ أك جميعػػو ، سػػكا  قيػػؿ: إف كبعػد إمكػػاف األد

 ألنػػو بإمكػػاف األدا  قػػد كجػػب عميػػو إصراجيػػا ؛اإلمكػػاف مػػف شػػرائط الكجػػكب أك مػػف شػػرائط الضػػماف،
ـ عميػػػػو إمسػػػػاكيا، كصػػػػار بعػػػػد األمانػػػػة ضػػػػامنا كالكديعػػػػة التػػػػي يجػػػػب ردىػػػػا فيضػػػػمنيا المػػػػكدع كحػػػػرٌ 

 .(2)"بحبسيا

 لمذىب الِاني مف الكتاب والمعقوؿ:أدلة ا
  .(3)}َوآُتوا الزََّكاَة { مف الكتاب قولو تعالى:أواًل: 

 وجو الداللة:
 .(4)عند الحنفيةحتى فعؿ المأمكر بو عمى الفكر في المعتمد  يقتضيف ,كاألمر لمكجكب ,ىذا أمر

 ِانيا مف المعقوؿ مف وجوه:
كىػػك أف الزكػػاة  ،صػػارفة لمكجػػكب ةىنػػا قرينػػ فػػإفٌ  ،لػػك  سػػممنا أف مطمػػؽ األمػػر ال يقتضػػي الفػػكر -1

 .فيجب أف يككف الكجكب ناجزان  ،ناجزهكجبت لحاجة الفقرا  كىي 
ألصػػر رب  ،ألنػػو لػػك جػػاز التػػأصير ؛مػػر المطمػػؽ لػػيس عمػػى الفػػكر القتضػػاه ىنػػااأل كلػػك سػػممنا أنػػا -2

 .لفقيرىمؾ رب الطعاـ فتسقط عنو كلتضرر ا أك ،الماؿ إلى غير غاية كليمؾ الماؿ
 
 

                                                 
 (.271/  2(؛ابف عابديف/ حاشية  )3/  2) الكاساني/بدائع الصنائع انظر:(  1)
 (91/  3انظر: الماكردم/ الحاكم الكبير )(  2)
 .43سكرة البقرة آية: (  3)
( كىذه 178/  2( ابف أمير الحاج/التقرير كالتحبير )202/  1انظر: ابف قدامة/ركضة الناظر كجنة المناظر )( 4)

 مسألة أصكلية ليس ىذا مكضع بحثيا.
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المبػػػػادرة إلييػػػػا  بػػػػؿ يجػػػػب ،فمػػػػـ يجػػػػز تأصيرىػػػػا إلػػػػى كقػػػػت كجػػػػكب مثميػػػػا ،تكػػػػررتكألنيػػػػا عبػػػػادة  -3
 (1)كالصالة

 الرأي الراجح:
لقػػكة كذلػػؾ ؛عمػػى الفػػكر أف أدا  الزكػػاة كاجػػب  القائػػؿ رجاحػػة مػػذىب الجميػػكر يػػرل الباحػػث

 .األدلة التي استدلكا بيا كسالمتيا مف المعارض 
ىػا بػدكف سػبب كمػف أصرٌ  ،عف كقت كجكبيػاىا أصير ف كجبت عميو الزكاة تلم ال يجكز ،يوكعم

 شرعي فيك آثـ كلإلماـ معاقبتو عمى التأصير.

ف كاف ىذا في الظركؼ العادية كذلؾ لحاجة  ؛في زمف المجاعة آكد ،فإف فكرية الكجكب ,كا 
 .المضطريف لسد رمؽ الفقرا  كالمساكيف كالجكعى إلييا اإلماـ

 حكـ تأخير اإلماـ الزكاة عف أىؿ المجاعة. الفرع الِاني:
الدكلػػػة اإلسػػػػالمية اتصػػػاذ القػػػػرارات التػػػػي فييػػػا مصػػػػمحة األمػػػة كال تتعػػػػارض مػػػػع لإلمػػػاـ فػػػػي 
 عػػػف أىػػػؿ المجاعػػػة حتػػػى تنتيػػػي (2)جبايػػػة الزكػػػاة  تػػػأصيركمػػػف ىػػػذه القػػػرارات  ، الشػػػريعة اإلسػػػالمية

عف يحيػى بػف عبػد الػرحمف ػفػ ، عنػو استرشػادان بفعػؿ عمػر رضػي هللاكالفػرج كيأتي الصصب  المجاعة
كرفػػػع هللا ذلػػػؾ  فممػػػا كػػاف قابػػػؿ ،أف عمػػػر أصػػر الصػػػدقة عػػػاـ الرمػػػادة فمػػـ يبعػػػث السػػػعاة "بػػف حاطػػػب

 .(4)"فأمرىـ أف يقسمكا عقاال كيقدمكا عميو بعقاؿ (3)أمرىـ أف يصرجكا فأصذكا عقاليف ،الجدب
ال يأصذكا لممساكيف ئل ؛ة الشديدة الجدب مرتيفقاؿ ابف القاسـ ال يبعث السعاة في السنقاؿ القرافي:"ك 

 (5)"ثـ يأصذكف في العاـ القابؿ لعاميف ،ماال ينتفعكف بو

                                                 
 .(539/  2ابف قدامة/المغني )انظر: (  1)
(؛ 158/  6(؛ النككم/المجمكع )363/  2(؛ الحطاب/مكاىب الجميؿ)108/  3انظر: القرافي/الذصيرة)( 2)

 (.256/  2البيكتي/كشاؼ القناع )
كمف ذلؾ العقؿ، كىك الحابس عف ذميـ القكؿ  ،عقاليف: مثنى عقاؿ:مف العقؿ : كىك الحبس كالحجر كالنيي(3)

 كسميت الزكاة عقاال: ألنيا تعقؿ عف صاحبيا الطمب بيا أكألنيا تعقؿ عنو المأثـ كقيؿ ألف المٌصدؽ كاف ،كالفعؿ
قاؿ الصميؿ: إذا أصذ المصدؽ صدقة  ،كالعقاؿ زكاة عاـ مف اإلبؿ كالغنـ  ،إذا أعطى صدقة إبمو أعطى معيا عقميا

(؛ ابف سالـ/ 69/  4: ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة)اإلبؿ تامة لسنة قيؿ: أصذ عقاال، كعقاليف لسنتيف؛ انظر
(؛ 458/  11(؛ ابف منظكر/لساف العرب )467/  1(؛ الرازم/مصتار الصحاح )210/  3غريب الحديث )

 (.46/  2الصطابي/ غريب الحديث )
بو/  أصبار (؛ابف ش78/  6(؛ البييقي/ معرفة السنف كاآلثار )323/  3ابف سعد/الطبقات الكبرل ) أصرجو:( 4)

 (.396/  1المدينة )
 (؛ 108/  3انظر: القرافي/الذصيرة)(  5)
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ف رأل أف يؤصرىا ليأصذىا منو في العاـ المقبؿ فعؿ ، كيكتبيا لئال ينساىا أك قاؿ اإلماـ النككم:" ك  كا 
اة عػاـ الرمػادة ككػاف عػاـ أصػر الزكػ كرككا أف عمر بف الصطػاب  ،الساعي بعدهيمكت فال يعمميا 

 (1)"مجاعة
 ."(2)لإلماـ كالساعي التأصير لعذر قحط كنحكه، احتج أحمد بفعؿ عمر"  قاؿ ابف مفمح:ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(158/  6انظر: النككم/المجمكع )(  1)
 .(242/  4انظر: ابف مفمح/ الفركع)(  2)
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 ِالث المطمب ال
 مف المسمميف لجوعى عاـ المجاعةا بإطعاـاإلماـ لمموسريف إلزاـ حكـ 

كمف مقتضيات ىػذه األصػكة  (1)نََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة{}إِ : فقاؿ جعؿ هللا تعالى المؤمنيف أصكة 
ألف  ؛جػائع كأصػكهفػال يبيػت شػبعاف  ،كمػاؿ اإليمػاف كىي إمػارة ،يحب لنفسو أف يحب األخ ألصيو ما

كزىػػد فيمػػا عنػػد هللا مػػف عظػػيـ األجػػر عمػػى  ،كيػػنـ عػػف جشػػع ،ذلػػؾ ينػػافي األصػػكة كيقػػدح فػػي اإليمػػاف
 معف أبػػػي سػػػعيد الصػػػدر ػفػػػ ،بػػػيف المػػػؤمنيف بالمكاسػػػاة  النبػػػي أمػػػر لػػػذلؾ ،المسػػػمميف تفػػػريج كربػػػات

النبيسفر مع  فيبينما نحف  ":قاؿ   فجعػؿ يصػرؼ بصػره :قاؿ ،إذ جا  رجؿ عمى راحمة لو 
مف كاف معو فضؿ ظير فميعد بػو عمػى مػف ال ظيػر لػو ومػف  : رسوؿ هللا  :فقاؿ يمينا وشماالً 

فػذكر مػف أصػناؼ المػاؿ مػا ذكػر حتػى  :قػاؿ ، ال زاد لػوكاف لػو فضػؿ مػف زاد فميعػد بػو عمػى مػف 
 .(2)"رأينا أنو ال حؽ ألحد منا فى فضؿ

كيطعـ   ،الضعيؼ منيـ بيف أصحابو فيأمرىـ أف يحمؿ القكمأف يكاسي  ككاف مف سنتو 
أف يجمعكا أزكادىـ كيشارككا بعضػيـ بعضػا  كاف في كثير مف األسفار يأمرىـك  ،الفقير منيـ  الغني
فى غزوة  خرجنا مع رسوؿ هللا  :عف إياس بف سممة عف أبيو قاؿف ،ف يتميز أحد عمى احددكف أ

فبسػطنا لػو (3)فجمعنػا مزاودنػا  فػأمر نبػى هللا  ،حتى ىممنا أف ننحر بعض ظيرنػا ،أصابنا جيد
 ،(5) فحزرتػو كربضػة العنػز ،قػاؿ فتطاولػت ألحػزره كػـ ىػو ،فاجتمع زاد القـو عمػى النطػع ،(4)نطعا
 .(7) ."(6)قاؿ فأكمنا حتى شبعنا جميعا ِـ حشونا جربنا ،أربع عشرة ما ة ونحف

 

                                                 
 10سكرة الحجرات آية : ( 1)
 مف ىذا البحث. 19سبؽ تصريجو انظر ص( 2)
ذم يكضع فيو الطعاـ يعمؿ مف أدـ كغيره. انظر:الرازم/مصتار ىك الكعا  ال ،المزكد:جمع مزكد بكسر الميـ( 3)

 (.260/  1(؛ الفيكمي/المصباح المنير)280/  1الصحاح)
النطع: ىك ما يفترش مف الجمكد كفيو لغات فتح النكف ككسرىا كسككف الطا  كفتحيا كاألفصح كسر النكف كفتح ( 4)

 (.196/  1بف حجر/فتح البارم )( ؛ا34/  12انظر:النككم/ شرحو عمى مسمـ)  ،الطا 
 .(34/  12أم كمبركيا أك كقدرىا كىي رابضة. انظر:النككم/ شرحو عمى مسمـ) :كربضة العنز(  5)
 (119/  1مصتار الصحاح )انظر: الرازم/  ،الجراب كعا  الزاد كالعامة تفتحو كالجمع أجربة(  6)
 (.139/  5ب صمط األزكاد إذا قمت كالمؤاساة فييا()باب استحبا ، ،أصرجو: مسمـ/ صحيحو)كتاب المقطة(  7)
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طعاـ االِنيف كافي الِالِة وطعاـ الِالِة  قاؿ رسوؿ هللا "عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أنو قاؿ ك 
 .(1)"كافي األربعة

ا عبد الرحمف بف أبي بكر رضي هللا عنيم عففي الحديث تطبيؽ ذلؾ عمميان ف كجا  عنو
مػػف كػػاف عنػػده طعػػاـ اِنػػيف فميػػذىب  :قػػاؿ مػػرة أف أصػػحاب الصػػفة كػػانكا أناسػػا فقػػرا  كأف النبػػي 

أبػا بكػر جػا   وأفّ  :أو كمػا قػاؿ ،ومػف كػاف عنػده طعػاـ أربعػة فميػذىب بخػامس أو سػادس ،بِالث
 .(2)...الحديث" .بعشرة بِالِة وانطمؽ النبي 

هللا  عف جابر بف عبد هللا رضػيػف ،لناسأصحابو يأمركف بالمكاساة بيف اسار  كعمى ىديو
وىـ ِػالث  ،ر عمييـ أبا عبيدة بف الجراحوأمَّ  ،قبؿ الساحؿ بعِاً  بعث رسوؿ هللا  :عنيما أنو قاؿ

مػع فكػاف مػزودي فني الزاد فأمر أبو عبيدة بػأزواد الجػيش فجُ  ،فخرجنا وكنا ببعض الطريؽ ،ما ة
فأكػؿ منيػا  ،فإذا حوت مِؿ الظرب ،نتيينا إلى البحرِـ ا ،لقد وجدنا فقدىا حيف فنيت :فقاؿ ،تمر

ِـ أمر براحمة فرحمت ِـ  ،ِـ أمر أبو عبيدة بضمعيف مف أضالعو فنصبا ،القـو ِماني عشرة ليمة
 .(3)"مرت تحتيما فمـ تصبيما

يصػاؼ المسمميف إذا نزلت بيػـ ضػركرة في ىذا الحديث ما يدؿ عمى أف  "قاؿ ابف عبد البر:
يشػارؾ  كأفٌ ،فكاجػب حينئػذ المكاسػاة  ،انتظػار الفػرج س كيرجػى بالمكاسػاة بقاؤىػا حػيفنفػك منيػا تمػؼ ال

أبػي ىريػرة ىػذا  كقػد اسػتدؿ بعػض الفقيػا  بحػديث ... ثػـ قػاؿ:المر  رفيقو كجاره فيما بيده مف القػكت
كفعػػؿ أبػػي عبيػػدة فػػي األمػػر بػػإصراج األزكاد كجمعيػػا كالمكاسػػاة عمػػى التسػػاكم فييػػا فإنػػو جػػائز لإلمػػاـ 

السعر كعدـ القكت أف يأمر مف عنده طعاـ يفضؿ عػف قكتػو بإصراجػو لمبيػع  كارتفاععند قمة الطعاـ 
حيػائيـ كاإلبقػػا   ،كرأل أف إجبػاره عمػى ذلػؾ مػف الكاجػب لمػا فيػػو مػف تكفيػؽ النػاس كصػالح حػاليـ كا 

 :كيقػكؿ ،يجعؿ مع كؿ أىؿ بيت مثؿ عػددىـ عػاـ الرمػادة   كقد كاف عمر بف الصطاب   ،عمييـ
كىذا كمو في معنى األزكاد الذم أتت السنة بو لما فيو مف مصمحة  ،لف ييمؾ امرؤ عف نصؼ قكتو

دصاؿ الرفؽ عمييـ  .(4)"العامة كا 

                                                 
(؛ مسمـ/ 454/  13باب طعاـ الكاحد يكفي االثنيف() ،البصارم صحيحو )كتاب األطعمة متفؽ عميو: أصرجو:( 1)

 (.132/  6الطعاـ القميؿ() يباب فضيمة المكاساة ف ،صحيحو )كتاب األشربة
 (.112/  9النبكة في اإلسالـ() أصرجو: البصارم/ صحيحو) باب عالمات( 2)
أصرجو: البصارم/صحيحو) باب غزكة سيؼ البحر كىـ يتمقكف عيرا لقريش كأميرىـ أبك عبيدة بف الجراح رضي ( 3)

 (.433/  10هللا عنو()
 (.372/  8انظر: ابف عبد البر/االستذكار )( 4)
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مػػف الصػػحب  كلػـ يكجػػد لػػو معػارض رسػػكؿ هللا  مػف سػػنةيػػدؿ عمػى أف لػػو أصػػؿ    كفعػؿ عمػػر
 .(1)إجماعا كافمع انتشاره ف الكراـ

كاجبػة لممضػطريف ىػؿ ىػي  ،المكاسػاةىػذه المسػالة ىػك حكػـ في كالذم ينبغي أف نقؼ عميو 
 كبالتالي يمزميـ اإلماـ. ل زمف المجاعةعمى المكسريف 

نػػدكب إلييػػا كعمييػػا م ،إف لػػـ يكػػف مضػػطران مثمػػوال صػػالؼ أف مكاسػػاة المسػػمـ ألصيػػو المسػػمـ 
  .المجاعةل كاجبة زمفكفايتو ككفاية عيالو المكاساة عمى مف عنده قدر لكف ىؿ  ،األجر العظيـ

         أقكؿ:
ذا اشتدت المصمصة في سنة المجاعة  " فقاؿ: المسألةتطرؽ ابف قدامة رحمو هللا ليذه   كا 

لػػـ يمزمػػو بذلػػو  ،ككػػاف عنػػد بعػػض النػػاس قػػدر كفايتػػو ككفايػػة عيالػػو ،كأصػػابت الضػػركرة صمقػػا كثيػػرا
ككػذلؾ  ، يػدفعيا عػنيـألف ذلػؾ يفضػي إلػى كقػكع الضػركرة بػو كال ،كليس ليـ أصذه منو ،لممضطريف

كلػـ يفػرؽ  ،لػـ يمزمػو بػذؿ مػا معػو لممضػطريف ،كمعو قدر كفايتػو مػف غيػر فضػمة ،ف كانكا في سفرإ
لككنػو  ،فػي أف ذلػؾ كاجػب عميػو ،أصحابنا بيف ىذه الحاؿ كبيف ككنو ال يتضرر بدفع ما معػو إلػييـ

  ،كاآلصر مضطر فكجب تقديـ حاجة المضطر ،غير مضطر في الحاؿ
كألف  ؛فمػـ يمزمػو كمػا لػك أمكنػو إنجػا  الغريػؽ بتغريػؽ نفسػو ،ىذا مفػض بػو إلػى ىػالؾ عيالػو كلنا أف

 .(2)"كقد نيى هللا عف ذلؾ،في بذلو إلقا  بيده إلى التيمكة

ىؿ ىػي باأليػاـ ،ىك مقدار كفايتو ككفاية عيالو  ارحمو هللا لـ يبيف م ىاىذه الحالة التي ذكر 
 كىػذا  ،كأمػا السػفر فظػاىر أف قػدر كفايتػو ىػك مػا يبمغػو فػي سػفره ،لغير ذلؾالمجاعة أـ  أـ بانتيا 

السػػابؽ كىػػك مػػف صشػػي المػػكت أك تمػػؼ  عمػػى الحػػد افػػي كػػال الصػػكرتيف التػػي ذكػػر ال يعتبػػر مضػػطر 
  .ذىاب منفعتو  عضك أك

نظرنػا  ،لغيػره اضػطر فمػـ يجػد إال طعامػان إذا مػا نصػو "  مع أنو قاؿ قبػؿ ىػذا الفصػؿ بيسػير
ألنو ساكاه فػي الضػركرة كانفػرد ؛كلـ يجز ألحد أصذه منو ،إليو فيك أحؽ بو مضطران فإف كاف صاحبو 

ف أصذه منو أحد فمات لزمو ضمانو ألف قتمو بغير ،بالممؾ فأشبو غير حاؿ الضركرة ف لـ  ،حؽ كا  كا 
ألنو يتعمؽ بو إحيا  نفس آدمػي معصػـك فمزمػو بذلػو  ؛يكف صاحبو مضطرا إليو لزمو بذلو لممضطر

 ألنػػوفمممضػػطر أصػػذه منػػو  ،فػػإف لػػـ يفعػػؿ ،مػػف الغػػرؽ كالحريػػؽ وانجائػػزمػػو بػػذؿ منافعػػو فػػي لػػو كمػػا ل
 ،فمػو المقاتمػة عميػو ،فإف احتيج في ذلػؾ إلػى قتػاؿ ،فجاز لو أصذه كغير مالو ،مستحؽ لو دكف مالكو

                                                 
 (101/  5م )العيني/عمدة القار  (؛25/  19انظر:ابف عبد البر/ التمييد )(  1)
 (.79/  11انظر: ابف قدامة/المغني )(  2)
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ف آؿ أصذه إلى قتؿ صاحبو فيك ىدر ألنو ظالـ  ،فإف قتؿ المضطر فيك شييد كعمى قاتمو ضمانو كا 
 .(1)"تالو فأشبو الصائؿبق

أنػػػو ال معنػػػى  حػػػؽكال ،فرديػػػة كبػػػيف مجاعػػػة عامػػػة ظػػػاىر أنػػػو رحمػػػو هللا: فػػػرؽ بػػػيف حالػػػةكال
" فيػك عػاـ كتصصيصػو ومف كاف لو فضؿ مف زاد فميعد بو عمى مف ال زاد لو : "لقكلو   ،لمتفريؽ

 يحتاج إلى دليؿ.
  "يالوىالكو كىالؾ ع إلىبأف ىذا مفض "كيمكف أف يجاب عمى القكؿ 

 فال ييمؾ أحد. ،يحتسب ال حيثيأتي هللا بالرزؽ مف  أف حتماؿكا ،أف ىذا احتماؿ
الغريػؽ  بإنجػا اليػالؾ يجاب عميو : أف فيمكف أف  ،إنجا  الغريؽ بتغريؽ نفسوكأما القكؿ بأنو أشبو 

 . المكاساة لمضركرةبصالؼ  ،محقؽ
 وطعامػػفضػػؿ بػػذؿ   لػػو يػػر المضػػطرغمالػػؾ الطعػػاـ عمػػى أف الفقيػػا   صػػالؼ بػػيف و الأنػػكقػػد سػػبؽ 
 .(2)معصـك  مضطر

 ضػػػركرتويمزمػػػو بػػػذؿ مػػػا زاد عػػػف مقػػػدار ف ،ذكرنػػػا غيػػػر مضػػػطر التػػػيىػػػذه الحػػػاؿ كىػػػك فػػػي 
فيمزمػو بذلػو  ،حػاؿإليػو فػي ثػاني  ان مضػطر الطعػاـ مالػؾ حتى لك كاف  ،ليحي بو نفسو؛آصر لمضطر 

مضػػػػطران لممضػػػػطر أف يػػػػؤثر  (3)كغيػػػػرىـ بػػػػؿ أجػػػػاز الشػػػػافعية ؛عنػػػػد الشػػػػافعيةعمػػػػى أصػػػػح الػػػػكجييف 
، (4)أحسػف قػدفػإف آثػر المالػؾ غيػره عمػى نفسػو ف" :رحمػو هللا اإلمػاـ النػوويقاؿ ،معصكمان عمى نفسو

ـُ : هللا تعالى قاؿ ـْ َخَصاَصػٌة َوَمػْف ُيػوَؽ ُشػحَّ َنْفِسػِو َفُأوَلِ ػَؾ ُىػ ـْ َوَلْو َكاَف ِبِيػ }َوُيْؤُِِروَف َعَمى َأْنُفِسِي
 . (5)اْلُمْفِمُحوَف{

ألنػو  ؛  بػو ضػطريففيمزمو مكاسػاة إصكانػو الم ،كاف غير مضطر لو في كقتو إفكعمى ذلؾ 
عمػى يػؤثركف  كقد كػاف صػحابة رسػكؿ هللا  ،أمر هللا باستحيائيا تعمؽ بو استحيا  أنفس معصكمة

كلك أردنػا أف  ،كىك مشيكر كمستفيض عنيـ ـكترحالي يـفي حم ،غيرىـ ممف ىـ أحكج منيـأنفسيـ 
 .لطاؿ بنا المقاـ  ،تقصيونس

مػف  مضػطريف الجػكعىكعمى ذلؾ يجػكز لإلمػاـ عػاـ المجاعػة أف يػأمر المكسػريف بإطعػاـ ال
 ،فيػػو فكالمكػػاف الػػذم يطعمػػك  ،فك ككػػـ مػػرة يطعمػػ فكعػػدد مػػف يطعمػػك  ،أمػػا التفصػػيؿ ،حيػػث الجممػػة

                                                 
 نفس المرجع.(  1)
 مف ىذا البحث. 73انظر: صفحة (  2)
 .(413/  3شرح منتيى اإلرادات)البيكتي/ انظر:(  3)
 (.41:9انظر: النككم/ المجمكع )(  4)
 .9سكرة الحشر آية :(  5)
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 ككػؿ ذلػؾ استرشػاده  ،فمتػركؾ لإلمػاـ حسػب مػا يػرل فيػو المصػمحة لممسػمميف ،الذم يطعمػكه كالمقدار
كيقػػكؿ لػػف  ،كػػاف يػػدصؿ عمػػى المكسػػريف عػػددىـ مػػف المضػػطريفحيػػث  ،عػػاـ الرمػػادة بفعػػؿ عمػػر 

  .إجماعاييمؾ امرؤ عمى نصؼ بطنو كلـ يعرؼ لو مف الصحابة مصالؼ مع انتشاره فكاف 
ككػػذلؾ فػػإف  ،ألف اإلمػػاـ كاجػػب الطاعػػة كمصالفػػة أمػػره مكجبػػة لمعقكبػػة ؛كاجػػب اإلمػػاـ كأمػػر

 السمع كالطاعة. عمى المسمميف كلو ـ تقييد المباحلإلما

صالفػا  ؛حفظػان لمحقػيف المضػطر قمنا بكجكب المكاساة فيمػـز ضػماف مػا أكػؿ كفي كؿ مكضع
  .عندىما يمزمو بذلو بالمجاففعمى األصح  ،رحميما هللا البف تيمية كابف القيـ
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 رابع المطمب ال
 حكـ التسعير عاـ المجاعة

 .فركع ثالثة  فيسأناقش ىذا المطمب 
 .تعريؼ التسعير  الفرع األوؿ:

 . (1) الفرع الِاني: حكـ التسعير في األحواؿ العادية
 حكـ تسعير اإلماـ لظروؼ طار ة كالتي ذكرت. الفرع الِالث:
 تعريؼ التسعير . الفرع األوؿ:
 التسعير لغًة:  :البند األوؿ

 ،كاتقػاده ،عمى اشتعاؿ شي را  أصؿ كاحد يدؿ بف فارس: السيف كالعيف كالاقاؿ  التسعير في المغة:
ك  ،ينتيػػي إليػػو معمكمػػان جعمػػت لػػو سػػعرا  ، سػػعرت  الشػػي   تسػػعيران :" جػػا  فػػي المصػػباح ك  ،كارتفاعػػو
" إذا أفػرط رصصػو كالجمػع  أسػعار ،إذا زادت قيمتػو كلػيس لػو سػعر  :كلػو سػعر ،بػاأللؼ لغػة أسعرتو

أسػػعر أىػػؿ السػػكؽ  :تقػػكؿ ،م تقػػكـ عميػػو بػػالثمفالسػػعر سػػعر السػػكؽ الػػذك  كجػػا  فػػي كتػػاب العػػيف:"
 .(2)كسعركا تسعيرا إذا اتفقكا عمى سعر إسعاران 

 : التسعير اصطالحًا:البند الِاني
 (3)"بأف يأمر الكالي السكقة أف ال يبيعكا أمتعتيـ إال بكذا عرفو الشافعية:"

 (4)"عمى التبايع بو كيجبرىـ عمى الناس سعران أف يسعر اإلماـ  أك نائبو  مة:"بعرفو الحناك 
التسعير ىك أف يأمر السمطاف أك نكابػو أك كػؿ مػف كلػى مػف أمػكر المسػمميف أمػرا "كعرفو الشككاني: 

 (5)"فيمنع مف الزيادة عميو أك النقصاف لمصمحة ،بسعر كذا إالأىؿ السكؽ أف ال يبيعكا أمتعتيـ 
 كتشترؾ في:في ىذه التعريفات أنيا متقاربة  كالمالحظ

 عمى الناس ىي سمطة الدكلة أم اإلماـ أك نائبو. م يسعرأف الذ -
 لممصمحة. يتصذ  لتسعيرإجرا  اأف  -
 أنو ممـز لمجميع.  -

                                                 
تكاطؤ الباعة أك المشتريف عمى سعر يتضرر بو البعض أك كعدـ  كقت اعتداؿ األسعارالمقصكد ىنا كالتسعير ( 1)

  ما شابو ىذه األمكر.
/  1(؛الفيكمي/ المصباح المنير)75/  3(؛ ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة )329/  1الفراىيدم/العيف ) انظر:( 2)

 (.365/  4(؛  لساف العرب)326/  1(؛الرازم/ مصتار الصحاح)277
 (.31/  3(؛الدمياطي/ حاشية إعانة الطالبيف)38/  2ني/ مغني المحتاج  )الشربي انظر:(  3)
 (.62/  3/مطالب أكلي النيى )الرحيباني (؛187/  3انظر: البيكتي/كشاؼ القناع )(  4)
 .(276/  5انظر:الشككاني/ نيؿ األكطار )(  5)
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 .كأشمؿ مف غيرهأدؽ كيظير لي أف تعريؼ الشككاني 
غػالً   غػال  األسػعار أو ،الفرع الِاني: حكـ التسعير في األحواؿ العادية ) أي غير زمف المجاعة

 المشتريف(. وأتواطؤ الباعة  أو ،لسبب ما فاحشاً 
سػكا  مػف السػمطاف أك  حرمة التسعير في الظركؼ العاديةعمى  (1)اتفقت آرا  فقيا  المذاىب األربعة

 مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ: لذلؾ ؛غيره كاستدلكا
 أواًل: مف الكتاب: 

ـْ ِباْلَباِطػِؿ ِإالَّ َأْف َتُكػوَف ِتَجػاَرًة َعػْف تَػرَاٍض }َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا اَل تَػْأُكُموا َأْمػَواَلكُ  قولو تعالى: ـْ َبْيػَنُك
ـْ َرِحيًما { ـْ ِإفَّ اهََّ َكاَف ِبُك ـْ َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك ِمْنُك
(2).  

 وجو الداللة:
انتفػػػي  ،ىػػػك لػػػو كػػػاره بسػػػعرأف يبيػػػع فػػػإذا ألزمنػػػا البػػػائع  ،أف اآليػػػة اشػػػترطت التراضػػػي لصػػػحة البيػػػع

 .فيأكؿ المشترم مالو بالباطؿ؛ فاآلية دالة عمى حرمة التسعير ،اضي ككقع اإلكراهالتر 
 مف السنة: ِانيًا:

ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيػب نفػس " " قػاؿ: عف أبى حرة الرقاشى عف عمو أف رسكؿ هللا -
 .(3)  "منو

 وجو الداللة:
 .ظممان لو فيحـر يككف  نفسوبو ال تطيب عمى البيع بسعر البائع  إذا أيجبر

إف هللا :"   فقػاؿ رسػكؿ هللا  ،يػا رسػكؿ هللا غػال السػعر فسػعر لنػا :قاؿ النػاس :قاؿ عف أنس -
نػي ،ىو المسعر القابض الباسط الػرازؽ ألرجػو أف ألقػى هللا ولػيس أحػد مػنكـ يطػالبنى بمظممػة  وا 

 .(4)" دـ وال ماؿ يف

                                                 
/  6( ابف عابديف/ حاشية )28/  6)(؛ الزيمعي/تبييف الحقائؽ 129/  5انظر: الكاساني/بدائع الصنائع )( 1)

/  1(؛ المزني/ مصتصره )355/  9(؛ ابف رشد/البياف كالتحصيؿ)411/  6(؛ابف عبد البر/ االستذكار )400
(؛ 303/  4(؛ ابف قدامة/المغني )96/  1(؛ الشيرازم/ التنبيو)408/  5(؛ الماكردم/ الحاكم الكبير )92
 (.372/  1/كشؼ المصدرات)البعميا
 29سكرة النسا  آية:  ( 2)
 مف ىذا البحث. 75سبؽ تصريجو انظر ص(3)
(؛ الترمذم/ سننو ) باب ما جا  في 286/  3باب فى التسعير()،أصرجو: أبك داكد/ سننو )كتاب اإلجارة(4)

 ( كقاؿ حسف صحيح.582/  2التسعير()
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 وجييف: و مفوجو الداللة من
 فعدـ اإلجابة دليؿ عدـ الجكاز. ألجابيـ ؛كلك جاز ،سألكهأنيـ مع  أنو لـ يسعر  -1
ف إجبػار أل ؛ييطالب بيا يكـ القيامػة ، مظممةكىك أنو  ،التسعير امتناعو مفبيف سبب   أنو   -2

 .(1)ظمـ ليـ الناس عمى بيع أمكاليـ بغير ما تطيب بو أنفسيـ
 المعقوؿ: مف ِالًِا:

عممػػكا إذا لمسػػمع الجػػالبيف التجػػار ك أف  كتفسػػير ذلػػؾ: ،تكنػػدرة األقػػكا مغػػال لالتسػػعير سػػبب 
البضػػاعة كػػتـ تي ك  ،ذلػػؾ السػػكؽإلػػى  يػػالػػـ يقػػدمكا ببغيػػر مػػا يريػػدكف  سػػمعيـ عمػػى بيػػعكرىكف أنيػػـ سػػيي 

األسػػعار  رتفػػعفت ،حٌصػػمكىالينيػػا اثمأفػػي  يغػػالكفف  ،نػػادران  كيطمبيػػا أىػػؿ الحاجػػة إلييػػا فػػال يجػػدكنيا إال
  ،بضػػػائعيـالمػػالؾ فػػػي مػػػنعيـ مػػف بيػػػع  التجػػػار كجانػػب  ،مجػػػانبيفلرر كيحصػػؿ الضػػػارتفاعػػا كبيػػػرا 
النػػاس بػػدكف كتضػػييقا عمػػى  فيكػػكف حرامػػا ،حاجػػاتيـمػػف الكصػػكؿ إلػػى  ـفػػي مػػنعي فكجانػػب المشػػتري

 . دليؿ
 فتكثػػر البضػػائع؛فػػإف التجػػار كالجػػالب يػػأتكف األسػػكاؽ طمبػػا لمػػربح  ،أمػػا إذا تػػرؾ األمػػر بػػدكف تسػػعير

 (2)ترصص األسعارف ،طمبعمييا الكيقؿ 
 ىذه أىـ األدلة التي استدؿ بيا الجميكر عمى حرمة التسعير في الظركؼ العادية.

 . (3) حكـ تسعير اإلماـ لظروؼ طار ة الفرع الِالث:
 اصتمؼ الفقيا  في ىذه المسألة إلى مذىبيف :

 (5)المذىب عندىـكالحنابمة كىك  (4)كىك مذىب الشافعية مطمقان  أفاد بمنع التسعير المذىب األوؿ:
دفعػػان لمضػػرر  ؛فػػي القيمػػة تعػػديان فاحشػػان  سػػمعال إذا تعػػدل أربػػاب التسػػعيرأفػػاد بجػػكاز  المػػذىب الِػػاني:

 ىػػوو  (8)ككجػػو ضػػعيؼ عنػػد الشػػافعية (7)كالمالكيػػة (6)كىػػك مػػذىب الحنفيػػة ؛مصػػمحةلم كتحقيقػػا , العػػاـ
 .ابف تيمية وابف القيـ مف الحنابمة مذىب

                                                 
 (.303/  4انظر:ابف قدامة/المغني )(1)
 .(303/  4(؛ ابف قدامة/المغني )410/  5ر )انظر: الماكردم/ الحاكم الكبي(  2)
أك تكاطؤ الباعة أك المشتريف عمى سعر ،أكغال  األسعار غال ن فاحشان  ،المقصكد ىنا كالتسعير زمف المجاعة( 3)

  يتضرر بو البعض أك ما شابو ىذه األمكر.
(؛ 96/  1الشيرازم/ التنبيو) (؛408/  5(؛ الماكردم/ الحاكم الكبير )92/  1انظر: المزني/ مصتصره )(  4)

 (.372/  1/كشؼ المصدرات)البعمي(؛ ا303/  4(.ابف قدامة/المغني )473/  3الرممي/نياية المحتاج )
/  3مطالب أكلي النيى ) (؛ الرحيباني/187/  3كشاؼ القناع)(؛ البيكتي/303/  4انظر: ابف قدامة/المغني )(  5)

 (.178/  6الفركع )ابف مفمح/ (؛62
 (؛400/  6( ابف عابديف/ حاشية )28/  6(؛الزيمعي/تبييف الحقائؽ )235/  1انظر: الرازم/تحفة الممكؾ)( 6)

 .(214/  1/ممتقى األبحر)الكميبكلي
 4/التاج كاإلكميؿ)العبدرم(؛ 355/  9(؛ ابف رشد/البياف كالتحصيؿ)411/  6انظر: ابف عبد البر/ االستذكار )( 7)
 (.92/  1(؛المزني/ مصتصره )380/ 
 .(38/  2(؛األنصارم/أسنى المطالب )79/  3النككم/ ركضة الطالبيف )(  8)
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 ة:األدل
قػالكا ك ذكرىػا فػي الفػرع الثػاني؛  سػبؽالتػي منػع التسػعير باألدلػة  عمػى لمذىب األوؿاستدؿ أصحاب ا

  كال كقت دكف آصر. ،حاؿتصتص بحاؿ دكف  ىي عامة كمطمقة ال
 مف السنة واألِر والمعقوؿ: أدلة المذىب الِاني

 أواًل: مف السنة:
اف لػو مػاؿ يبمػغ ِمػف فكػ ،عبػد فػيمف أعتؽ شركا لو  :"  قاؿ رسكؿ هللا  :عف ابف عمر قاؿ -

ال فقد عتػؽ منػو مػا  ،وعتؽ عميو العبد ،فأعطى شركاؤه حصصيـ ،قـو عميو قيمة العدؿ ،العبد وا 
 (1)"عتؽ

 وجو الداللة: 
اًلًكػًو استدؿ ابف تيمية منو عمى النحك التالي قاؿ:"  ػٍيً  ًمػٍف ًمٍمػًؾ مى اًرعي ييكًجبي إٍصػرىاجى الشه فىًإذىا كىافى الشه

ًض اٍلمً  ػًة ًبًعكى مىػى ًنٍصػًؼ اٍلًقيمى يىػادىًة عى اًلػًؾ اٍلميطىالىبىػةي ًبالزًٌ لىػٍيسى ًلٍممى ًريًؾ إلىى إٍعتىاًؽ ذىًلؾى ؛ كى ًة الشه اجى  ،ٍثًؿ ًلحى
ػػًة اٍلميٍضػػطىرًٌ إلىػػى اجى ػػًة إلىػػى إٍعتىػػاًؽ ذىًلػػؾى النهًصػػيًب ل ًمٍثػػؿى حى اجى ـى ًمػػٍف اٍلحى تيػػوي أىٍعظىػػ اجى ػػٍف كىانىػػٍت حى ٍيػػؼى ًبمى  فىكى

ٍيػػًر ذىًلػػؾى الطه  ػػرى بًػػًو النهبًػػيُّ  عىػػاـً كىالمًٌبىػػاًس كىغى ًقيقىػػةي   كىىىػػذىا الهػػًذم أىمى ػػًة اٍلًمٍثػػًؿ ىيػػكى حى ًميػػًع ًبًقيمى ـي اٍلجى ًمػػٍف تىٍقػػًكي
 (2)"التهٍسًعيرً 
 مف األِر:ِانيًا 

 كىػك يبيػع زبيبػا  ر عمػى حاطػب بػف أبػي بمتعػةٌمػ أف عمر بف الصطػاب  :"عف بف المسيب  -
ما أف ترفع عف سكقنا ،إما أف تزيد في السعر :فقاؿ لو عمر ،في السكؽ لو  (3)"كا 
فقػاؿ تبتػاعكف بأبكابنػا كأفنيتنػا كأسػكاقنا تقطعػكف  ،مديف :كيؼ تبيع يا حاطب فقاؿ كفي ركاية قاؿ:" 

ال فال تبع في سػكقنا ،ثـ تبيعكف كيؼ شئتـ ،في رقابنا ال فسػيركا فػي األرض كاجمبػكا  ،بع صاعا كا  كا 
 (4)"ثـ بيعكا كيؼ شئتـ

 وجو الداللة:
كىػذا حقيقػػة  ،كال يبيػػع كمػا يشػػا  ،فػي السػػعر كيبيػع الصػػاع بػدرىـ زيػػدأمػػر حاطػب أف ي أف عمػر 
 التمسؾ بسنتيـ.ب  مف الصمفا  الراشديف الذيف أمر النبي  كعمر  ،التسعير

                                                 
/  6باب إذا أعتؽ عبدا بيف اثنيف أك أمة بيف الشركا () ،متفؽ عميو:انظر: البصارم/ صحيحو)كتاب العتؽ(  1)

 (.212/  4باب مف أعتؽ شركا لو فى عبد() ،(؛مسمـ/ صحيحو )كتاب العتؽ370
  .(9 7/  28تيمية/مجمكع الفتاكل)ابف (  2)
 عبد القادر األرناؤكطكصحح إسناده (2/251باب الحكرة كالتربص() ،أصرجو:مالؾ /المكطأ) كتاب كتاب البيكع(3)

 .(10/  1جامع األصكؿ )انظر:
 ( كما بعدىا.204/  8باب ىؿ يسعر) ،أصرجو:عبد الرزاؽ/ مصنفو)كتاب البيكع(4)
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 يعترض عميو: 
حاسػب نفسػو  فممػا رجػع عمػر .حاسب نفسو كتراجع عف ذلؾ فقػد جػا  عنػد البييقػي". أف عمر

 أردت شػي ىػك  إنمػاقمت لػيس بعزيمػة منػى كال قضػا   إف الذم :داره فقاؿ لو في  حاطبان  أتىثـ 
 .(1)"فحيث شئت فبع ،بو الصير ألىؿ البمد

 ،فيو مصمحة لممسمميف لمػا تراجػع عنػوجائزان أك كلك كاف  ،التسعير دليؿ عدـ جكاز  كالرجكع منو
 .ىك مف ىك كلما تكانى فيو ك 

 مف المعقوؿ مف وجوه: ِالًِا:
عنػد تعػدم أصػحاب السػمع تعػديان اإلماـ  إليوبؿ  يمجأ  ،أف التسعير ال يككف عند استقرار الحاؿ -1

 ،فيتضػرر النػاس ،مػع ضػركرة النػاس إلييػا  كبيػرة فػي األغمػبإال بزيادة  كيمتنعكف مف بيعيا ،ظاىران 
ب عمػييـ بيعيػػا بقيمػػة المثػػؿ كال معنػػى لمتسػػعير إال إلػػزاميـ جػػك يف يتػػدصؿ اإلمػػاـ لممصػػمحة العامػػة ىنػا

 . فالتسعير ىينا إلزاـ بالعدؿ الذم ألزميـ هللا بو ،بقيمة المثؿ
تكجػػب عميػػو أف يراعػػي مصػػمحة  ةكىػػذه المسػػؤكلي ،أف اإلمػػاـ مسػػئكؿ أمػػاـ هللا تعػػالى عػػف رعيتػػو -2

 ،العامػةممصمحة تحقيؽ ل أىؿ الصبرة فيوكالتسعير بثمف عدؿ بعد استشارة  ،الناس في أسعار أقكاتيـ
 كمعمـك أف المصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الصاصة.

 ،ة النػػاس بيػػـثػػػق كزعزعػػةكؽ أفسػػد عمػػى التجػػار بػػيعيـ كألف مػػف بػػاع بسػػعر أقػػؿ مػػف سػػعر السػػ -3
د ذلػػؾ فالتسػعير عنػػ  ؛ـصػػاصتالنػزاع كال فيحصػػؿ ،ليكجػػو األنظػار إليػػو مػػع صسػارتو ؛كربمػا فعػػؿ ذلػؾ 

 ستتب أمف األسكاؽ.لي قطع لمصصكماتفيو 
طائفػة  تػرؾأك   ،ثمف المثؿ عمى أف يشتركا سمعان بأقؿ مف تكاطأت مف المشتريف إف إقرار طائفة -4

كيقتسػػمكا مػػا يشػػترككف فيػػو مػػف  ،بػػأكثر مػػف ثمػػف المثػػؿعمػػى أف يبيعػػكا سػػمعان تكاطػػأت مػػف البػػائعيف 
 .لمحذكريف فيو ارتكابإقرارىـ عمى ذلؾ  إف ،الزيادة
عػنيـ كنصرة ىػؤال  كرد االعتػدا   ،فيو صذالف لممسمميف الذيف ييعتدل عمييـ في لقمة عيشيـ األوؿ:
 . بالتسعير كال يتحقؽ إال ،كاجب
}َوَتَعػاَوُنوا َعَمػى ؿ:اقػنيى عف ذلػؾ فكهللا سبحانو  ،عمى الظمـ كالعدكاف ممتكاطئيفل إعانة فيو الِاني:

ِْػـِ َواْلُعػْدَواِف َواتَّقُػوا اهََّ ِإفَّ اهََّ َشػِديُد اْلِعَقػاِب {اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل  كال ريػب أف ىػذا  (2) َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ
 (3) كبيع الحاضر لمبادم كمف النجش الركباف أعظـ إثما كعدكانا مف تمقي

                                                 
 (.349/  1(؛ابف كثير/ مسند الفاركؽ )29/  6باب التسعير()،برل )كتاب البيكعالبييقي/ السنف الك(  1)
 .2سكرة المائدة آية : (  2)
 (359/  1انظر: ابف القيـ/الطرؽ الحكمية )(  3)
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 فقالوا: يف,نعاوأجاب أصحاب ىذا المذىب عمى أدلة الم
ألف اإلمػػاـ ال يحػػػدد  ؛أكػػؿ ألمػػكاؿ النػػاس بالباطػػؿ أك، إكػػػراه لػػيس فيػػو نػػاه الػػذم أجز  ف التسػػعيرإ -

كبػػذلؾ ينتفػػي  ،مػػف أىػػؿ الشػػأف كغيػػرىـ سػػعر األقػػكات إال بعػػد مشػػكرة أىػػؿ االصتصػػاص مػػف التجػػار
ػػ :"بػػف تيميػػةا قػػاؿ ،الظمػػـ يىٍحضي ػػٍيً  ؛ كى ػػكًؽ ذىًلػػؾى الشه ػػكهى أىٍىػػًؿ سي ػػعى كيجي ػػاـً أىٍف يىٍجمى ـٍ يىٍنبىًغػػي ًلإٍلًمى ٍيػػريىي ري غى

ـٍ ؛ فىيىٍسأىليييـٍ اٍسًتٍظيىارنا عى  كفى مىى ًصٍدًقًي ػًة  : كىٍيؼى يىٍشتىري ًلٍمعىامه ـٍ كى ا ًفيًو لىيي ـٍ إلىى مى كىٍيؼى يىًبيعيكفى ل فىيينىاًزلييي ل كى
ػٍكا كىالى  تهػى يىٍرضى ػدىاده حى مىػى التهٍسػًعيرً  سى كفى عى ػا ،ييٍجبىػري ػٍف ًرضن لىًكػٍف عى كىٍجػوي ذى  .. كى ػؿي إلىػػى كى ًلػؾى أىنهػوي ًبيىػذىا يىتىكىصه

ػػًة كىاٍلميٍشػػتىًريفى  ػػاًلًح اٍلبىاعى ٍعًرفىػػًة مىصى ػػًة ًفػػي ،مى يىٍجعىػػؿي ًلٍمبىاعى ـٍ ؛ كىالى يىكيػػكفي ًفيػػًو  كى ػػا يىقيػػكـي ًبًيػػ ٍبًح مى ذىًلػػؾى ًمػػٍف الػػرًٌ
ػػا الى رً  ػػا ًبمى ٍيػػًر ًرضن ـٍ ًمػػٍف غى مىػػٍيًي ػػعهرى عى ذىا سى ػػاؼه ًبالنهػػاًس كىاً  ػػاًد اأٍلىٍسػػعىاًر إٍجحى ـٍ ًفيػػًو أىدهل ذىًلػػؾى إلىػػى فىسى ٍبػػحى لىييػػ

ًؼ أىٍمكىاًؿ النهاًس" ٍتالى ٍصفىاً  اأٍلىٍقكىاًت كىاً  كىاً 
(1) 

ؾ ألنػو كذلػ ؛أنػو ال يصػح أف يسػتدؿ بػو عمػى إطػالؽ منػع التسػعيرب عف حػديث أنػس  أجابكا:ك  -
 كلػػـ يكػػف األمػػر حينيػػا ،مػػكـ ليػػاكمعمػػـك أف قضػػايا األعيػػاف ال ع ،كليسػػت لفظػػان عامػػان  عػػيفقضػػية 

أك كجػب عميػو متنػع مػف بيػع اان أحػديثبػت أف  ألنػو لػـ كذلؾ ؛عمى الناس رى يحتاج لتدصؿ اإلماـ ليسعٌ 
 ،ككاف غالب ما في المدينة مف األقكات ىك ممػا يجمػب إلييػا ،طمب في ذلؾ أكثر مف عكض المثؿ

كىػك مػف  حػؽ يـ إال بػثمف معػيف إكراىػا بغيػرعمػى أف ال يبيعػكا سػمعكالحاؿ ىػذه كاف إكراه البائعيف ف
  .(2)التسعير المنيي عنو

  .الحاؿ التي ال تستدعي التسعيري كى فيك ليذا المعنى  عف نييو لحاطب كأما تراجع عمر -
  سبب الخالؼ:

 حصر سبب الصالؼ في النقاط التالية:يمكف 
فمػف قػاؿ بػاألكؿ قػاؿ  ،عػيف عػةكاق ـأ ،الصالؼ في تكييؼ حديث منع التسعير ىػؿ ىػك حكػـ عػاـ -

 بالمنع  كمف قاؿ بالثاني قاؿ بالجكاز.
ألنػو يسػبب ؛ عمػى العامػة التسػعير ضػرر فػي فمػف رأل أف ،اصتالؼ النظػر فػي اعتبػار المصػمحة -

كمػػػف رأل أف  ،قػػػاؿ بػػػالمنع ىاأسػػػعار كارتفػػػاع  نػػػدرتيا كبالتػػػالي ،كػػػتـ األقػػػكات كاالمتنػػػاع مػػػف جمبيػػػا 
رر عنيـ بعدـ ترؾ األسػكاؽ لممتػكاطئيف مػف الباعػة كالمشػتريف يتالعبػكف مصمحة العامة ك دفع الض

 قاؿ بجكاز التسعير. األسعار فيتضرر الناسب

                                                 
 (.94/  28ابف تيمية/مجمكع الفتاكل )(  1)
 (.95/  28ابف تيمية/مجمكع الفتاكل )(  2)
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 الرأي الراجح:

بعد عرض المسألة كبياف مذاىب الفقيا  فييا كمناقشة األدلة يظير لمباحػث رجحػاف المػذىب الثػاني 
 التالية: كذلؾ لألسباب ؛زمف المجاعة القائؿ بجكاز التسعير 

 :قكة األدلة التي استدلكا بيا 
فييػػػػا الدكلػػػػة أف تسػػػػيطر عمػػػػى األكضػػػػاع  تحتػػػػاج ،كألف التسػػػػعير فػػػػي ظػػػػركؼ اسػػػػتثنائية طارئػػػػة -

حتػػى كمػػا شػػابو  لفقػػد األطعمػػة كغالئيػػا بسػػبب المجاعػػات كالحػػركب كالكػػكارث الطبيعيػػة المضػػطربة 
 تحقؽ نسبة ربح لمتجار  .ك  ،لتحمي المكاطف؛فالبد مف تدصؿ الدكلة  ،تستقر األحكاؿ

الكاقػػع عمػػى شػػريحة التجػػار مػػف  فالضػػرر ،فع أعالىمػػادكعمػػى قاعػػدة ارتكػػاب أصػػؼ الضػػرريف لػػ - 
رتكػب أدنى مػف الضػرر الكاقػع  عمػى عامػة النػاس بتػرؾ التسػعير فيي  -ضررثمة إف كاف  -التسعير 

 . كهللا أعمـ الضرر األصؼ لدفع الضرر األعمى
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 :توط ة 
بػػؿ  ،المجرميف بػ إليقاعيػاي ذاتػو  تشػكؼ الشػارع نظػاـ العقكبػات فػي اإلسػالـ لػيس غايػة فػ 
ـْ ِفػي  :قػاؿ تعػالىكإلصػالح المجػرميف كحفظ أمنو كأمانو  ،صالح المجتمعإل شرعيا ىك كسيمة }َوَلُكػ

ـْ َتتَُّقوَف {  . (1)اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعمَُّك
جػػاز لمػػا فيػػو مػػف حفػػظ حيػػاة  لكنػػو ،حياتػػو قتػػؿ الجػػاني مفسػػدة بتفكيػػت قػػاؿ العػػز ابػػف عبػػد السػػالـ:"

ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة{.كلذلؾ قاؿ سبحانو كتعالى: ؛الناس عمى العمـك   }َوَلُك
مػػف أمثمػػة األفعػػاؿ المشػػتممة عمػػى المصػػالح كالمفاسػػد مػػع رجحػػاف مصػػالحيا عمػػى مفاسػػدىا، كقػػاؿ:" 

دمت مصػػمحة حفػػظ األمػػكاؿ عمػػى قطػػع يػػد السػػارؽ إفسػػاد ليػػا، لكنػػو زاجػػر حػػافظ لجميػػع األمػػكاؿ، فقػػ
 .(2) مفسدة قطع يد السارؽ

ع كلـ يأمر بتتب ،،لدر  العقكبات عف المصطئيف بأدنى الشبيات؛تشكؼ الشارع الحكيـ لذلؾ  
  ةمسػػػؤكليصطػػػكات ميمػػػة تقػػػع  العقكبػػػات البػػػد مػػػف إنػػػزاؿكقبػػػؿ  ،العػػػكرات كترصػػػد األصطػػػا  كالػػػزالت

لذلؾ  ؛المعنى مف العقكبة ىك الزجر ألف؛ ،بشكؿ عاـمجتمع عمى الدكلة كالعمما  كاآلبا  كالتنفيذىا 
كمػػػا ذلػػػؾ إال ليتحقػػػؽ ىػػػذا   ،مػػػف المػػػؤمنيف لعقكبػػػة الزانػػػي نجػػػد المػػػكلى سػػػبحانو يػػػأمر بشػػػيكد طائفػػػة

أـ كيػػؼ  ،كيػػؼ يتحقػػؽ معنػػى الزجػػر مػػف إقامػػة الحػػد عمػػى جاىػػؿ ال يعمػػـ أنػػو ارتكػػب حػػدان ف ،المعنػى 
 لالعقكبة عمى جائع مضطر إقامةيتحقؽ الزجر مف 

كعػدـ  ،عنيػا االبتعػادالعقكبات عمى مستحقييا أف تكفر ليػـ كػؿ أسػباب  إنزاؿالبد قبؿ  إذف 
 ألفٌ  ؛كالظػركؼ التػػي أدت بػو لمكقػكع فػي الجريمػػة ،الجػاني بحػاؿال بػد مػف اإلحاطػػة  ك ،الكقػكع فييػا
 .اعتبارات عند تطبيؽ العقكبة  ليذه األمكر

لمجاعػػة عمػػى أحكػػاـ العقكبػػات البػػد مػػف النظػػر إلػػى الحػػاؿ التػػي أدت نبحػػث أثػػر ا إذكنحػػف  
 عنو.بة أك تصفيفيا ك في درأ العق أثران ألف ليا  ؛بالجاني إلى الكقكع في جنايتو

 
 
 
 
 

                                                 
 179سكرة البقرة آية: (  1)
 (99/  1ابف عبد السالـ/ قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ)(  2)
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 المطمب األوؿ
 أِر نازلة المجاعة عمى حد السرقة

    .أربعة سأناقش ىذا المطمب في فركع
 .حواالصطال التعريؼ بالحد في المغة الفرع األوؿ:

 .حواالصطالفي المغة الفرع الِاني: تعريؼ السرقة 
 الحدود بالشبيات؟.  در ث: الفرع الِال

 رأ حد السرقة؟دالفرع الرابع: ىؿ تعتبر المجاعة شبية ت

 .حواالصطالالتعريؼ بالحد في المغة  الفرع األوؿ:
 البند األوؿ: 

 طرؼ الشي . :المنع، كالثاني :األكؿ الحا  كالداؿ أصالف: قاؿ ابف فارس: الحد في المغة:
ألنو ؛قيؿ لمبكاب حداد كمنو  ألنو يمنع كؿ منيما مف اآلصر الحد: الحاجز بيف الشيئيف عمى األكؿك 

  .مف الدصكؿيمنع 
 .لو ف المعاكدةمالعاصي  عألنو يمن؛ حدا حدالمي سي ك 

 (1) حد الدار كمنتيى كؿ شي  حده كمنو حد الشي  منتياه اني:كعمى الث
مػػػف الجػػػاني كغيػػػره  يمنػػػع ألنػػػوالمغػػػكم أف الحػػػد سػػػمي بػػػذلؾ االصػػػطالحي بػػػالمعنى المعنػػػى  عالقػػػةك 

 . التعدم عمى حرمات هللا
 البند الِاني: 

 (2)هلل تعالى عقكبة مقدرة كجبت حقان ىك   الحد في االصطالح:
 بؿ مترككة الجتياد القاضي. ،ألنيا غير مقدرة؛التعازير  صرج بيا :مقدرة قكلوف

 كقكلو كجبت: أم أف إقامة الحدكد كاجبة إذا بمغت اإلماـ .
 القصاص فيك حؽ لمعبد.بيا  صرج : هلل تعالى حقان  كقكلو

 .طالحصالفرع الِاني: تعريؼ السرقة في المغة واال
 :السرقة في المغة البند األوؿ:

  .كالرا  كالقاؼ أصؿ يدؿ عمى أصذ شي  في صفا  كستر السيف قاؿ ابف فارس:

                                                 
/  1(؛ الرازم/مصتار الصحاح )3/  2(؛ ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة )19/  3الفراىيدم/العيف ) انظر:( 1)

167.) 
/  6)(؛ البيكتي/كشاؼ القناع155/  4(؛الشربيني/ مغني المحتاج )33/  7الكاساني/بدائع الصنائع ) انظر:( 2)

 (.568/  1الثمر الداني )اآلبي األزىرم/  (؛77
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لينظػػػر  ؛غفمتػػػو )أم تمطػػػؼ(ىػػػك يسػػػارؽ النظػػػر إليػػػو إذا اغتػػػؿك  ،كاسػػػترؽ السػػػمع، إذا تسػػػمع مصتفيػػػا
 .(1)إليو

 :االصطالح البند الِاني: السرقة في
 (2)شبيو  رأصذ الماؿ المتقـك مف حرز مثمو عمى كجو االصتفا  مف غيىي 

 :عميو  دؿٌ  لسرقة في الشريعة اإلسالمية ىي قطع اليد كعقكبة جريمة ا
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَما َجزَاً  ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ِمَف اهَِّ قكلو تعالى: اِرُؽ َوالسَّ  (3) { َواهَُّ َعِزيٌز َحِكيـٌ }َوالسَّ
  :ومف السنة

  (5)"فصاعدا (4)ربع دينار فيال تقطع يد السارؽ إال " :قاؿ  عائشة عف رسكؿ هللاعف 
 .(6)المسممكف عمى كجكب قطع السارؽ في الجممة كأجمع

 ،شػػرط فػػي السػػارؽ ىػػك كىػػذه الشػػركط منيػػا مػػا ,القطػػع حػػد إليقػػاع البػػد مػػف تحققيػػا (7) وليػػا شػػروط
 .كؽ ر ىك شرط في المس كمنيا ما، ىك شرط  في نفس السرقة كمنيا ما

                                                 
/  1(؛ الرازم/مصتار الصحاح )154/  3(؛ ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة)76/  5انظر: الفراىيدم/ العيف )( 1)

326.) 
 ( الصرشي/شرحو عمى مصتصر211/  3(؛ الزيمعي/تبييف الحقائؽ )65/  7الكاساني/بدائع الصنائع ) انظر:( 2)

  (؛129/  6( ؛ البيكتي/كشاؼ القناع)158/  4(؛الشربيني/ مغني المحتاج  )91/  8ؿ)صمي
 38سكرة المائدة آية: (  3)
كلكف بعد  ،كمف بعده مف الصمفا  المقصكد بالدينار: دينار الذىب الذم كاف معركفان كمتداكالن في عيد النبي (  4)

كىك أمر صطير ألنو يرتبط  ،ر كالدرىـ الذم أحاليـ الشرع عمييمازمف تغير العمالت كلـ يعد لممسمميف صمة بالدينا
المذاىب األربعة عمى كقد اتفؽ فقيا   ،كمقادير الزكاة كالديات كاألنصبة...ال  ،بيما كبمعرفتيما الكثير مف األحكاـ

الباحثيف  بكزف دينار عبد لذلؾ قاـ كثير مف  ،أف درىـ كدينار عبدالممؾ بف مركاف يمثالف الدرىـ كالدينار الشرعييف
أربعة جرامات كصمسة كعشريف مف المائة مف  4.25الممؾ مف المتاحؼ كدكر اآلثار العربية كالعالمية  فكجدكه يزف 

 ،4عمى  4.25كعميو يككف نصاب قطع السارؽ كىك الربع دينار حاصؿ قسمة كزف الدينار ،الجراـ مف الذىب
؛ د: فيد المشعؿ بحث (29/  21؛ المكسكعة الفقيية الككيتية )(3/207)انظر: القاسـ بف سالـ/كتاب األمكاؿ

   http://www.almoslim.net/node/102141بعنكاف/ نصاب السرقة كمقاديره المعاصرة
باب قكؿ هللا تعالى ]كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما[  ،كتاب الفرائض) البصارم صحيح أصرجو: متفؽ عميو:( 5)

 (.112/  5باب حد السرقة كنصابيا () ،(؛ مسمـ/ صحيحو )كتاب الحدكد160/  8ع ()كفي كـ يقط
 .(235/  10ابف قدامة/المغني ) ؛(84/  7بدائع الصنائع) الكاساني/ انظر:( 6)
/  4الشربيني/مغني المحتاج ) (؛137/  4أسنى المطالب )(؛األنصارم/ 143/  12انظر: القرافي/الذصيرة )( 7)

158.) 
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 أما التي في السارؽ: 
 .كال مضطر عالمان بالتحريـ غير مكرهأم بالغان عاقالن  فككنو مكمفان 

 وأما التي في نفس السرقة: 
 مف حرزه صفية فال قطع عمى منتيب كال غاصب  كال مصتمس كال مكدىع. كىي أصذ الماؿ

 وأما التي في المسروؽ:
 ة .صاؿو مف الشبي ،محرزان  ،مممككان لغيره ،كككنو محترمان شرعان  ،أف يبمغ نصاب القطع 

لكف الذم ييمنػا كنحػف   ،كىذه الشركط منيا ما ىك متفؽ عميو بيف الفقيا  كمنيا ما ىـ مصتمؼ فيو
الشػركط المػؤثرة فػي الحكػـ  كأىػك فقػد الشػرط  ،عقكبػة ىػذه الجريمػةتطبيؽ  عمىنبحث أثر المجاعة 

عػف ىػذه  سػيككف الحػديث لػذلؾ ؛و متحقػؽ فػي شػرط الصمػك مػف الشػبيةفترفعو أك تغيره؛ كالمالحظ أنػ
 الفرع الثالث.الشبية في 

 الحدود بالشبيات؟. در الفرع الِالث: 
 وفيو بنداف:

 : لغًة واصطالحاً  البند األوؿ: الشبية
 أواًل: معنى الشبية:

ًبيو : المثؿ ، كالجمع أٍشباهه  ،الشبية: مف الشبو في المغة: كأمكر  ،: ماثمو الشي ى  كأشبو الشي ي  ،كالشه
ػػػبًٌ  ٍشػػػتىًبيىةه كميشى االلتبػػػاس ك  :الشػػػبيةك  ، ؛ كاشػػػتبو األمػػػر أم اصػػػتمطيةه : مشػػػكمة يشػػػبو بعضػػػيا بعضػػػامي

 (1)المشتبيات مف األمكر المشكالت
 (2) "اسػـ لمػا يشػبو الثابػت كلػيس بثابػت :"بأنيػاعرفيا الكاساني كابف اليماـ الشبية:  في االصطالح:

 .(3)" الالن أك ح ىك ما لـ يتيقف ككنو حرامان  :الشبية" كعرفيا الجرجاني:
 ىؿ تدرأ الحدود بالشبيات؟. البند الِاني:

مػػف السػػنة واألِػػر  واسػػتدلوا لػػذلؾدرأ بالشػػبيات أف الحػػدود تُػػأفػػاد جميػػور الفقيػػا  سػػمفًا وخمفػػًا 
  واإلجماع والمعقوؿ:

                                                 
/  1(الرازم/مصتار الصحاح )204/  3(؛ ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة )404/  3انظر: الفراىيدم/العيف )  (1)

 (.193/  4(؛ابف سيده/المحكـ كالمحيط األعظـ )354
 (249/  5(؛السيكاسي/شرح فتح القدير )36/  7انظر: الكاساني/بدائع الصنائع )(  2)
 (.165 / 1انظر: الجرجاني/ التعريفات )(  3)
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 مف السنة: أواًل:
المسمميف ادر وا الحدود عف "  رسكؿ هللا  :قاؿ :قالترضي هللا عنيا عائشة  أـ المؤمنيف عف -

العفػو خيػر لػو مػف  فيفإف اإلماـ أف يخطئ  ,ما استطعتـ فإف وجدتـ لممسمـ مخرجا فخموا سبيمو
 (1)"العقوبة فيأف يخطئ 

 (2)"د ما وجدتـ لو مدفعاو ادفعوا الحد : "قاؿ رسكؿ هللا  :عف أبي ىريرة قاؿ  -
 وجو الداللة:

 ،كتبيف أف الشارع  الكريـ تشػكؼ إلػى العفػك ،ظاىرة الداللة عمى أف الحدكد تدرأ بالشبيات األحاديث
  في العقكبة. هصطأ القاضي في العفك صير مفصطأ كأف 

 مف األِر: ِانيًا:
ألف أعطػػػؿ الحػػػدكد بالشػػػبيات أحػػػب إلػػػي مػػػف أف أقيميػػػا فػػػي ": قػػػاؿ عمػػػر بػػػف الصطػػػاب عػػػف  -

 .(3)"الشبيات
، كعقبة بػف عػامر ، قػالكا : إذا دمعاذا، كعبد هللا بف مسعك  رك بف شعيب ، عف أبيو ؛ أفٌ عف عم -

 .(4)اشتبو عميؾ الحد فادرأه
 .(5)"عف عبد هللا ، قاؿ : ادرؤكا القتؿ كالجمد عف المسمميف ما استطعتـ -

 وجو الداللة:
  درأ بالشبيات.عمى أف الحدكد ت ة الداللةظاىر ىذه اآلثار  

                                                 
 (238/  8باب ما جا  فى در  الحدكد بالشبيات()،أصرجو: البييقي/ السنف الكبرل )كتاب الحدكد(  1)

(كقاؿ:حديث صحيح اإلسناد كلـ يصرجاه "؛الترمذم/ سننو )باب ما جا  في در  385/  4الحاكـ/المستدرؾ )
( 84/  3نو )كتاب الحدكد كالديات..()( ركاه مرفكعا كمكقكفا كصحح المكقكؼ؛ الدارقطني/ سن95/  3الحدكد()

 (.343/  7كضعفو األلباني انظر:إركا  الغميؿ)
(كضعفو 850/  2باب الستر عمى المؤمف كدفع الحدكد بالشبيات )،أصرجو: ابف ماجو/ سننو كتاب الحدكد(  2)

 (.26/  8األلباني انظر: إركا  الغميؿ)
كقاؿ األلباني:منقطع (452/  14في در  الحدكد بالشبيات( ) ،دأصرجو: ابف أبي شيبة/ مصنفو ) كتاب الحدك (  3)

 ..(345/  7)اركا  الغميؿ  انظر:
 .(452/  14في در  الحدكد بالشبيات( ) ،أصرجو: ابف أبي شيبة/ مصنفو ) كتاب الحدكد(  4)
 .(453/  14في در  الحدكد بالشبيات( ) ،أصرجو: ابف أبي شيبة/ مصنفو ) كتاب الحدكد(  5)
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  مف اإلجماع: ِالًِا:
قاؿ ابف قدامة  ،ب اإلجماع عمى أف الحدكد تيدرأ بالشبياتنقؿ كثير مف أئمة الفقو مف جميع المذاى

 .(1)"قاؿ ابف المنذر: أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ أف الحدكد تدرأ بالشبو: " رحمو هللا
كفايػػة ، كأيضػػا فػػي إجمػػاع فقيػػا  األمصػػار عمػػى أف } الحػػدكد تػػدرأ بالشػػبيات { " قػػاؿ ابػػف اليمػػاـ:و 

كفػي تتبػع المػركم عػف  ،، كأيضا تمقتو األمة بػالقبكؿمتفؽ عميوالحديث  ىذا :كلذا قاؿ بعض الفقيا 
، قبمت، لعمؾ لمست لعمؾ :قاؿ لماعز  فقد عممنا  أنو  ،كالصحابة ما يقطع في المسألة  النبي

نػػو إذا قاليػػا ، كلػػيس لػػذلؾ فائػػدة إال كك عمػػؾ غمػػزت { كػػؿ ذلػػؾ يمقنػػو أف يقػػكؿ: نعػػـ بعػػد إقػػراره بالزنػػال
ال فال ذا كلـ يقؿ لمف اعترؼ عنػده بػديف لعمػو كػاف كديعػة عنػدؾ فضػاعت كنحػكه ، ككػ ،فائدة ترؾ كا 

كلمغامديػة نحػك ذلػؾ ، ككػذا قػاؿ عمػي  (2) "مػا إصالػو سػرؽ لأسػرقت "قاؿ لمسارؽ الذم جي  بو إليو 
  لشػراحة عمػى مػػا أسػمفناه لعمػػو كقػع عميػؾ كأنػػت نائمػة ، لعمػػو اسػتكرىؾ ، لعػؿ مػػكالؾ زكجػؾ منػػو

و كػكف الحػد يحتػاؿ فػي فالحاصػؿ مػف ىػذا كمػ ،مينو ، كتتبع مثمو عف كؿ كاحد يكجب طكالكأنت تكت
؛ تيػػاؿ لمػػدر  كميػػا كانػػت بعػػد الثبػػكت، كمعمػػـك أف ىػػذه االستفسػػارات المفيػػدة لقصػػد االحدرئػػو بػػال شػػؾ

ادر وا ، كىػػذا ىػػك الحاصػػؿ مػػف ىػػذه اآلثػػار كمػػف قكلػػو } كػػاف بعػػد صػػريح اإلقػػرار كبػػو الثبػػكتألنػػو 
{ فكػػاف ىػػذا المعنػػى مقطكعػػا بثبكتػػو مػػف جيػػة الشػػرع فكػػاف الشػػؾ فيػػو شػػكا فػػي  د بالشػػبياتالحػػدو 

نمػػا يقػػع االصػػتالؼ أحيانػػان  يمتفػػت إلػػى قائمػػو كال يعػػكؿ عميػػوضػػركرم فػػال فػػي بعػػض أىػػي شػػبية  ، كا 
 .(3)"صالحة لمدر  أك ال بيف الفقيا 

( أك بشػي  مػف مسػائؿ اإلجمػاعتشػنيؼ األسػماع )نقؿ اإلجماع الشي  كليػد السػعيداف فػي كتابػو  كقد
 .(4) "كأجمعكا عمى أف الحدكد تدرأ بالشبية حيث قاؿ:"( مسائؿ اإلجماعاصتصاران )

مػف  مػكيصتجػد كتابػان كال تكػاد  ،مسألة در  الحػدكد بالشػبيات مجمػع عمييػا بػيف فقيػا  المػذاىب أقوؿ:
 . (5)ى سبيؿ المثاؿانظر لذلؾ عم بالشبيات عمى در  الحدكد راثاديث كاآلحاستشيادىـ باأل

                                                 
 .(151/  10انظر:ابف قدامة/ المغني )(  1)
(كقاؿ: ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يصرجاه ؛ البييقي/ السنف 382/ 4أصرجو: الحاكـ/ المستدرؾ )( 2)

(؛ كصححو ابف القطاف انظر:الرباعي 275/  8باب ما جا  فى اإلقرار بالسرقة ()،الكبرل )كتاب السرقة
 (.1688/  3امع ألحكاـ سنة نبينا المصتار)الصنعاني/ فتح الغفار الج

 (.249/  5انظر: السيكاسي/شرح فتح القدير)(  3)
 (.55/  1مسائؿ اإلجماع) / السعيداف  (4)
/  8(؛ابف عبد البر/ االستذكار )503/  4(؛ مالؾ/المدكنة الكبرل )34/ 7انظر: الكاساني/بدائع الصنائع)(5)

(؛ 221/  17(؛ الماكردم/ الحاكم الكبير )258/  3الحطاب/مكاىب الجميؿ)(؛ 60/  12(؛االقرافي/ الذصيرة )13
(؛البيكتي/ 136/  10الفركع )؛ابف مفمح/ (122/  1(؛ السيكطي/ األشباه كالنظائر)443/  6الغزالي/الكسيط )
 (.78/  6كشاؼ القناع )
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 مف المعقوؿ: رابعًا:
حقػؽ فييػا إرادة الفعػؿ تمتكاممػة م لػـز أف تكػكف الجنايػة ،متكاممػةك الحػدكد قاسػية لما كانػت عقكبػة  -

 ،رارهطاضػ أك ،أف لػو حقػاو ظٌنػ أك ،عمػـ بػالتحريـالعػدـ كشػبية  شػبية؛نتفػي عنيػا أدنػى كماإلجرامي 
 .أك أم شبية مف ىذه الشبو ،إكراىوأك 
كذلػؾ لتشػكؼ  ؛ بالشػبية إيقاعيػامػف الصطػأ فػي صيػر  ،بالشػبية أف الصطػأ فػي عػدـ إيقػاع العقكبػة -

مػف  ،كآثػار صػحابتو كثيػرة جػدا ى ذلػؾ مػف سػنتو اىد عمػك الشػك  ،السػترالعفػك كالمغفػرة ك  إلػىالشارع 
نػا كػاف يػرده ثػـ يعػكد يعتػرؼ عمػى نفسػو بالز  أف النبػي   ،ما جا  في قصة ماعز الذم زنػى :ذلؾ

عػف سػعيد بػف المسػيب كما ذلؾ إال إلرادة العفك عنو كالسػتر عميػو؛  فكيطمب منو أف يقيـ عميو الحد 
كاسػػتتر بسػػتر هللا فػػإف هللا ،فتػػب إلػػى هللا  :قػػاؿ ،األصػػر زنػػى إفٌ :رجػػال مػػف أسػػمـ أتػػى عمػػر فقػػاؿ  أفٌ 

ف الناس يعذركف كال يعيركف فمـ تدعو نفسو حتى أتى أ با بكر فقاؿ لػو مثػؿ يقبؿ التكبة عف عباده كا 
فأتػػاه مػػف الشػػؽ ،فػػذكر ذلػػؾ لػػو فػػأعرض عنػػو  فمػػـ تدعػػو نفسػػو حتػػى أتػػى رسػػكؿ هللا  ،قػػكؿ عمػػر

فذكر ذلػؾ لػو فأرسػؿ النبػي صػمى هللا عميػو ك سػمـ إلػى  ،فأتاه مف الشؽ اآلصر ،اآلصر فأعرض عنو
فػأصبرني عبػد هللا :ينػة بػف عيافػرجـ قػاؿ  ،فػأمر بػو،ال :فقػالكا  لأبو جنػكف أبػو ريػح :أىمو فسأليـ عنو

اجتنبػكا ىػذه القػاذكرة التػي نيػاكـ هللا  ،يػا أييػا النػاس :عمى المنبر فقاؿ  قاـ النبي  :قاؿ ،بف دينار
قاؿ يحيػى بػف سػعيد عػف نعػيـ بػف عبػد هللا بػف ىػزاؿ أف  ،فميستتر ،كمف أصاب مف ذلؾ شيئا ،عنيا
كىػزاؿ الػذم كػاف أمػره أف يػأتي النبػي  :ؿقػا ،لكػاف خيػرا لػؾ ،لو سػترتو بِوبػؾ ىزاؿيا :قاؿ النبي 

 .(1)صمى هللا عميو ك سمـ فيصبره 
الصػػفح  إلػػىلتشػػكؼ الشػػارع كػػؿ ذلػػؾ يمقنػػو الرجػػكع كالتكبػػة   (2)"مػػا أخالػػو سػػرؽلمسػػارؽ: " كقكلػػو 
 كالعفك.
 يأتي تساؤؿ كىك عنكاف الفرع الرابع: ىذاكبعد 

 قة؟.الفرع الرابع: ىؿ تعتبر المجاعة شبية تدرأ حد السر 
كالسػنة الكتػاب  مػف كاسػتدلكا لػذلؾ ،الفقيػا  المجاعػة شػبية تػدفع حػد القطػع عػف السػارؽ عامػة اعتبر

 :األثر كاإلجماع كالمعقكؿ
 :الكتاب مف :أوال

ـَ َعَمْيِو ِإفَّ اهََّ َغُفوٌر َرِحيـٌ { قولو تعالى: ِْ   (3)}َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإ
                                                 

 5ديث ىزاؿ رضي هللا تعالى عنو( )ح ،(؛ أحمد/ مسنده )مسند األنصار323/  7أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو )( 1)
 (.233/  4باب فى الستر عمى أىؿ الحدكد( )،(؛ أبك داكد/ سنف )كتاب الحدكد216/ 
 .163صػػسبؽ تصريجو ( 2)
 .173سكرة البقرة آية: ( 3)
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 لة:وجو الدال 
و الطعػػاـ الحػػالؿ كمنػػالمحػػـر المحظػػكر الطعػػاـ المضػػطر تنػػاكؿ الجػػائع أف هللا تعػػالى أكجػػب عمػػى 

لػذلؾ ؛الضػركرة جعمػت لػو حقػان فػي مػاؿ الغيرف ،مغير بقدر الحاجة ليػدفع اليػالؾ عػف نفسػول المممكؾ
 المضطر .عف ة سرقالحد كىذه شبية تدرأ  ،أباح الفقيا  لممضطر قتالو عميو

 :السنةمف  :ِانياً 
 (1)"المجاعقاؿ ال قطع في زمف  :"عف النبي  إمامةعف أبى -

 كىك ظاىر الداللة عمى منع قطع السارؽ زمف المجاعة.

 :ِالِا: مف األِر
، قىاؿى  - دىيرو ٍيًف ٍبًف حي : الى قىٍطعى ًفي ًعٍذؽو  ":عىٍف حيصى ًمٍعتي عيمىرى كىك يىقيكؿي سى

نىةو (2) اـً سى  .(3)"، كىالى ًفي عى
  لداللة منو:وجو ا

 ؛كالمحػاكيج لكثػرة المضػطريف ؛عػف السػارؽ اعتبػر عػاـ القحػط شػبية تػدرأ الحػد  عمر فٌ إ
ييعػرؼ ككاف ىذا بمحضر الصحب الكراـ كلػـ  ،فيأصذ حكـ المرفكع كذلؾ لما عمـ مف سنة رسكؿ هللا

  .إجماعان فكاف  منيـ مصالؼلو 
 ،سػرقكا ناقػة لرجػؿ مػف مزينػة فانتحركىػارقيقػا لحاطػب  إفعف يحيى بف عبػد الػرحمف بػف حاطػب :-

أراؾ  :يقطػع أيػدييـ ثػـ قػاؿ عمػر أفكثيػر بػف الصػمت  فػأمر عمػري ،فرفع ذلؾ إلى عمر بف الصطػاب 
 :فقػاؿ المزنػيل كػـ ثمػف ناقتػؾ  :لممزنػي ثػـ قػاؿ ،كهللا ألغرمنؾ غرما يشػؽ عميػؾ  :ثـ قاؿ ،تجيعيـ

 كلـ يقطع أيدييـ. (4)"درىـيمئة أعطو ثمان :فقاؿ عمر ،قد كنت كهللا امنعيا مف أربعمائة درىـ
 :فقػاؿ ،جي  إلػى مػركاف برجػؿ سػرؽ شػاة فػإذا إنسػاف مجيػكد مضػركر :"عف ىشاـ بف عركة قاؿ -
 .(5)"ىذا أصذىا إال مف ضركرة فمـ يقطعو أرلما 

                                                 
/  1دتو)(؛ك ضعفو األلباني انظر: الجامع الصغير كزيا261/  6تاري  بغداد ) الصطيب البغدادم/أصرجو: ( 1)

1445). 
النياية في  انظر: ابف األثير/ العذؽ بالفتح النصمة كبالكسر العرجكف بما فيو مف الشماري  كيجمع عمى عذاؽ(  2)

 .(199/  3غريب الحديث )
تمصيص (؛ ابف حجر/ 28/  10في الرجؿ يسرؽ الثمر كالطعاـ()،أصرجو: ابف أبي شيبة/ مصنفو )كتاب الحدكد( 3)

 (.195/  4الحبير)
(؛عبد الرزاؽ/ مصنفو 748/  2باب القضا  في الضكارم كالحريسة() ،أصرجو: مالؾ/ المكطأ )كتاب األقضية( 4)

اسناده  أيمف صالح شعباف كقاؿ: (278/  8(؛البييقي/ السنف الكبرل )238/  10باب سرقة العبد()،)كتاب المقطة 
  .(575/  3جامع األصكؿ ) منقطع انظر:ابف األثير/

 (.242/  10باب القطع في عاـ سنة ( ) ،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو)كتاب المقطة  (5)
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  :وجو الداللة
 ة.ة الجكع كالضركر يشبمع كجكد عدـ إقامة حد السرقة  الداللة عمى ةظاىر ىذه اآلثار 

 مف اإلجماع: ِانيًا:
 .(1) "أجمع الفقيا  عمى أنو ال قطع بالسرقة عاـ المجاعة جا  في مكسكعة الفقو الككيتية:"

 .(2)نقؿ ابف حـز اإلجماع عمى عدـ القطع عاـ المجاعةك 
مػػف  ىػػذه بعػػضك ، كال صػػالؼ بػػيف فقيػػا  المػػذاىب أنػػو ال قطػػع عػػاـ مجاعػػة عمػػى مػػف سػػرؽ مضػػطران 

 :لمثاؿعمى سبيؿ ا أقكاليـ
سػرؽ فأكػؿ كشػرب  إذاكالسػابع فػي المضػطر "عنػد ذكػر الشػبو المسػقطة لمحػد:: السعدي الحنفيقػاؿ 
 .(3)"لبس كنحكه أك

أمػػا فييػػا فػػال ،إنمػػا ىػػك فػػي غيػػر سػػنة القحػػط  ،كالقطػػع فػػي الحنطػػة كغيرىػػا إجماعػػا" :قػػاؿ ابػػف نجػػيـ
 .(4)"ىي تبيح التناكؿألنو عف ضركرة ظاىرة أك  ؛سكا  كاف مما يتسارع الفساد إليو أك ال

كهللا إذا سػرؽ شػيئا مػف الطعػاـ فػي عػاـ سػنة  ،:"ارتفع عند أىؿ العمـ قطػع السػارؽابف عبد البرقاؿ 
 .(5)أعمـ"
 .(6)كقد قاؿ مالؾ في الرجؿ يسرؽ مف جكع يصيبو: إنو ال قطع عميو ". ابف رشد" قاؿ:

ػًة كىاٍلق :"قاؿ الماوردي اعى ًرقىًة ًفي اٍلمىجى ـي السه ٍك ـٍ ييٍقطىػٍع .  ...ٍحػًط حي مىػى ًمٍثًمػًو لىػ ػرىؽى قيكتنػا الى يىٍقػًدري عى ٍف سى كىاً 
قيكًط  ٍبيىةن ًفي سي كرىةي شي ري كىانىًت الضه ًة اأٍلىٍصًذ"كى ٍبيىةن ًفي اٍسًتبىاحى اٍلقىٍطًع ، كىمىا كىانىٍت شي

(7). 
ألنػػو ؛قطػػع عميػػو يعنػػي أف المحتػػاج إذا سػػرؽ مػػا يأكمػػو فػػال  :ال قطػػع فػػي المجاعػػة:"ابػػف قدامػػة قػػاؿ

كركل الجكزجػػاني عػػف عمػػر أنػػو قػػاؿ: ال قطػػع فػػي عػػاـ سػػنة كقػػاؿ : سػػألت أحمػػد عنػػو  ،كالمضػػطر
 .(8)"في شدة كمجاعة قاؿ : أم لعمرم ال أقطعو إذا حممتو الحاجة كالناس لفقمت : تقكؿ بو 

                                                 
 (299/  24المكسكعة الفقيية الككيتية )كزارة األكقاؼ الككيتية/(1)
/مراتب اإلجماع  )(  2)  (.135/  1انظر:ابف حـز
 (.651/  2انظر: السعدم/ الفتاكل )(  3)
 (.58/  5انظر: ابف نجيـ/ البحر الرائؽ )(  4)
 (12/  23انظر:ابف عبد البر/التمييد  )(  5)
 (324/  16انظر: ابف رشد/البياف كالتحصيؿ )(  6)
 (.313/  13انظر: الماكردم/الحاكم )(  7)
 (.281/  10انظر:ابف قدامة/ المغني )(  8)
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 مف القياس: ِالًِا:
أك كجػب عميػو أكػؿ  المضطر الذم أبيح لػوعاـ المجاعة عمى  المضطر كىك قياس السارؽ

فػػإف  كػػذلؾ ،المحػػـرالطعػػاـ أباحػػت لػػو  توفكمػػا أف ضػػركر  ،رار طضػػـر اسػػتبقا ن لنفسػػو بجػػامع االالمحػػ
عنػػد منعػػو منػػو بغيػػر  قتالػػو عميػػوبػػدليؿ جػػكاز الفقيػػا  لػػو   هجعمػػت لػػو حقػػان فػػي مػػاؿ غيػػر الضػػركرة قػػد 

 كىذا الحؽ يعتبر شبية تدرأ عنو الحد.  ،حؽ
  قاؿ ابف القيـ رحمو هللا:

كىػذا محػض القيػاس كمقتضػي  ،يكاألكزاعػحمػد عمػى سػقكط القطػع فػي المجاعػة أكقػد كافػؽ 
فػال يكػاد  ،اجػة كالضػركرةفإف السنة إذا كانت سنة مجاعة كشػدة غمػب عمػى النػاس الح ،قكاعد الشرع

كيجػب عمػى صػاحب المػاؿ بػذؿ ذلػؾ لػو إمػا  ،يسمـ السارؽ مػف ضػركرة تػدعكه إلػى مػا يسػد بػو رمقػو
حيػػػا   ،مجانػػػا عمػػػى الصػػػالؼ فػػػي ذلػػػؾ بػػػالثمف أك كالصػػػحيح كجػػػكب بذلػػػو مجانػػػا لكجػػػكب المكاسػػػاة كا 

كىػذه شػبية قكيػة تػدرأ القطػع عػف  ،ذلؾ كاإليثار بالفضؿ مع ضركرة المحتاج النفكس مع القدرة عمى
بػػؿ إذا كازنػػت بػػيف ىػػذه  ،كىػػي أقػػكل مػػف كثيػػر مػػف الشػػبو التػػي يػػذكرىا كثيػػر مػػف الفقيػػا  ،المحتػػاج

ككػكف  ،ما يذكركنو ظير لؾ التفاكت فأيف شػبية كػكف المسػركؽ ممػا يسػرع إليػو الفسػاد الشبية كبيف
أصػػمو عمػػى اإلباحػػة كالمػػا  كشػػبية القطػػع بػػو مػػرة كشػػبية دعػػكل ممكػػو بػػال بينػػة كشػػبية إتالفػػو فػػي 

 ،ثػـ إصراجػو ،بذبح أك تحريؽ :في الحرزكشبية نقصاف ماليتو  ،الحرز بأكؿ أك احتالب مف الضرع
السيما كىك مأذكف لو في مغالبة صاحب  ,ف الشبو الضعيفة جدا إلى ىذه الشبية القكيةكغير ذلؾ م

كعػاـ المجاعػة يكثػر فيػو المحػاكيج كالمضػطركف كال يتميػز المسػتغنى  ،الماؿ عمى أصذ ما يسػد رمقػو
نعػـ إذا  ،منيـ كالسارؽ لغير حاجػة مػف غيػره فاشػتبو مػف يجػب عميػو الحػد بمػف ال يجػب عميػو فػدرئ

 .(1)"السارؽ ال حاجة بو كىك مستغف عف السرقة قطع باف أف
 .المجاعة؟ عاـكؿ سارؽ  عف درأ الحدت الضرورة شبية ىؿ

مضػطر عػاـ مػف سػرؽ غيػر عدـ التفريؽ بيف مف سػرؽ مضػطرا ك أقكؿ : ظاىر كالـ األحناؼ يفيد 
جػب عميػو فاشػتبو مػف ي كألنو اصتمط المضطر بغيػر المضػطر ؛كذلؾ لكجكد الشبية العامة؛ المجاعة

  مف نصكصيـ : بعض ذهكى ،عف الجميع الحد رئالحد بمف ال يجب عميو فدي 
فإذا كاف محرزا يقطع إال إذا كاف في عػاـ السػنة ال يقطػع ألنػو سػرؽ متػأكال ، إلػى ىنػا :"قاؿ الزيمعي

ف كػاف محػرزا  ألنػو تػأكؿ دفػع ضػركرة ؛لفظو يعني إذا كاف في عاـ القحط ال يقطع سارؽ الحنطػة كا 
 .(2)"كقد جا  في حديث عمر ال قطع في عاـ سنة كال في عذؽ معمؽ ،صةالمصم

                                                 
 .(11/  3انظر: ابف القيـ/إعالـ المكقعيف )(  1)
 .(216/  3الزيمعي/تبييف الحقائؽ )(  2)
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 :قاؿ بف اليماـو 
سػػكا  كػػاف ممػػا  ،فػػال أمػػا فييػػا ،كالقطػػع فػػي الحنطػػة كغيرىػػا إجماعػػا إنمػػا ىػػك فػػي غيػػر سػػنة القحػػط"

كعنػو عميػو السػالـ ال قطػع  ،ألنو عف ضػركرة ظػاىرة أك ىػي تبػيح التنػاكؿ ،يتسارع إليو الفساد أك ال
 .(1)"ي مجاعة مضطرة كعف عمر رضي هللا عنو ال قطع في عاـ سنةف

ػكىا ه كػاف :"وفي الفتاوى اليندية ػًرقىًتًو سى نىةي قىٍحطو الى يىًجػبي اٍلقىٍطػعي ًبسى نىةي سى رى طىعىامنا كىالسه رىؽى مف آصى إذىا سى
كىا ه كاف مي  سى ارىعي كى ادي أك الى يىتىسى ارىعي إلىٍيًو اٍلفىسى ا يىتىسى زنا أك لـ يىكيفٍ طىعىامن  .(2)"ٍحرى

 :وغيره  اً مضطر  مف سرؽ الشافعية والحنابمة التفريؽ بيفالمالكية و ومذىب 
 (3)"مف سرؽ لجكع ال يقطع محمكؿ عمى مف ثبت أف سرقتو لجكعقاؿ عميش:" 

ذا سػػرؽ السػػارؽ فػػي عػػاـ المجاعػػة كالقحػػط ، فعمػػى ضػػربيف أحػػدىما " قػػاؿ المػػاوردي: أف يكػػكف   :كا 
مع كجكد األقكات، فالقطع كاجب عمى السارؽ، كال تككف زيػادة األسػعار مبيحػة لمسػرقة  لغال  السعر

، فػإف سػرؽ مػا لػيس بقػكت كالضػرب الثػاني : أف يكػكف لتعػذر األقػكات كعػدميا ،، كال مسقطة لمقطع
ف سرؽقطع ككانػت الضػركرة شػبية فػي سػقكط القطػع ، كمػا  ،قكتػا ال يقػدر عمػى مثمػو لػـ يقطػع  ، كا 

 .(4)"في استباحة األصذ كانت شبية
شػبية  فػإف لػو،كىذا محمكؿ عمى مف ال يجد ما يشتريو أك ال يجد ما يشػترم بػو ..قاؿ ابف قدامة:"و 

فأمػػا الكاجػػد لمػػا يأكمػػو أك الكاجػػد لمػػا يشػػترم بػػو كمػػا ... ا يأكمػػو أك مػػا يشػػترم بػػو مػػا يأكمػػوفػػي أصػػذ مػػ
ف كاف بالثمف الغالي   .(5)"يشتريو فعميو القطع كا 

 .(6)"نعـ إذا باف أف السارؽ ال حاجة بو كىك مستغف عف السرقة قطع" ف القيـ:قاؿ اب
 الرأي الراجح:

ألف الشػبية كذلػؾ  ،يف سارؽ كسارؽ عػاـ المجاعػةيرل الباحث كجاىة الرأم الثاني القائؿ بالتفريؽ ب
 .غير مضطرت في حؽ المضطر كلـ تقـ في حؽ قام

 السرقة لعمميـ عدـ القطع بشبية المجاعة .كثرة  إلىكألف القكؿ بعدـ التفريؽ يفضي 

                                                 
 ( .58/  5(؛ ابف نجيـ/ البحر الرائؽ )367/  5السيكاسي/شرح فتح القدير )(  1)
 (.281/  10ابف قدامة/ المغني)(  2)
 .(459/  2منح الجميؿ )عميش/(  3)
 (.313/  13الماكردم/ الحاكم الكبير )(  4)
 .(176/  2نظاـ كجماعة/ الفتاكل اليندية )الشي  (  5)
 (12/  3المكقعيف ) ابف القيـ/إعالـ(  6)
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 المطمب الِاني 
 الزناأِر نازلة المجاعة عمى حد 

 فركع: أربعة كفيو
 . بحد الزنا تعريؼال الفرع األوؿ:
 شروط أقامة حد الزنا. الفرع الِاني:
 تعريؼ اإلحصاف في المغة واالصطالح. الفرع الِالث:
 درأ حد الزنا؟ىؿ تعتبر المجاعة شبية تالفرع الرابع:

  :بحد الزنا تعريؼال الفرع األوؿ:
 :البند األوؿ: حرمة الزنا

 (1)}َواَل َتْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّو َكاَف َفاِحَشًة َوَسػاَ  َسػِبياًل{ قاؿ تعالى: مف كبائر الذنكب معركؼ كىك الزنا 

ـَ اهَُّ ِإالَّ ِباْلَحؽِّ َواَل َيْزُنػوَف }َوالَِّذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع اهَِّ ِإَلًيا آَخَر َواَل    :وقاؿ َيْقُتُموَف النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
َاًما{    (2)َوَمْف َيْفَعْؿ َذِلَؾ َيْمَؽ أَِ

ٍنوي قىاؿى ك" ٍبًد اَّللًه رىًضيى اَّللهي عى ـي  :قيٍمتي  :عىٍف عى كؿى اَّللًه أىمُّ الذهٍنًب أىٍعظى  ِندِّا َوُىػَو َأْف َتْجَعَؿ ِهَِّ  :قىاؿى  ،يىا رىسي
ـه أىم   :قيٍمػػتي  ،َخَمَقػػؾَ  ـَ َمَعػػؾَ  :قىػػاؿى  ،ثيػػ ـه أىم  قىػػاؿى  :قيٍمػػتي  ،َأْف َتْقتُػػَؿ َوَلػػَدَؾ ِمػػْف َأْجػػِؿ َأْف َيْطَعػػ َأْف ُتزَاِنػػَي  :ثيػػ

 .(3)"َحِميَمَة َجاِرؾَ 
 :عقوبة الزاني البند الِاني:
 :}كذلػؾ لقكلػو تعػالى ،د مئػة جمػدهالجم عمى أف عقكبة الزاني غير المحصف (4)الفقيا  أجمع

ىػػذا حػػد الزانػي الحػػر البػػالغ  :"قػػاؿ القرطبػػي (5){الزَّاِنَيػػُة َوالزَّاِنػػي َفاْجِمػػُدوا ُكػػؿَّ َواِحػػٍد ِمْنُيَمػػا ِماَ ػػَة َجْمػػَدةٍ 
 .(6)"البكر، ككذلؾ الزانية البالغة البكر الحرة

                                                 
 .32سكرة اإلسرا  آية: (  1)
 68سكرة الفرقاف آية : (  2)
باب  ،(؛مسمـ/ صحيحو )كتاب اإليماف164/  8باب إثـ الزناة () ،أصرجو: البصارم/ صحيحو )كتاب الحدكد(  3)

 (.63/  1ككف الشرؾ أقبح الذنكب كبياف أعظميا بعده()
/  4األنصارم/ أسنى المطالب) (؛477/  7(؛ابف عبد البر/ االستذكار)58/  9السرصسي/ المبسكط ) انظر: (4)

 (. 116/  10(؛ابف قدامة/ المغني )129
 .2سكرة النكر آية : (  5)
 (159/  12القرطبي/ تفسيره الجامع)(  6)
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 فيمػػا ركاه  لقكلػػو  كذلػػؾالزانػػي المحصػػف الػػرجـ حتػػى المػػكت عقكبػػة أف  (1) الفقيػػا  كأجمػػع
خذوا عنى خذوا عنى قد جعػؿ هللا ليػف سػبيال البكػر : " قاؿ رسػكؿ هللا  ":عبادة بف الصامت قاؿ

 ؛(2)"بالبكر جمد ما ة ونفى سنة والِيب بالِيب جمد ما ة والرجـ

ػػا قىػػاؿى  لمػػا ركل ك    ٍنييمى ًضػػيى اَّللهي عى بهػػاسو رى ػػري  :اٍبػػًف عى يُت َأْف َيُطػػوَؿ ِبالنَّػػاِس َلَقػػْد َخِشػػ :"قىػػاؿى عيمى
ـَ ِفػي ِكتَػاِب اهَِّ َفَيِضػمُّوا ِبتَػْرِؾ َفِريَضػٍة َأْنَزَلَيػا اهَُّ أَ  ـَ َزَماٌف َحتَّى َيُقوَؿ َقاِ ػٌؿ اَل َنِجػُد الػرَّْج فَّ الػرَّْج اَل َواِ 

َكػػَذا  :َقػػاَؿ ُسػػْفَيافُ  ،َأْو ااِلْعِتػػرَاؼُ  ،َبػػؿُ َحػػؽّّ َعَمػػى َمػػْف َزَنػػى َوَقػػْد َأْحَصػػَف ِإَذا َقاَمػػْت اْلَبيَِّنػػُة َأْو َكػػاَف اْلحَ 
ـَ َوَرَجْمَنا َبْعَدهُ  ـَ َرُسوُؿ اهَِّ َصمَّى اهَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ  .(3)"َحِفْظُت َأاَل َوَقْد َرَج

  .شروط إقامة حد الزنا: نيالفرع الِا
مـ عاقػػػؿ بػػػالغ ( كالعمػػػـ التكميؼ)مسػػػ كىػػػك :بػػػالزاني متعمػػػؽمنيػػػا مػػػا ىػػػك   (4)الزنػػػا شػػػركط إلقامػػػة حػػػد
 كانتفا  الشبية . كاالصتياربالتحريـ 
محػػـر طبعػػان  امػػرأة مشػػتيى بػػؿفػػي قذكػػر حشػػفة مقػػدار  إيػػالج كىػػكبفعػػؿ الزنػػا  متعمػػؽىػػك  مػػا كمنيػػا
 شرعان.

 . الزانيإقرار أك  رجاؿ أحرار عدكؿ أربعة شيكدكشرطو  :تاثبباإل متعمؽ ىك كمنيا ما
 .  سبؽ مف شركط عمى ما حصاف زيادةن فيشترط لو اإل حد الرجـكأما 

 الفرع الِالث: تعريؼ اإلحصاف في المغة واالصطالح.
الحصػف كػؿ مكضػع حصػيف ال يكصػؿ ك  ،كالحػرزكالمنػع الحفػظ كالحياطػة  ىك : في المغة اإلحصاف

 (5)حصيف أم ال يكصؿ إلى ما في جكفو صفه يقاؿ حً  ،إلى ما في جكفو
امػرأة بالغػة عاقمػة حػرة مسػممة الذم كط  المسمـ الغ العاقؿ ىك الحر الب :المحصف في االصطالح:و 

 .(6)بنكاح صحيح
                                                 

 4لمطالب)(؛األنصارم/ أسنى ا479/  7(؛ابف عبد البر: االستذكار)224/  5السيكاسي/شرح فتح القدير) انظر:( 1)
 (.117/  10(؛ابف قدامة/ المغني )128/ 
 (115/  5باب حد الزنا()،أصرجو: مسمـ/ صحيحو)كتاب الحدكد(2)
باب رجـ الثيب ،(؛ صحيح مسمـ)كتاب الحدكد168/  8باب االعتراؼ بالزنا()،البصارم/ صحيحو)كتاب الحدكد (3)

 (.116/  5فى الزنا( )
 (266 / 2انظر: الشيرازم/الميذب )  (4)
/ 13(؛ابف منظكر/لساف العرب)69/ 2(؛ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة)118/  3الفراىيدم/العيف) انظر:(5)

119.) 
(؛ الصرشي/شرحو عمى مصتصر 172/  3(؛الزيمعي/تبييف الحقائؽ )37/  7الكاساني/ بدائع الصنائع ) انظر:(6)

/  10ابف قدامة/المغني ) (305/  7ضة الطالبيف )(؛ النككم/ رك 241/  1(؛ الشيرازم/التنبيو )76/  8صميؿ )
 (412/  1(؛قمعجي/معجـ لغة الفقيا   )154/  10(؛ المرداكم/ اإلنصاؼ )117
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لكػف الػذم  ،ؿ البحػثحػىػك مصتمػؼ فيػو كىػذا لػيس م كمنيػا مػاىػك متفػؽ عميػو  كمف ىذه الشركط ما
ىػك فقػد الشػرط أك الشػركط المػؤثرة  ،ييمنا كنحف نبحث أثر المجاعة عمى تطبيؽ عقكبة جريمة الزنا

كقد سبؽ بحث درأ الحػدكد  ،أك تغيره؛ كالمالحظ أنو متحقؽ في شرط انتفا  الشبيةفي الحكـ فترفعو 
 اعتبار المجاعة شبية فأقكؿ: لذلؾ سأبحث ىنا ،بالشبيات

  حد الزنا ؟.شبية تدرأ  المجاعة  عتبرتىؿ  الفرع الرابع:
بػؿ صػكرة مػف صػكر  ،ةعػف الزانيػ شبية تدرأ حد الزنػاإلى الشراب كالطعاـ الضركرة  (1)اعتبر الفقيا 

 المعتبر في درأ الحد عف الزاني.  اإلكراه
":" انطػػػكل تحتػػػو معنيػػػاف "فمف اضػػػطر غيػػػر بػػػاغ كال عػػػادلقكلػػػو تعػػػالى:عنػػػد تفسػػػيره  الجصػػػاصقػػػاؿ 

كلكنػو أكػػره  ،أف يكػكف غيرىػا مكجػكدا :كالثػاني ،أف يحصػؿ فػي مكضػع ال يجػد غيػر الميتػػة :أحػدىما
ككػال المعنيػيف مػراد باآليػة عنػدنا  ،أك تمػؼ بعػض أعضػائو ،عمى أكميا بكعيد يصػاؼ منػو تمػؼ نفسػو

كألنػو إذا كػاف المعنػى فػي ضػركرة  ،كقد ركم عف مجاىد أنو تأكليا عمى ضػركرة اإلكػراه ،الحتماليما
الميتػة مػا يصػػاؼ عمػى نفسػو مػػف الضػرر فػػي تػرؾ تناكلػو كذلػػؾ مكجػكد فػي ضػػركرة اإلكػراه كجػػب أف 

 . (2)يككف حكمو حكمو"
المضطر ىؿ ىك مكره أـ ال كفي تعميؽ الشي  أبي حامد مػا يبػيف رحمو هللا:"..  لنوويا اإلماـكقاؿ 

تجعمػػو كرىػػا حتػػى ال ذلػػؾ كقػػد صػػرح بػػو إمػػاـ الحػػرميف كقػػاؿ : الشػػرا  بػػالثمف الغػػالي لضػػركرة ىػػؿ 
 . (3)"أقيسيما : صحة البيع :فيو كجياف ليصح الشرا 

ف اضػػطر إلػػى شػػرب الصمػػر كحػػدىا ففيػػو ثالثػػ كقػػاؿ: "  ألنػػو ؛يجػػكزكالثػػاني: ...  أحػػدىا: ة أكجػػو كا 
 .(4) "عف نفسو فصار كما لك أكره عمى شربيا يدفع بو الضرر

اإلكػػراه بالتيديػػد كبػػيف  ،كىػك أف يغمبيػػا عمػػى نفسػػيا ،باإللجػػا  اإلكػػراهكال فػػرؽ بػػيف  " :ابػػف قدامػػةقػاؿ 
 ؛ لحديثكذكر ا (5) ."..نص عميو أحمد في راع جا تو امرأة قد عطشت ،بالقتؿ كنحكه

صػكرة مػف  كيعتبػره ،فابف قدامة رحمو هللا : يسكم بيف التيديد بالقتػؿ كاالضػطرار إلػى المػا  كالطعػاـ
 كالدليؿ عميو إتيانو باألثر.  ،صكر اإلكراه 

                                                 
(؛ الصرشي/شرحو عمى مصتصر 172/  3(؛الزيمعي/تبييف الحقائؽ )37/  7الكاساني/ بدائع الصنائع ) انظر:(1)

 (305/  7نككم/ ركضة الطالبيف )(؛ ال241/  1(؛ الشيرازم/التنبيو )76/  8صميؿ )
 (412/  1(؛قمعجي/معجـ لغة الفقيا   )154/  10(؛ المرداكم/ اإلنصاؼ )117/  10ابف قدامة/المغني )

 (.159/  1الجصاص/ أحكاـ القرآف )(2)
 (.37/  9النككم/ المجمكع)(3)
 .(42/  9نفس المرجع )(4)
 .(154/  10ابف قدامة/ المغني )(5)
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طعاـ أك شراب عند رجػؿ فمنعيػا إال بنفسػيا كصافػت اليػالؾ لك اضطرت المرأة إلى كقاؿ ابف القيـ:" 
أـ  ،فيػؿ يجػكز ليػا فػي ىػذه الحػاؿ أف تمكػف مػف نفسػيا :فػإف قيػؿ ،مييػافمكنتو مػف نفسػيا فػال حػد ع

 (1)"ىذه حكميا حكـ المكرىة عمى الزنا قيؿ ،ليجب عمييا أف تصبر كلك ماتت
 .اإلكراه تأصذ حكمياالضركرة صكرة مف صكر أنو اعتبر  :الشاىد

 واستدلوا:
 مف األِر:

فمػرت عمػى  ،بػامرأة جيػدىا العطػش اب تػى عمػر بػف الصطػأي ": عف أبى عبػد الػرحمف السػممى قػاؿ
عمػى  فقػاؿ ،رجميػا فػيفشػاكر النػاس  ،راع فاستسقت فأبى أف يسقييا إال أف تمكنو مف نفسػيا ففعمػت

 .(2)": ىذه مضطرة أرل أف تصمى سبيميا. ففعؿ رضى هللا عنو
 وجو الداللة :

يعػػرؼ لػػو مصػػالؼ  كلػػـ درأت عنيػػا حػػد الزنػػا كبػػو قضػػى عمػػر عمػػي اعتبػػر ضػػركرتيا لممػػا  شػػبية أف
 .فكاف إجماعان 

 .أف اإلكراه شبو تدرأ حد الزنا عف الزانية  (3) العمما  صالؼ بيف الك 
 .إلى مذىبيف ىؿ يقاـ عميو الحد؟ واختمفوا في الرجؿ إذا اكره عمى الزنا

كمقابػؿ األظيػر   (5)كقكؿ عند المالكية  (4)كىك مذىب أبي حنيفةأفاد أف عميو الحد  المذىب األوؿ:
ثػـ  السػمطافغيػر ذم كقيػده أبػك حنيفػة بمػا إذا أكرىػو   (7)الحنابمػةمػذىب ك   (6)ند الشػافعيةاألظير ع

 (8)تراجع عنو الصتالؼ العصر
  (9)قػكؿ أبػي حنيفػة أذا أكرىػو السػمطاف كمػذىب الصػاحبيفأفاد أنو ال حد عميو كىك  المذىب الِاني:

 (10)كقكؿ عند المالكية كاألظير عند الشافعية

                                                 
 (.80/  1لطرؽ الحكمية )ابف القيـ/ا(1)
(؛البييقي/ السنف الكبرل )كتاب 407/  7باب الحد في الضركرة()،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو )كتاب الطالؽ(2)

 (.341/  7(؛ كصححو األلباني انظر: إركا  الغميؿ)236/  8باب مف زنى بامرأة مستكرىة()،الحدكد
 .(154/  10ي )(؛ابف قدامة/ المغن446/  6الغزالي/الكسيط )(3)
 (.189/  5الزيمعي/تبييف الحقائؽ ) انظر:(4)
 (.471/  3عميش/منح الجميؿ شرحو لمصتصر صميؿ) انظر: (5)
 (.241/  13انظر:الماكردم/ الحاكم الكبير )(6)
 .(155/  10انظر:ابف قدامة/ المغني )(7)
 (.ا87/  8البحر الرائؽ )(؛ابف نجيـ/ 189/  5الزيمعي/تبييف الحقائؽ ) انظر:(8)
 (.700/  2) اهالسغدم/ فتاك  انظر:(9)
 .نفس المراجع السابقة( 10)
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 األدلة:
 المذىب األوؿ:أدلة 
 كىك دليؿ االصتيار. ،الحادث عف الشيكة باالنتشارال يككف إال  مف الرجؿ ألف الكط   قالكا:

  :مف وجييف  يعترض عميو
نمػا يمكػف دفػع الػنفس عػف االنقيػاد ليػا لػديف أك مرككزة في الطباع ال يمكف دفعيػا أف الشيكة"  - ، كا 

 (1)"ة ، كالحد إنما يجب في الفعؿ دكف الشيكةتقية ، فصار اإلكراه عمى الفعؿ ال عمى الشيك 
 .فال يدؿ إذف عمى االصتياراالنتشار يحدث دكف اصتيار كما يحدث لمنائـ  -

 مف السنة والمعقوؿ: أدلة المذىب الِاني
 أواًل مف السنة:

ادر وا الحدود عف المسمميف "  رسكؿ هللا  :قاؿ :قالترضي هللا عنيا عائشة  عف أـ المؤمنيف -
العفو خير لو مػف  فيفإف اإلماـ أف يخطئ  ،سبيموفخموا ،استطعتـ فإف وجدتـ لممسمـ مخرجا  ما

 .(2)"العقوبة فيأف يخطئ 

 وجو الداللة:

فكجػب أف ييػدرأ الحػد  ،كالحدكد تدرأ بالشػبيات ،مف أعظـ الشبياتكاإلكراه شبية  ،عمى الزناأنو مكره 
 .(3)عنو

 مف المعقوؿ : ِانيًا:
أكرىػت  ذاالزنػا فكجػب أف يسػقط بػو الحػد كػإكراه المػرأة : كألف كػؿ مػا سػقط فيػو الحػد أ أنو إكػراه عمػى

 .(4)عميو المرأة ، سقط فيو الحد إذا أكره عميو الرجؿ ، كالسرقة كشرب الصمر
 الرأي الراجح:

 يرل الباحث رجحاف المذىب الثاني: 
 كذلؾ ألف اإلكراه شبية كالحدكد تدرأ بالشبيات. -
 يعتبر دليؿ عمى االصتيار. فال ،أحيانان  شار يحدث بدكف شيكة ك بدكف اصتياركألف االنت -

                                                 
 (.241/  13انظر:الماكردم/ الحاكم الكبير )(1)
 (238/  8باب ما جا  فى در  الحدكد بالشبيات()،أصرجو: البييقي/ السنف الكبرل )كتاب الحدكد(  2)

ـ يصرجاه "؛الترمذم/ سننو )باب ما جا  في در  (كقاؿ:حديث صحيح اإلسناد كل385/  4الحاكـ/المستدرؾ )
( 84/  3( ركاه مرفكعا كمكقكفا كصحح المكقكؼ؛ الدارقطني/ سننو )كتاب الحدكد كالديات..()95/  3الحدكد()

 (.343/  7كضعفو األلباني انظر:إركا  الغميؿ)
 (.241/  13انظر:الماكردم/ الحاكم الكبير )(3)
 نفس المرجع.(4)
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 ىؿ يجوز لممضطر الزنا لإلبقا  عمى نفسو؟
 لمعمما  في ىذه المسألة اتجاىاف:

تربػػك عمػػى مفسػػدة الكقػػكع فػػي  ،أك العضػػك مفسػػدة تمػػؼ الػػنفس ألفٌ  ؛(1)يػػرل  الجػػكاز :األكؿاالتجػػاه 
 .الزنا
  الشاطبي:قاؿ 

ف أعظػػـ األشػػيا ، كلػػذلؾ ييمػػؿ فػػي جانبػػو الػػنفس كالمػػاؿ كغيرىمػػا، ثػػـ الػػنفس، كلػػذلؾ ييمػػؿ فػػي الػػدي"
فيجكز عند طائفة مػف العممػا  لمػف أكػره بالقتػؿ عمػى الزنػى  ،كالماؿ جانبيا اعتبار قكاـ النسؿ كالعقؿ

؛ جػاز ت كصافت المػكت كلػـ تجػد مػف يطعميػا إال ببػذؿ بيضػًعياكلممرأة إذا اضطر   ،أف يقي نفسو بو
 .(2)"ليا ذلؾ

  :ويمكف أف يستدؿ لو مف القياس
الػذم  المضػطرعمػى  ،الستحيا  نفسو؛الزنا  عمىألجأتو الضركرة كىك قياس المضطر لمطعاـ الذم 

يباح  ،لحفظ ميجتو التمفظ بالكفر لمثاني أيبيحفكما  ،أيكره عمى التمفظ بكممة الكفر مع اطمئناف القمب
ث أف المػػؤدل كاحػػد كىػػك حيػػ ,ا  الػػنفس فػػي كػػؿحيبجػػامع اسػػتفعمػػو ، عمػػى الزنػػا اضػػطرالػػذم  كؿلػػأل

لمػا سػمح هللا عػز كجػؿ بػالكفر بػو كىػك أصػؿ الشػريعة عنػد اإلكػراه كلػـ :"القرطبػي ؛ قػاؿزىكؽ النفس
يؤاصػػذ بػػو، حمػػؿ العممػػا  عميػػو فػػركع الشػػريعة كميػػا، فػػإذا كقػػع اإلكػػراه عمييػػا لػػـ يؤاصػػذ بػػو كلػػـ يترتػػب 

 . (3)"عميو حكـ
ألف مفسػدتو أعظػـ مػف مفسػده قتػؿ ؛اإلقػداـ عمػى الزنػا لمضػركرة  (4)كيػرل عػدـ جػكاز ه الِاني:االتجا
 "ال يجػػكز اإلقػػداـ عمػػى الزنػػا كالمػػكاط بشػػي  مػػف أسػػباب اإلكػػراه :"قػػاؿ العػػز ابػػف عبػػد السػػالـ ،الػػنفس
بر اط فػػإف الصػػككػػذلؾ لػػك أكػػره عمػػى الزنػػا كالمػػك  فػػي اجتمػػاع المفاسػػد المجػػردة عػػف المصػػالح كقػػاؿ:"

 (5)"في تحريـ الزنا كالمكاط مصتمؼ في جكازه كال صالؼ
كال يبػػػاح بػػػو باالتفػػػاؽ أيضػػػا ; ألف  ،الثالػػػث: الزنػػػا ،بػػػاإلكراهعنػػػد حديثػػػو عمػػػا يبػػػاح  كقػػػاؿ السػػػيكطي:

 .(6)"أك امرأة ،مفسدتو أفحش مف الصبر عمى القتؿ كسكا  كاف المكره رجال

                                                 
 (.369/  2(؛ الدسكقي/ حاشية )186/  5(؛الزيمعي/ تبييف الحقائؽ)362/  1زدكم/ أصكلو )انظر: الب(1)
 (.511/  2الشاطبي/ المكافقات ػ )(2)
 (181/  10انظر:القرطبي/ تفسير )(3)
/  2(؛ المناكل/ التيسير بشرح الجامع الصغير)83/  5البجرمي/ تحفة الحبيب عمى شرح الصطيب ) انظر: (4)

67) 
 (.85  ،79/  1عبد السالـ/قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ) ابف(5)
 .(207/  1السيكطي/ األشباه ك النظائر )(6)
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فػي غيػر الزنػا كالقتػؿ إذ ال يباحػاف  " ،كرىكا عميػوكمػا اسػت   قػاؿ المنػاكم: عنػد شػرحو لقػكؿ النبػي
 .(1)"باإلكراه

بيف الرجؿ كالمرأة في استباحة الرصصة باإلكراه عمى الزنا كلػيس  .(2)"ؽ كثير مف العمما ر كف
نمػا مػف بػاب حجػـ المفسػدة المترتبػة عميػو ،ىذا التفريؽ مف باب االنتشار كعدمو فيػرصص ليػا أف  ،كا 

كاليػرصص لمرجػؿ كىػذا التفريػؽ قػائـ عمػى معنػى أف زناىػا   ،ه التػاـ أك الممجػ تزني إذا أكرىت اإلكرا 
فيو معنى القتؿ الذم ىك المانع مف الػرصص فػي جانػب  يسفم  ،كلدىا مف الزنا عنياال يقطع نسب 

 .الرجؿ
كالمػرأة بصػالؼ الكلػد  الضػركرة لممػكت جكعػا قػاؿ الدسػكقي:"ت كلػك أد،(3)بحػاؿ  وأما المواط فال يباح

 (4)" يجكز لو أف يمكف مف المكاط فيو كلك أدل الجكع لمكتوفال
ال قتمنػاؾ أك منػع فإف قيؿ لك كقع مثؿ ذلؾ لرجؿ :" قاؿ ابف القيـ كقيؿ لو إف لػـ تمكػف مػف نفسػؾ كا 

 ،ال يجػكز لػو ذلػؾ :قيػؿ, الطعاـ كالشراب حتى يمكف مف نفسو كصاؼ اليالؾ فيؿ يجكز لو التمكػيف
كىػػك  ،تالفيػػو  العػػار الػػذم يمحػػؽ المفعػػكؿ بػػو ال يمكػػف أفٌ  ،كبػػيف المػػرأة كيصػػبر لممػػكت  كالفػػرؽ بينػػو
أك منع الطعاـ كالشراب حتى يمكت فإف ىذا فساد في نفسو كعقمػو كقمبػو  ،شر مما يحصؿ لو بالقتؿ

قػػؿ أف  ،فسػػادا عظيمػػاتسػػرل فػػي الػػركح كالقمػػب فتفسػػدىما  كدينػػو كعرضػػو كنطفػػة المػػكطي مسػػمكمة
كليػػذا يجػػكز لػػو أك  ؛التفريػػؽ بػػيف ركحػػو كبدنػػو بالقتػػؿ دكف ىػػذه المفسػػدةففسػػاد   ،يرجػػى معػػو صػػالح

 .(5)"يجب عميو أف يقتؿ مف يراكده عف نفسو إف أمكنو ذلؾ مف غير صكؼ مفسدة
 عف الزنى واف مات كاف مأجورًا. االمتناعاألولى  وال خالؼ أف

ىػك معمػـك  كذلػؾ لمػا، أفضػؿ لػو عنػد هللافيػك  مكتػوف أدل إلػى كا  الزنػا  ضػطر عػفامتناع الماألكلى 
 مف حرمة األبضاع ككجكب صكنيا كالمدافعة عنيا كاف أدل إلى القتؿ. 

 فعػػف ان؛كاعتبػػره شػػييد قتػػؿ المػػدافع عنػػو  إلػػىكقػػد أكجػػب الشػػارع دفػػع الصػػائؿ عمػػى العػػرض كاف أدل 
مف قتؿ دوف مالو فيو شييد ومػف قتػؿ دوف دينػو  :يقكؿ سمعت رسكؿ هللا ": سعيد بف زيد قاؿ

 .(6)"يو شييد ومف قتؿ دوف دمو فيو شييد ومف قتؿ دوف أىمو فيو شييدف
                                                 

 (67/  2المناكل/ التيسير بشرح الجامع الصغير)( 1)
/  4مجمع األنير)الكميكبمي/ (186/  5تبييف الحقائؽ) ؛ الزيمعي/(314/  2/تيسير التحرير )أمير بادشاه انظر:( 2)

 (.369/  2الدسكقي/ حاشيتو ) ؛(446/  6الكسيط )الغزالي/ ؛(44
 .(194/  4) -مغني المحتاج الشربيني/  ؛(366/  1األشباه كالنظائر)انظر: انظر:السيكطي/(3)
 (.369/  2الدسكقي/ حاشيتو عمى الشرح الكبير )(4)
 .(80/  1الطرؽ الحكمية )ابف القيـ/(5)
( كقاؿ:ىذا حديث 88/  3باب ما جا  فيمف قتؿ دكف مالو فيك شييد( ) ،ياتأصرجو: الترمذم/ سننو )كتاب الد(6)

 ( 132/  7مف قاتؿ دكف أىمو()،حسف صحيح؛النسائي/ سننو )كتاب تحريـ الدـ
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 :وجو الداللة
كأف دفاعػو عػف العػرض أمػر منػدكب  ،شػييدا دؿ عمػى أف لػو القتػؿ كالقتػاؿ أنو لما جعمو 

 .إليو بؿ كاجب عميو مأجكر بو

ككجػد مػف زنػى كىػك مضػطر كادعػى   ،كعمى ىػذا  فػإف كػاف الحػاؿ حػاؿ مجاعػة كمصمصػة
 ار  كقامت القرينة عمى صدقو فإنو يدرأ عنو الحد .االضطر 
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  المطمب الِالث
 أِر نازلة المجاعة عمى حد الردة

  :فركع.... كفيو 
 الفرع األوؿ: تعريؼ الردة:

 الفرع الِاني: حكـ الردة وعقوبة المرتد:
 .صحة الردة الفرع الِالث : شروط 

 الفرع الرابع:  بما تحصؿ الردة؟ 
 ؿ يعتبر المجاعة شبية تدرأ حد الردة عمف تمفظ بالكفر وقمبو مطم ف باإليماف؟الفرع الخامس: ى

 الفرع السادس: االضطرار المعتبر لمتمفظ بالكفر.
 . وأعظـ أجراً  الصبر عمى الجوع والموت أفضؿ: بعالفرع السا

 الفرع األوؿ: تعريؼ الردة:
 .(1)ى غيرهالرجكع عف الشي  إلرد كىك:  :مف الردة لغةن: البند األوؿ:
 .(2)ىي الرجكع عف اإلسالـ إلى الكفر  الردة اصطالحان: البند الِاني:

 .(3) "ىي قطع اإلسالـ بنية أك قكؿ كفر أك فعؿ أك:

 :المرتدعقوبة الردة و حكـ الفرع الِاني: 
يػاكـ منيػاالػردة:  حكػـالبند األوؿ:  أفحػش الكفػر كأغمظػو حكمػا محبطػة لمعمػؿ  ،الػردة: أعاذنػا هللا  كا 

 .كيحسف عممو منياالمرتد يتب  مات كلـ إف
ـْ ِفي الدُّْنَيا َواآْلِخرَ  قاؿ تعالى: ـْ َعْف ِديِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر َفُأوَلِ َؾ َحِبَطْت َأْعَماُلُي ِة } َوَمْف َيْرَتِدْد ِمْنُك

ـْ ِفيَيا َخاِلُدوَف {  َـّ اْزَداُدوا ُكْفػرًا } ِإفَّ الَّػوقػاؿ:  (4)َوُأوَلِ َؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى ـْ ُِػ ِذيَف َكَفػُروا َبْعػَد ِإيَمػاِنِي
الُّوَف {  ـُ الضَّ ـْ َوُأوَلِ َؾ ُى َلْف ُتْقَبَؿ َتْوَبُتُي
(5) . 

                                                 
 (.267/  1(؛الرازم/مصتار الصحاح)386/  2انظر:ابف فارس/ معجـ مقاييس المغة )(1)
/  13(؛الماكردم/ الحاكم )152/  7(؛ابف عبد البر/االستذكار)134/  7الكاساني/بدائع الصنائع ) انظر:(2)

 (.72/  10(؛ابف قدامة/ المغني)149
 (131/  1النككم/منياج الطالبيف )(3)
 .217سكرة البقرة آية: ( 4)
 .90سكرة آؿ عمراف آية: ( 5)
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  :عقوبة المرتد البند الِاني:
أجمػػع أىػؿ العمػـ عمػػى كجػكب قتػػؿ  ابػف قدامػة:"قػػاؿ ،(1)ال صػالؼ بػيف الفقيػػا  فػي كجػكب قتػػؿ المرتػد

  .(2) "المرتد
 :استدلوا لذلؾ مف السنة و 
ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلػو إال هللا وأنػى رسػوؿ "  قاؿ رسكؿ هللا :عف عبد هللا قاؿ -

 .(3)"هللا إال بإحدى ِالث الِيب الزاف والنفس بالنفس والتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة
نى  :"مة قىاؿر عف عك - ٍنوي ًبزى ًمي  رىًضيى اَّللهي عى بهاسو فىقىاؿى لىٍك كيٍنتي أىنىا أيًتيى عى ـٍ فىبىمىغى ذىًلؾى اٍبفى عى قىيي اًدقىةو فىأىٍحرى

ػػػكًؿ اَّللًه  ـٍ ًلنىٍيػػػًي رىسي ـٍ أيٍحػػػًرٍقيي ػػػكًؿ اَّللًه  :لىػػػ ـٍ ًلقىػػػٍكًؿ رىسي لىقىتىٍمػػػتييي بيكا ًبعىػػػذىاًب اَّللًه كى ػػػٍف بىػػػدهؿى ًدينىػػػوي   الى تيعىػػػذًٌ مى
 .(4)"فىاٍقتيميكهي 

ألقػػى لػػو ،فممػػا قػػدـ عميػػو  ،الػػيمف ثػػـ أتبعػػو معػػاذ بػػف جبػػؿ إلػػىبعثػػو  سػػى أف النبػػي عػػف أبػػي مك  -
ذا رجؿ عنده مكثؽ قػاؿ مػا ىػذا قػاؿ  ،انزؿ :كسادة قاؿ  ،اجمػس :فأسػمـ ثػـ تيػكد قػاؿ،كػاف ييكديػا :كا 

 .(5)ال أجمس حتى يقتؿ قضا  هللا كرسكلو ثالث مرات فأمر بو فقتؿ":قاؿ
 :اللةوجو الد

 المرتد. عمى كجكب قتؿظاىرة الداللة  لشريفة ىذه األحاديث ا
 .الفرع الِالث : شروط  صحة الردة

كالعمػـ بمػا يقػكؿ  البمػكغ كالعقػؿ كاالصتيػار التكميػؼ كىػي ال تقع الردة مف المسمـ إال إذا تكفرت شرائط
مجنػػكف  أك مغمػػى عميػػو  أك مكػػره أك جاىػػؿ لبعػػده عػػف العمػػـ  فػػال تصػػح ردة صػػغير كال (6)يفعػػؿ أك
 لعمما  .كا

                                                 
/  ؛(208/  12النككم/ شرحو عمى مسمـ) :انظر(1)  (.127/  1مراتب اإلجماع )ابف حـز
  (.72/  10ابف قدامة/ المغني )(2)
(؛ مسمـ/ 5 / 9باب قكؿ هللا تعالى} أف النفس بالنفس كالعيف بالعيف..()،أصرجو: البصارم/ صحيحو)كتاب الديات(3)

 (.106/  5باب ما يباح بو دـ المسمـ()،صحيحو )كتاب القسامة
/  17أصرجو:البصارم/ صحيحو )كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ حكـ قتؿ المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ()(4)

334.) 
/  17المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ()أصرجو: البصارم/ صحيحو )كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ حكـ قتؿ (5)
 (.6/  6باب النيى عف طمب اإلمارة كالحرص عمييا()،اإلمارة(؛ مسمـ/ صحيحو )كتاب 335/ 
 .(221/  2(؛الشيرازم/الميذب )135/  7الكاساني/بدائع الصنائع ) انظر:(6)
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  ؟الردةبما تحصؿ  :رابعال الفرع
ينػػدرج ككػػؿ كاحػػد مػػف ىػػذه األنػػكاع الثالثػػة  تػػارةباالعتقػػاد ك  ،تػػارةكبالفعػػؿ  ،تػػارةبػػالقكؿ الػػردة حصػػؿ ت

 ؛ ال تكاد تحصرتحتيا صكر 
أك سػب ،أك لك كاف نبيا ما آمنػت بػو  ،لك كاف فالف ربي ما عبدتو :قاؿ شصص فكما لك :أما القوؿ
  .أك النبي  ة أك القرآفالديف كالمم
ف كػاف مصػرحا  ،فعال أجمع المسممكف عمى أنػو ال يصػدر إال مػف كػافر فيك أف يفعؿ  :أما الفعؿ كا 

أك  ،صػميب لصػنـ أككالسػجكد ك ،مقي القػرآف فػي القمامػة عالمػا متعمػدا مف ي:مثؿ باإلسالـ مع فعمو 
 . مشي إلى الكنائس مع أىميا بزييـ مف الزنانير كغيرىا

أك اعتقػػد نفػي مػػا ،أك حػػدكث الصػانع ،مػػف اعتقػد قػػدـ العػالـ ك كأمػا الكفػػر باالعتقػاد   :العتقػػادوأمػا ا
حػػػراـ  أك اسػػػتحؿ مػػػا ىػػػك ، فػػػي عنػػػو باإلجمػػػاعنم أك أثبػػػت مػػػا ىػػػك ،ىػػػك ثابػػػت هلل تعػػػالى باإلجمػػػاع

 .(1)  أك أنكر ما ىك معمـك مف الديف بالضركرة باإلجماع أك حـر حالال باإلجماع
الػػردة عمػػف تمفػػظ بػػالكفر وقمبػػو مطمػػ ف  شػػبية تػػدرأ حػػد مجاعػػةالعتبػػر تىػػؿ  :خػػامس الالفػػرع 
 .؟باإليماف

أف  (4)ال صػالؼ بػيف الفقيػا ك  ، (3)أف الفقيا  اعتبركا الضركرة صكرة مف صكر اإلكراه قد سبؽ بحث
 لذلؾ  كاستدلكا ،كاف قمبو مطمئف باإليماف إذا ه عميوأف اإلكراه شبية تدرأ حد الردة عف المكر 

   :واإلجماع مف الكتاب و السنة
 :مف الكتاب: أوال

يَمػاِف َوَلِكػْف َمػْف َشػَرحَ  قكلو تعالى:  } َمْف َكَفَر ِبػاهَِّ ِمػْف َبْعػِد ِإيَماِنػِو ِإالَّ َمػْف ُأْكػرَِه َوَقْمُبػُو ُمْطَمػِ فّّ ِباإلِْ
ـْ َعَذاٌب  ـْ َغَضٌب ِمَف اهَِّ َوَلُي َعِظيـٌ{ ِباْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَمْيِي

(5). 
 وجو الداللة مف اآلية:

ثػػػـ   ،كالتبٌصػػػرأف هللا تعػػػالى تكعػػػد بالعقكبػػػة مػػػف كفػػػر كارتػػػد عػػػف الػػػديف الحػػػؽ بعػػػد اليدايػػػة 
كذلػؾ  ؛استثنى مف العقكبة مف أكره كأيلجأ عمى الػتمفظ بػالكفر شػرط أف يكػكف قمبػو مطمػئف باإليمػاف 

 أفٌ  ،أف سػبب نػزكؿ ىػذه اآليػة (7)ابػف كثيػر ك (6)جػا  فػي تفسػير القرطبػي ،ألف اإليماف محمػو القمػب
كذكر آليتيـ بصير ثـ ترككه فمما أتى  عمار بف ياسر فمـ يترككه حتى سب النبي  أصذكا فيالمشرك

                                                 
 (493/  1(؛ الحسيني/كفاية األصيار )134/  4الشربيني/ مغني المحتاج ) انظر:( 1)
 .171صمف ىذا البحث  انظر (3)
/  7(؛ابف عبد البر/ االستذكار )184/  3(؛الزيمعي/ تبييف الحقائؽ)98/  9انظر: السرصسي/ المبسكط )( 4)

 (.154/  10(؛ابف قدامة/المغني )145/  4(؛ الشربيني/مغني المحتاج )511
 .106سكرة النحؿ آية : ( 5)
 (.180/  10انظر: تفسير القرطبي)( 6)
 (.605/ ص  4انظر: ابف كثير/ تفسيره)ج ( 7)
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كذكػػرت آليػػػتيـ  ،ركػػػت حتػػى نمػػت منػػػؾمػػا تي  ،شػػر يػػػا رسػػكؿ هللا :قػػاؿ لقػػاؿ مػػػا كرا ؾ رسػػكؿ هللا 
 .(1) "إف عادكا فعد :قاؿ ،باإليماف مطمئف :قاؿ ،كيؼ تجد قمبؾ :قاؿ ،بصير

لما سمح هللا عز كجؿ بالكفر بو كىك أصػؿ الشػريعة عنػد اإلكػراه كلػـ يؤاصػذ بػو، حمػؿ :"قاؿ القرطبي
عميو حكـ، كبػو جػا  العمما  عميو فركع الشريعة كميا، فإذا كقع اإلكراه عمييا لـ يؤاصذ بو كلـ يترتب 

النسػياف كمػا اسػتكرىكا عميػو" الحػديث. كالصبػر :" رفع عف أمتػي الصطػأ ك األثر المشيكر عف النبي 
ف لـ يصح سنده فإف معنا صحيح باتفاؽ مف العمما   .(2)"كا 

 مف السنة: ِانيًا:
" تجاكز هللا عف أمتي الصطأ، كالنسػياف، :عف ابف عباس رضي هللا عنيما، قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا -

 " .(3) "كما استكرىكا عميو
 وجو الداللة:

نمػا ،كذلؾ لعدـ قصد الفعؿ ،لـ يؤاصذىـ ك كالناسي كالمكره  المصط ا عف أف هللا تعالى عف كا 
 كالنسػياف كاإلكػراهألف عػيف الصطػأ ؛مف باب ترؾ الحقيقػة بداللػة محػؿ الكػالـ كىك  ،األعماؿ بالنيات

كاألصيػػر مػػا  ،صػػيانة لمصبػػر عػػف المصالفػػة ؛أك كالىمػػا حكػػـال أك،رفػػع اإلثػػـ  إمػػافػػالمراد  ،غيػػر مرفػػكع
 .الفقيا رجحو 

كىك حػديث جميػؿ قػاؿ بعػض العممػا  ينبغػي أف يعػد نصػؼ اإلسػالـ ألف :" عند ذكره  قاؿ ابف حجر
الثاني ما يقع عف صطأ أك نسياف أك إكراه فيذا القسـ معفػك عنػو  ،الفعؿ إما عف قصد كاصتيار أك ال

نما اصتمؼ العمما  ىؿ المعفك عنو اإلثـ أك الحكـ أك ىما معا كظاىر  الحػديث األصيػر كمػا باتفاؽ كا 
 (4)"صرج عنو كالقتؿ فمو دليؿ منفصؿ

                                                 
؛ (203/ 17ما ذكر في عمار بف ياسر رضي هللا عنو. ) ،أصرجو: ابف أبي شيبة/ مصنفو كتاب الفضائؿ(1)

سنف كقاؿ: صحيح عمى شرط الشيصيف كلـ يصرجاه؛ البييقي/ ال (357/  2الحاكـ/ المستدرؾ عمى الصحيحيف)
 (.208/  8) باب المكره عمى الردة( ،الكبرل )كتاب المرتد

 (181/  10القرطبي/ تفسير ) (2)
 ،أصرجو: عبد الرزاؽ/ مصنفو) كتاب الجامع لإلماـ معمر بف راشد األزدم ركاية اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني(3)

(؛ البييقي 444/  3باب طالؽ المكره كالناسي() ،(؛ابف ماجة/ سننو)كتاب الطالؽ298/  11باب هلل أرحـ بعبده()
(؛ ابف حباف/ صحيحو)كتاب إصباره صمى هللا عميو 84/  6باب مف ال يجكز إقراره() ،/السنف الكبرل )كتاب اإلقرار

(؛الحاكـ/ 202/  16باب ذكر األصبار عما كضع هللا بفضمو عف ىذه األمة() ،كسمـ عف مناقب الصحابة رضي..
كقاؿ: ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيصيف، كلـ يصرجاه "كصححو األلباني  (2/198الصحيحيف ) المستدرؾ عمى

 (.213/  4انظر: إركا  الغميؿ)
 (.161/  5انظر:ابف حجر/ فتح البارم )(4)
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كمػػػا اسػػػتكرىكا عميػػػو، كالمصتػػػار، أنػػػو عػػػاـ فيعمػػػؿ بعمكمػػػو، إال فيمػػػا دؿ دليػػػؿ عمػػػى : وقػػػاؿ النػػػووي
 (1)"تصصيصو، كغرامة المتمفات

 :اإلجماعِالًِا: 
لقتؿ ، أنو ال : أجمع أىؿ العمـ عمى أف مف أكره عمى الكفر ، حتى صشي عمى نفسو ا قاؿ القرطبي

 (2)"إثـ عميو إف كفر كقمبو مطمئف باإليماف ، كال تبيف منو زكجتو ، كال يحكـ عميو بحكـ الكفر
 الفرع السادس: االضطرار المعتبر لمتمفظ بالكفر:

ىػػك غمبػػة الظػػف بػػالمكت أك  ،باإليمػػاف  ااإلضػػرار المعتبػػر لمػػتمفظ بكممػػة الكفػػر مػػا داـ القمػػب مطمئننػػ
 . (3)أما دكف ذلؾ فال يعتبر اضطرار ممج   ،نفعتوتمؼ عضك أك ذىاب م

 وأعظـ أجرًا. : الصبر عمى الجوع والموت أفضؿبعالفرع السا
ال يػػأثـ المسػػمـ  ،تمفػػظ المكػػره أك المضػػطر بكممػػة الكفػػر مػػع اطمئنػػاف القمػػب باإليمػػاف رصصػػة مباحػػة 

قػػػاؿ  ،ظػػػـ أجػػػران عنػػػد هللاكلػػػك أدل إلػػػى مكتػػػو فيػػػك أع ،الصػػػبر كتحمػػػؿ الجػػػكع لكػػػف األكلػػػى  ،بإتيانيػػػا
أنػػو أعظػػـ أجػػرا عنػػد هللا ممػػف ،أجمػػع العممػػا  عمػػى أف مػػف أكػػره عمػػى الكفػػر فاصتػػار القتػػؿ  القرطبػػي:

قػػاؿ أصػػحابنا األفضػػؿ أف ال يعطػػى التقيػػة كال يظيػػر الكفػػر الجصػػاص:"  قػػاؿك  (4)"اصتػػار الرصصػػة
ف كاف غير ذلؾ مباحان  ،حتى يقتؿ  أراد أىػؿ مكػة أف يقتمػكه لػـ  لػو كذلػؾ ألف صبيػب بػف عػدم لمػا كا 

 (5)"كعند المسمميف أفضؿ مف عمار  حتى قتؿ فكاف عند النبي  ،يعطيـ التقية
لكنػو جػائز بالحكايػة كاإلكػراه، إذا كػاف  ،التمفظ بكممة الكفر مفسدة محرمة قاؿ العز بف عبد السالـ:"

ف مفسػػدة الػػتمفظ بكممػػة ال ألف حفػػظ الميػػج كاألركاح أكمػػؿ مصػػمحة مػػ ؛باإليمػػاف قمػػب المكػػره مطمئنػػان 
جػػالؿ رب العػػالميف،  ،يعتقػػدىا الجنػػاف، كلػػك صػػبر عمييػػا لكػػاف أفضػػؿ لمػػا فيػػو مػػف اعتػػزاز الػػديف كا 

 .(6)"كالتغرير باألركاح في إعزاز الديف جائز، كأبعد مف أكجب التمفظ بيا
 فػاألكلى أف ،كرةالضر  حد المسمميف كبمغت بيـمف أمصار  صرو بمي كعميو فإف نزلت مجاعة 

كيصػبركا   ،كيطمبػكا الغػكث مػف كػؿ سػبيؿ حػالؿ لػدفعيا عػنيـ ،يمجأكا إلى هللا تعالى أف يفػرج كػربيـ
فٌ ك  ،عمػػػى ابػػػتال  هللا ليػػػـ اضػػػطر أحػػػد لمػػػتمفظ بكممػػػة الكفػػػر اسػػػتبقا ن لنفسػػػو فيجػػػكز لػػػو مػػػا داـ قمبػػػو  ا 

 كلكنو صالؼ األكلى كما سبؽ.، باإليماف امطمئنن 

                                                 
 (.168/  6النككم/ ركضة الطالبيف ) (1)
 (.182/  10القرطبي/الجامع ألحكاـ القرآف )(2)
 .(391/  1(؛الغنيمي/ المباب )43/  4/مجمع األنير )الكميبكلي انظر:(3)
 .(188/  10القرطبي/الجامع ألحكاـ القرآف )(4)
 .(13/  5الجصاص/أحكاـ القرآف )(5)
 .(84/  1قكاعد األحكاـ في مصالح األنامؿ )/ ابف عبد السالـ(6)
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ت مسػميات كثيػػرة حػيػات التنصػػير تػدصؿ بػالد المسػػمميف تمػف جمع اكثيػػرن  كالحاصػؿ اليػكـ أفٌ 
 :فيقدمكف ليـ المساعدات مشركطة بأقكاؿ أك أفعاؿ كفر مثػؿ ،يستغمكف عكز المسمميف كضركرتيـ،

كىػذا عمػى مػرأل كمسػمع   .مػف أعمػاؿ الكفػركمػا شػاكؿ ذلػؾ ،كالصالة في الكنػائس   ،القكؿ بالتثميث
فمثػػؿ ىػػؤال  مغػػرر بيػػـ كيجػػب عمػػى  ،دكف أف تحػػرؾ سػػاكنان  القائمػػة فػػي العػػالـ اإلسػػالميالحككمػػات 

 .الديف الحؽ إلىكردىـ  ،العمما  تكعيتيـ كتعريفيـ بصطكرة كشناعة ىذه األقكاؿ كاألفعاؿ كاستتابتيـ

وصمى هللا وسمـ عمى سيدنا محمد والحمد  رب العالميف.
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 كعان.ألف مفسدتو أعظـ مف مفسدة المكت ج ،تبيحو الضركرة بحاؿ المكاط ال .40
 .كقمبو مطمئف باإليمافالمجاعة شبية تدرأ حد الردة عمف تمفظ بكممة الكفر ضركرة تعتبر . 41
ىػك غمبػة الظػف بػالمكت  ،رار المعتبر لمتمفظ بكممة الكفر ما داـ القمب مطمئننػا باإليمػافطاإلض. 42

 أما دكف ذلؾ فال يعتبر اضطرار ممج . ،أك تمؼ عضك أك ذىاب منفعتو
ف أدل إلى المكت أفضؿ مف التمفظ بالكفر.الصبر ع .43  مى الجكع كا 

 والحمد  رب العالميف.
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 التوصيات

 في مسألة المجاعة كأثرىا عمى األحكاـ إال أني المتكاضعة  قمت بو مف بحث كدراسة ما .رغـ1
 مف ا  ىذه المسألة مزيدإعطاثة لذلؾ أدعك اإلصكة البحٌ  ،ىذه المسألة كؿ  فركع أدعي أني جمعت 

 دراسة.كالبحث ال
 بتقكل هللا تعالى كالتضرع إليو كااللتزاـ  ضركرة مكاجية نازلة المجاعة كغيرىا مف النكازؿ .2

كعدـ البحث عف معالجات مف الشرؽ أك الغرب   ,بأحكاـ الشريعة كاستنباط المعالجات ليا منيا
معالجات الشرؽ كالغرب فما نالنا إال الشقا  كالذؿ كقد جربنا ألف شريعتنا دستكر مف رب العالميف 

 في شتى المياديف.
عمى الحكاـ كالمسؤليف أف يتقكا هللا تعالى في أىؿ المجاعات مف المسمميف كيرفعكا عنيـ  شبح  .3

  الجكع كالمرض كىـ قادركف عمى ذلؾ إف شا  هللا تعالى.
صندكؽ النقد الدكلي  كأالبنؾ الدكلي  تصضع لسياسات عمى الحككمات في بالد المسمميف أال .4

أك غيرىا مف الدكؿ الكبرل التي تيدؼ مف كرا  سياساتيا الييمنة عمى مقدرات الشعكب كتدمير 
 قتصادىا.ا
كبصاصة التي تكجب عمى المسمميف  ،ال تأصذىـ بو لكمة الئـ . عمى العمما  أف يبينكا أحكاـ هللا5

 إصكانيـ مف أىؿ المجاعة كأنيـ يأثمكا بترؾ مكاساتيـ. رؤسا  كمر كسيف مكاساة ،حككمات كشعكب
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 فهرس اآليات
 

رقـ  السورة اآلية ـ
 اآلية

 الصفحة

ـْ ِبَشْيٍ  ِمَف اْلَخْوِؼ َوا .1  13، 1 155 البقرة ْلُجوِع   َوَلَنْبُمَونَُّك
 3 91 ىكد َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُو َكِِيًرا ِممَّا َتُقوؿُ  .2
ْذ َأَخَذ اهَُّ ِميَِاَؽ الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلتَُبيُِّننَُّو ِلمنَّاسِ  .3  6 187 آؿ عمراف َواِ 
-30-26-11 3 المائدة َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصةٍ  .4

44-58 
 11 14 البمد َأْو ِإْطَعاـٌ ِفي َيْوـٍ ِذي َمْسَغَبةٍ  .5
ََّمَراتِ  .6 ِنيَف َوَنْقٍص ِمَف ال  12 130 األعراؼ َوَلَقْد َأَخْذَنا آَؿ ِفْرَعْوَف ِبالسِّ
 13 6 ىكد َوَما ِمْف َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَمى اهَِّ ِرْزُقَيا .7
 13 94 األعراؼ ا ِفي َقْرَيٍة ِمْف َنِبيٍّ ِإالَّ َأَخْذَنا َأْىَمَيا ِباْلَبْأَسا ِ َوَما َأْرَسْمنَ  .8
َِاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة  .9  14 112 النحؿ َوَضَرَب اهَُّ َم

 155-16 2 المائدة َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى .10
ـْ ِفي اأْلَْرِض فَ  .11 َذا َضَرْبُت ـْ ُجَناحٌ َواِ   24 101 النسا  َمْيَس َعَمْيُك
ـَ اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِىؿَّ ِبِو ِلَغْيِر إ .12 ـَ َوَلْح ـُ اْلَمْيَتَة َوالدَّ ـَ َعَمْيُك نََّما َحرَّ

   اهَِّ َفَمِف اْضُطرَّ 
-30-28-24 173 البقرة

120-164 
ـْ  .13  َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُك

 29 النسا 
26-44-47-
72-102-115-

127-137 
اِبِريَف  14 ِر الصَّ  12 –ج  155 البقرة َوَبشِّ
   َمْف َكَفَر ِباهَِّ ِمْف َبْعِد ِإيَماِنِو ِإالَّ َمْف ُأْكرِهَ  .15

 106 النحؿ
31-37-120-

164 
 

ـْ ِإَلْيوِ  .16 ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك ـْ َما َحرَّ َؿ َلُك  َوَقْد َفصَّ
 119 األنعاـ

41-57-61-
70-71-74-

120 
-47-44-42 195 البقرة وال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة                         .17

103 
 51 20 التكبة الَِّذيَف آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِؿ اهَِّ  .18
ـْ َيْرَتاُبواِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَف آَمُنوا ِباهَِّ َوَرُسوِلِو ُِ  .19  51 15 الحجرات َـّ َل
ـْ  .20 ـْ َوَأْنُفِسُك  52 41 التكبة اْنِفُروا ِخَفاًفا َوَِِقااًل َوَجاِىُدوا ِبَأْمَواِلُك
اَلةِ  .21 ْبِر َوالصَّ  53 45 البقرة َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
ـْ َظَمٌأ َواَل َنَصٌب َواَل َمخْ  .22 ـْ اَل ُيِصيُبُي  54 120 التكبة َمَصةٌ َذِلَؾ ِبَأنَُّي



  

  189 

ْمَنا َبِني آَدـَ  . .23  63 70 اإلسرا  َوَلَقْد َكرَّ
 64 28 التكبة ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس  .24
ـْ ِإالَّ َكاأْلَْنَعاـِ َبْؿ ُىـْ  .25  64 44 الفرقاف ِإْف ُى
 68 90 مائدةال َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسرُ  .26
ـُ اْلَخَباِ ثَ  .27 ـُ َعَمْيِي ـُ الطَّيَِّباِت َوُيَحرِّ  68 157 األعراؼ َوُيِحؿُّ َلُي
ـْ ِباْلَباِطؿِ  .28 ـْ َبْيَنُك -137-111-77 29 النسا  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُك

151 
ـْ َفاْعَتُدوا َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِف اْعَتَدى .29  81 194 البقرة َعَمْيُك
 138-78-82 32 المائدة َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا .30
 83 32 المائدة ِمْف َأْجِؿ َذِلَؾ َكَتْبَنا َعَمى َبِني ِإْسَراِ يَؿ َأنَُّو َمْف َقَتَؿ َنْفًسا .31
ـُ اْلُيسْ  .32 ـُ اْلُعْسرَ ُيِريُد اهَُّ ِبُك  90 185 البقرة َر َواَل ُيِريُد ِبُك
ـْ ِمْف َحَرجٍ  .33  90 6 المائدة َما ُيِريُد اهَُّ ِلَيْجَعَؿ َعَمْيُك
اَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكَتاًبا َمْوُقوًتا .34  92 103 النسا  ِإفَّ الصَّ
َدَقاُت ِلْمُفَقَراِ  َواْلَمسَ  .35  106 60 التكبة اِكيفِ ِإنََّما الصَّ
ـْ َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفرٍ  .36  112 184 البقرة َفَمْف َكاَف ِمْنُك
ـَ الرَِّبا .37  119 275 البقرة َوَأَحؿَّ اهَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ
 119 278 البقرة َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا اهََّ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَف الرَِّبا .38
ْف َكاَف ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ  .39  130 280 البقرة َواِ 
 130 7 الطالؽ ِلُيْنِفْؽ ُذو َسَعٍة ِمْف َسَعِتوِ  .40
 130 236 البقرة َعَمى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَمى اْلُمْقِتِر َقَدُرهُ  .41
 132 229 البقرة َسافٍ َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌح ِبِإحْ  .42
 133 231 البقرة َواَل ُتْمِسُكوُىفَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا .43
 142 43 البقرة َوآُتوا الزََّكاةَ  .44
 145 10 الحجرات ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوةٌ  .45
روف عمى أنفسيـ ولو كاف بيـ خصاصة .46  148 9 الحشر ويِؤ
ـْ ِفي اْلِقَصاصِ  .47  158 179 البقرة َحَياةٌ  َوَلُك
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَما .48 اِرُؽ َوالسَّ  160 38 المائدة َوالسَّ
 169 32 اإلسرا  َواَل َتْقَرُبوا الزَِّنا .49
 169 68 الفرقاف َوالَِّذيَف اَل َيْدُعوَف َمَع اهَِّ ِإَلًيا آَخرَ  .50
 169 2 النكر واالزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمدُ  .51
ـْ َعْف ِديِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفرٌ  .52  177 217 البقرة َوَمْف َيْرَتِدْد ِمْنُك
َُِـّ اْزَداُدوا ُكْفًرا .53 ـْ   177 90 آؿ عمراف ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِي
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 فهرس األحاديث واآلثار

 

 الصفحة الراوي الحديث ـ
نى سألت ك  .1  1 مسمـ ...ربى ألمتىا 
 10 الدارمي بمغنا أف زيد بف ثابت األنصارل كاف يقكؿ .2
مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيهًتوً  .3 ـٍ رىاعو كى  16 البصارم كمسمـ كيمُّكي
 16 ابف سعد أييا الناس اتقكا هللا في أنفسكـ كفيما غاب عف الناس .4
 15 ابف سعد تقرقر تقرقرؾ إنو ليس لؾ عندنا .5
 15 ابف سعد ما كاف عاـ الرمادة تجمبتل .6
 15 بف سعد ،ابف شبة أف عمر رضي هللا عنو كتب عاـ الرمادة .7
 15 ابف سعد عمر رضي هللا عنو:عيف أناسا يقسمكف عمى الناس أطعمتيـ .8
 15 بف عساكر ،ابف سعد لما كاف عاـ الرمادة تجمبت العرب .9

 145-19 داككد أبك مف كاف عنده فضؿ ظير فميعد بو .10
 22 البييقي،الحاكـ  ،أحمد  إذا لـ تصطبحكا كلـ تغتبقكا .11
 18 مسمـ يحتكر إال صاط  ال .12
  ،ابف صزيمة ،أحمد إف هللا عز كجؿ كضع عف المسافر شطر الصالة .13

 ابف ماجة
25 

 ،الطبراني  ،أحمد  يمسح المسافر عمى الصفيف ثالث .14
 الدارقطني

25 

 32 ابف أبي شيبة ا لمسيممة أصذكا رجميف مف المسمميفأف عيكن .15
 34 مسمـ كفى بضع أحدكـ صدقة .16
 64-36 مسمـ كؿ مسكر صمر ككؿ مسكر حراـ .17
ٍكلىى لىوي  .18 ٍكلىى مىٍف الى مى كليوي مى  36 الترمذم اَّللهي كىرىسي
 46 ابف عساكر أسرت الرـك عبد هللا بف حذافة السيمي .19
ٍيتىةً مىًف اضٍ  .20  52-47 البييقي طيره ًإلىى اٍلمى
 50 البصارم كاف فيمف كاف قبمكـ رجؿ بو جرح فجزع .21
وي فىييكى  .22 بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسى دهل ًمٍف جى ٍف تىرى  50 البصارم قىاؿى مى
 51 مسمـ نيى عف الكصاؿ قالكا إنؾ تكاصؿ .23
 54 عبد الرزاؽ،د أحم فإف كاف هلل في األرض يكمئذ صميفة جمد ظيرؾ .24
مىٍف قيًتؿى  .25 ًييده كى اًلًو فىييكى شى ٍف قيًتؿى ديكفى مى  175- 55 الترمذم مى
 60 الييقي ،أبك داككد   :ما طعامكـ  :ما يحؿ لنا مف الميتة قاؿ .26
 60-22 البييقي ،الحاكـ فاجتنب ،مف المبف غبكقا ىمؾأ إذا ركيت  .27
 60 البييقي ،أحمد  أف رجال نزؿ الحرة كمعو أىمو .28
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ي ا .29 يًًٌت كىكىٍسًرًه حى ٍظـً اٍلمى  64 عبد الرزاؽ،ابف ماجة  كىٍسري عى
-75-69-65 مسمـ كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ .30

83 
أبك ،الترمذم ،أحمد لكال أف تجد صفية في نفسيا لتركتو .31

 داككد
65 

  68 مسمـ كؿ مسكر صمر ككؿ مسكر .32
 69 مسمـ كلكنو دا  إنو ليس بدكا  .33
 69 الطبراني ،البييقي  "إف هللا لـ يجعؿ شفا كـ فيما حـر عميكـ .34
- 137-75 البييقي ،أحمد ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفس .35

151 
 75 الترمذم مف أصاب منو مف ذم حاجة غير متصذ صبنة .36
ثى ًمرى  .37 مىى رىاعو فىنىاًدًه ثىالى  75 ابف ماجة ،أحمد ارو فىًإفٍ ًإذىا أىتىٍيتى عى
 76 الترمذم يا رافع لـ ترمي نصميـ .38
مهٍمتىوي  .39 اًغبنا كىالى عى اًئعنا أىٍك سى ا أىٍطعىٍمتىوي ًإٍذ كىافى جى  71 ابف ماجة ،أحمد مى
 78-76 مسمـ ،ال يحمبف أحد ماشية أحد إال بإذنو .40
 78-76 أبك داككد ،البييقي أىؿ كأف هللا عز كجؿ لـ يحؿ لكـ أف تدصمكا بيكت .41
 78 البصارم فإف دما كـ كأمكالكـ كأعراضكـ عميكـ حراـ .42
دو أىٍف يىًحؿه ًصرىارى نىاقىةو ًإاله ًبًإٍذًف أىٍىًميىا .43  78 أحمد الى يىًحؿُّ أًلىحى
اً   .44 ثو ًفي اٍلمى رىكىا ي ًفي ثىالى  82 البييقي ،دأبك داكك  كىالنهارً  كالكألاٍلميٍسًمميكفى شي
ي كىالنهار .45 ثه الى ييٍمنىٍعفى اٍلمىا ي كىاٍلكىألى  82 ابف ماجة ثىالى
 82 البصارم ال يباع فضؿ الما  ليباع بو الكأل .46
بف ،الطبراني،البييقي  مف أعاف عمى قتؿ مسمـ بشطر كممة .47

 ماجة
77 

 83 البييقي أف رجال أتى أىؿ ما  فاستسقاىـ فمـ يسقكه .48
 84 الترمذم ،أبك داككد  كسنة الصمفا  الميدييف الراشديف بسنتيفعميكـ  .49
 86 بف حباف ،عبد الرزاؽ إف هللا تجاكز عف أمتي الصطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو .50
 90 البصارم إف الديف يسر كلف يشاد الديف أحد إال غمبو .51
 102-90 ابف حباف عزائمو إف هللا يحب أف تؤتى رصصو كما يحب أف تؤتى .52
اؿً  .53 مُّكا ًفي الرًٌحى  91 البصارم أىالى صى
طىبىنىا اٍبفي عىبهاسو ًفي يىٍكـو ًذم رىٍدغو  .54  91 البصارم صى
 95-92 مسمـ الظير كالعصر جميعا كالمغرب كالعشا  جميعا صمى .55
 94 مسمـ الكقت بيف ىذيف .56
 95 الطبراني ؿ ، كىي مستحاضةأمر سيمة بنت سييأف رسكؿ هللا  .57
 95 مسمـ امكثى قدر ما كانت تحبسؾ حيضتؾ ثـ اغتسمى .58
 98 داككد أبك ،أحمد إذا حزبو أمر صمى كاف رسكؿ هللا  .59
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 98 ابف االثير األمكر كرائونزلت  .60
لما أجمع عمر عمى أف يستسقي كيصرج بالناس كتب إلى  .61

 عمالو
 98 ابف سعد

 98 ابك نعيـ الرجؼ شي  يعاقب هللا بو العباد كقد كتبت إف ىذا .62
تهى يىحيكؿى  .63  ،البييقي،ابف ماجة  الى زىكىاةى ًفي مىاؿو حى

 الدارقطني
101 

 102 الضيا  ،الترمذم إنا قد أصذنا زكاة العباس عاـ .64
 138-103 مسمـ ،مالؾ أحسنيـ قضا  أعطو إياه إف صيار الناس .65
 103 مسمـ ى يميف فرأل غيرىا صيرا منيامف حمؼ عم .66
عمر يبعث صدقة رمضاف حيف يجمس الذيف  بف كاف .67

 يقبضكنيا
 104 البصارم

 109-106 مسمـ أقـ حتى تأتينا الصدقة فنأمر لؾ بيا .68
 106 الدارقطني ،البييقي س أك لبيسيائتكني بصم .69
ا أىٍىؿى ًكتىابو  .70 تىٍأًتي قىٍكمن  107 صارمالب ًإنهؾى سى
مف مصالؼ عشيرتو إلى غير مصالؼ أيما رجؿ انتقؿ  .71

 108 البييقي عشيرتو

 109 ابف أبي شيبة ،احمد ال تحؿ الصدقة لغني .72
 111 الحاكـ ،مالؾ ال ضرر كال ضرار .73
 111 البصارم ما مف عبد يصـك يكما .74
 111 مسمـ إذا صائـ فإني  :قاؿ ،ال :فقمنا  شي لىؿ عندكـ  .75
 112 الطحاكم ،البييقي مف لـ يبيت الصياـ مف الميؿ .76
 ،أبك داككد ،أحمد عمى الناس زماف عضكض سيأتي .77

 البييقي
105-117 

ـٍ ىىذىا زىمىافه  .78 انىكي مى كضه عى أىالى ًإفه زى  117 البكصيرم ضي
 125 مسمـ آكؿ الربا كمككمو ككاتبو لعف رسكؿ هللا  .79
 125 البييقي ىؿ طاعكف عمكاس بعضيـ مف بعضأف عمر كرث أ  .80
ابف أبي ،عبد الرزاؽ أف قكما كقع عمييـ بيت فكرث بعضيـ مف بعض .81

 شيبة
125 

 125 عبد الرزاؽ أف عمر كعميا قضيا في القـك يمكتكف جميعا .82
 126 الدارمي ىدـ أك غرؽ فإنيـ  فيكؿ قـك متكارثيف عمى مكتيـ  .83
 126 الدارمي ت بعضيـ مف بعضال يكرث األمكا .84
 126 عبد الرزاؽ أف أىؿ الحرة كأصحاب الجمؿ لـ يتكارثكا .85

 127 عبد الرزاؽ األمكات أنو كاف يكرث األحيا  مف"عف زيد بف ثابت  .86
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 127 عبد الرزاؽ أنو كرث األحيا  مف األمكات كلـ يكرث"عمر بف عبد العزيز  .87
 127 عبد الرزاؽ ت كارثو الحيمضت السنة بأف يرث كؿ مي .88
 127 عبد الرزاؽ بكر قضى في أىؿ اليمامة مثؿ قكؿ زيد بف أباأف  .89
 131 مسمـ كما ترل يسألننى النفقة حكليىف  .90
 133 البصارم أفضؿ الصدقة ما ترؾ غنى .91
في الرجؿ الى يجد ما ينفؽ عمى " ،سألت سعيد بف المسيب .92

 134 يقيالبي،عبد الرزاؽ امرأتو

أف عيمىر بف الصطاب ، كتب إلى أمرا  األجناد في رجاؿ  .93
 غابكا عف نسائيـ

 134 البييقي،الشافعي

 137 مسمـ ما مف عبد يسترعيو هللا رعية .94
 137 ابف كثير،ابف ىشاـ يأتي بالبعير ليال قد أكقرهكاف  .95
 139 البصارم كدرعو مرىكنة   تكفي رسكؿ هللا .96
 143 البييقي ،ابف سعد عمر أصر الصدقة عاـ الرمادةأف  .97
 145 مسمـ فى غزكة أصابنا جيد صرجنا مع رسكؿ هللا  .98
 146 مسمـ ،البصارم طعاـ االثنيف كافي الثالثة كطعاـ الثالثة .99

 146 الصارم كمف ،مف كاف عنده طعاـ اثنيف فميذىب بثالث .100
 146 البصارم ساحؿبعثا قبؿ ال بعث رسكؿ هللا  .101
يجعؿ مع كؿ أىؿ بيت مثؿ   كاف عمر بف الصطاب .102

 146 ابف عبد البر عددىـ

 151 الترمذم،أبك داككد إف هللا ىك المسعر القابض .103
 153 مسمـ،الصارم عبد فيمف أعتؽ شركا لو  .104
  عمى حاطب بف أبي بمتعة رمٌ  أف عمر بف الصطاب  .105

 كىك يبيع
 154 زاؽعبد الر 

 160 مسمـ ،البصارم ربع دينار فصاعدا فيال تقطع يد السارؽ إال  .106
 ،البييقي،الترمذم ادر كا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ .107

 الدارقطني،الحاكـ
162-173 

 162 ابف ماجة د ما كجدتـ لو مدفعاك ادفعكا الحد .108
 162 شيبة ابف أبي ألف أعطؿ الحدكد بالشبيات أحب إلي .109
 162 ابف أبي شيبة إذا اشتبو عميؾ الحد فادرأه .110
 162 ابف أبي شيبة ادرؤكا القتؿ كالجمد عف المسمميف ما استطعتـ .111
 164 ابك داككد،عبد الرزاؽ لكاف صيرا لؾ ،ىزاؿ لك سترتو بثكبؾيا .112
 150-164 الحاكـ ،البييقي ما إصالو سرؽ .113
 165 الصطيب الغدادم زمف المجاعقاؿ ال قطع في  .114
 165 ابف أبي شيبة الى قىٍطعى ًفي ًعٍذؽو  .115
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 165 عبد الرزاؽ ،مالؾ رقيقا لحاطب سرقكا ناقة لرجؿ إف .116
 165 عبد الرزاؽ جي  إلى مركاف برجؿ سرؽ شاة فإذا إنساف .117
ـي   .118 كؿى اَّللهً أىمُّ الذهٍنًب أىٍعظى  169 مسمـ،البصارم يىا رىسي
 170 مسمـ صذكا عنى صذكا عنى قد جعؿ هللا ليف سبيال .119
تهى يىقيكؿى قىاًئؿه الى  .120 ًشيتي أىٍف يىطيكؿى ًبالنهاًس زىمىافه حى  170 مسمـ،البصارم لىقىٍد صى
 172 البييقي،عبد الرزاؽ بامرأة جيدىا العطش تى عمر بف الصطاب أي  .122
 178 مسمـ،البصارم د أف ال إلو إال هللاال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشي .123
ـٍ فىبىمىغى  .124 قىيي نىاًدقىةو فىأىٍحرى ٍنوي ًبزى ًمي  رىًضيى اَّللهي عى  178 البصارم أيًتيى عى
 178 مسمـ،البصارم اليمف ثـ أتبعو معاذ إلىعف أبي مكسى أف النبي بعثو  .125
 ،البييقي،ابف أبي شيبة  عمار بف ياسر فمـ يترككه حتى أصذكا فيالمشرك أفٌ  .126

 الحاكـ
180 

ابف ،عبد الرزاؽ تجاكز هللا عف أمتي الصطأ، كالنسياف، كما .127
 ابف حباف،البييقي،ماجة

180 
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآف وعمومو: أواًل:
 القرآف الكريـ.. 1
لتحريػػػر ا؛ : محمػػػد الطػػػاىر بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد الطػػػاىر بػػػف عاشػػػكر التكنسػػػي  بػػػف عاشػػػورا .1

الػػػدار   -تحريػػػر المعنػػػى السػػػديد كتنػػػكير العقػػػؿ الجديػػػد مػػػف تفسػػػير الكتػػػاب المجيػػػدأك  والتنػػػوير
 .ىػ 1984  - تكنس –التكنسية لمنشر 

  - سػػػير القػػػرآف العظػػػيـفتعمػػػاد الػػػديف أبػػػك الفػػػدا  إسػػػماعيؿ بػػػف كثيػػػر الدمشػػػقي   ابػػػف كِيػػػر : .2
ؽ : يػحقت ـ2000ىػػ ، 1412الطبعػة : األكلػى :  -مؤسسة قرطبػة   مكتبػة أكالد الشػي  لمتػراث

 .مصطفى السيد محمد   محمد السيد رشاد   محمد فضؿ العجماكم   عمي أحمد عبد الباقي
 كتاب.  11000الشاممة  - في ظالؿ القرآف ؛إبراىيـ حسيف الشاربي سيد قطب: .3
جػامع البيػاف  ؛: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبػرم الطبري .4

: أحمػد  تحقيػؽ ـ 2000 -ىػ  1420  :األكلى الطبعة – مؤسسة الرسالة  - في تأويؿ القرآف
 . ىػ 2003-1424الطبعة األكلى  محمد شاكر

: محمد بف عمر بف الحسيف الرازم الشافعي المعركؼ بالفصر الرازم أبػك عبػد هللا  الرازيالفخر  .5
 . اث العربىدار إحيا  التر   ، أو التفسير الكبيرمفاتيح الغيب مف القرآف الكريـ

: أبك عبد هللا محمد بف أحمػد بػف أبػي بكػر بػف فػرح األنصػارم الصزرجػي شػمس الػديف  القرطبي .6
 2003ىػػ/  1423الطبعػة :  - الريػاض -دار عالـ الكتػب - ،الجامع ألحكاـ القرآف ؛القرطبي

 دار ابف حـز -مؤسسة الرياف  -،.بياف العمـ وفضمو؛ ؽ : ىشاـ سمير البصارميحقتجامع  ؛ ـ
 تحقيؽ: فكاز أحمد زمرلي

 السنة النبوية وشروحيا: ِانيًا:
دار   - َصػنَّؼالمُ  ؛: أبػك بكػر عبػد هللا بػف محمػد بػف أبػي شػيبة العبسػي الكػكفي بف أبي شػيبةا .7

 .ؽ : محمد عكامةيحقت - القبمة
ٍعبػػػدى، التميمػػػي، أبػػػك حػػػاتـ، :  ابػػػف حبػػػاف .8 محمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف أحمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف معػػػاذ بػػػف مى

- بيػػػركت – مؤسسػػػة الرسػػػالة- صػػػحيح ابػػػف حبػػػاف بترتيػػػب ابػػػف بمبػػػاف ؛ الػػػدارمي، البيسػػػتي
 . ؽ: شعيب األرنؤكطيحقت - الثانية الطبعة:  - ـ1993ىػ، 1414

فػػتح البػػاري  ؛: أبػػك الفضػػؿ أحمػد بػػف عمػي بػػف محمػػد بػف أحمػػد بػف حجػػر العسػػقالني ف حجػػربػا .9
 .محب الديف الصطيب :تحقيؽ -بيركت – دار المعرفة -شرح صحيح البخاري
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أبػػك بكػػر محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف صزيمػػة بػػف المغيػػرة بػػف صػػالح بػػف بكػػر السػػممي ابػػف خزيمػػة :  .10
        - 1390طبعػػػػػػػة:  -بيػػػػػػػركت -ميالمكتػػػػػػػب اإلسػػػػػػػال -صػػػػػػػحيح ابػػػػػػػف خزيمػػػػػػػة ؛النيسػػػػػػػابكرم

 . د. محمد مصطفى األعظمي :تحقيؽ1970
: أبػػػك عبػػػد هللا محمػػػد بػػػف سػػػعد بػػػف منيػػػع الياشػػػمي بػػػالكال  ، البصػػػرم ، البغػػػدادم  ابػػػف سػػػعد .11

 ـ 1968 - 1الطبعة :  -بيركت –دار صادر   -الطبقات الكبرى ؛المعركؼ بابف سعد
 المطبعة األميرية  - غريب الحديث ؛ ركم: أبك عبيد القاسـ بف سالـ اليبف سالـ ا .12
 أبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبيبف عبد البر : ا .13

حقػؽ : مصػطفى بػف ت  - مؤسسػة القرطبػو - التمييػد لمػا فػي الموطػأ مػف المعػاني واألسػانيد؛
 . أحمد العمكل ك محمد عبد الكبير البكرل

الناشػر : مطبعػة ، غريػب الحػديث ؛ بف مسمـ بف قتيبة الػدينكرم أبػك محمػد: عبد هللا بف قتيبةا .14
 .تحقيؽ : د. عبد هللا الجبكرم -1397الطبعة األكلى ،  -بغداد –العاني 

فػي السياسػة  الطرؽ الحكمية ؛: محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد هللا ابف قيـ الجوزية .15
المكتبة  - تيذيب سنف أبي داوود وايضاح مشكالتو؛  - القاىرة –مطبعة المدني   - الشرعية
 .حقيؽ : د. محمد جميؿ غازمكتاب ت 11000الشاممة 

  - دار الوفػػا  -الفػاروؽ مسػند  ؛: إسػماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر الشػافعي الدمشػقيبػف كِيػر ا .16
 .ؽ : عبد المعطي قمعجييحقت - ـ1991ىػ ، 1411:  الطبعة : األكلى - المنصكرة

  -بيػػركت -دار الجيػػؿ - سػػنف ابػػف ماجػػو ؛أبػػك عبػػد هللا محمػػد بػػف يزيػػد القزكينػػي:  ابػػف ماجػػو .17
 .بشار عكاد معركؼ :تحقيؽ - األكلى الطبعة: -ـ1998ىػ ، 1418

ًجٍسػػتاني أبػو داود: .18  ؛سػػميماف بػف األشػػعث بػف إسػحاؽ بػػف بشػير بػػف شػداد بػػف عمػرك األزدم السًٌ
 -ىػػػ  1421الطبعػػة األكلػػى ، - لةمؤسسػػة الرسػػا  - سػػنف أبػػي داود بحاشػػيتو عػػوف المعبػػود

 .عادؿ مرشد ، كآصركف-ؽ : شعيب األرنؤكط يحقت - ـ 2001
دار   - مسػػػند أبػػػي عوانػػػة ؛اإلمػػػاـ أبػػػي عكانػػػة يعقػػػكب بػػػف إسػػػحاؽ االسػػػفرائني : عوانػػػة وأبػػػ .19

 .بيركت  - المعرفة
،  مؤسسػة غػراس لمنشػر كالتكزيػع - صػحيح أبػي داود ؛: محمػد ناصػر الػديف األلبػاني األلباني .20

إروا  الغميػؿ فػي تخػريح أحاديػث منػار ؛  ـ 2002 -ىػػ  1423الطبعة : األكلى ،  - الككيت
تماـ المنة فػي  ؛ـ1985 -ىػػ  1405الطبعة: الثانية  -بيركت –المكتب اإلسالمي  - السبيؿ

   ؛1409 –الطبعػة الثالثػة  -دار الرايػة لمنشػر  -المكتبػة اإلسػالمية  - التعميؽ عمى فقو السػنة
صػػػحيح كضػػػعيؼ سػػػنف ؛ المكتػػػب اإلسػػػالمي - وضػػػعيؼ الجػػػامع الصػػػغير وزيادتػػػو صػػػحيح
 –الناشػػر : مكتبػػة المعػػارؼ  , السمسػػمة الضػػعيفة مختصػػرة ؛كتػػاب 11000الشػػاممة  الترمػػذم
  .الرياض
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 - مسػندال  -: أبػك عبػد هللا أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف ىػالؿ بػف أسػد الشػيبانياإلماـ أحمػد .21
 . دار الكتاب العربي

الجػػامع المسػػند  ؛محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة البصػػارم، أبػػك عبػػد هللااري: البخػػ .22
الناشػػر : دار  الصػػحيح المختصػػر مػػف أمػػور رسػػوؿ هللا صػػمى هللا عميػػو وسػػمـ وسػػننو وأيامػػو

 .ؽ : محمد زىير بف ناصر الناصريحقت - ىػ1422الطبعة األكلى  - طكؽ النجاة
المكتػػػػب  -شػػػػرح السػػػػنة ؛مػػػػد الحسػػػػيف بػػػػف مسػػػعكد البغػػػػكممحيػػػػي السػػػنة ، أبػػػػك محالبغػػػػوي :  .23

تحقيػػػؽ : شػػػعيب   الطبعػػػة : الثانيػػػة -ـ1983 -ىػػػػ 1403دمشػػػؽ ػ بيػػػركت ػ  -اإلسػػػالمي 
ؽ : حسػػيف شػػرؼ   يػػحقت - ـ1984:  - البمػػد : القػػاىرة .محمػػد زىيػػر الشػػاكيش -األرنػػاؤكط 

 كتاب.11000الشاممة  –؛ األمكاؿ عبد السالـ ىاركف
 إتحاؼ الخيرة الميرة بزوا د المسػانيد ؛مد بف أبي بكر بف إسماعيؿ البكصيرم: أح البوصيري .24

 ـ 1999 -ىػ  1420  - الطبعة : األكلى - الرياض – دار الكطف  - العشرة
ٍكًجردم الصراسػػاني أبػػك بكػػر البييقػػيالبييقػػي:  .25 ٍسػػرى  ؛أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى الصي

تحقيػػؽ : محمػػد عبػػد  -1994 – 1414المكرمػػة ،  مكػػة -مكتبػػة دار البػػاز   -سػػنف الكبػػرىال
  - جامعػة الدراسػات اإلسػالمية   دار كالػكعي   دار قتيبػة- معرفة السنف واآلِار ؛القادر عطا

ؽ : عبػػد يػػحقت -ـ1991ىػػػ ، 1412 : الطبعػػة األكلػػى - كراتشػػي بباكسػػتاف   حمػػب   دمشػػؽ
ض بالتعػػاكف مػػع الػػدار السػػمفية الريػػا -مكتبػػة الرشػػد   - شػػعب اإليمػػاف؛  المعطػػي أمػػيف قمعجػػي

الػدكتكر عبػد العمػي عبػد  :ؽيػحقت - ـ 2003 -ىػػ  1423 -الطبعة األكلػى  - ببكمبام باليند
تحقيػؽ : . ؽ : دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبػراىيـيحقت .الحميد حامد

 .محمد فؤاد عبد الباقي
دار الجيػؿ ػ بيػركت   دار   -الجامع الكبير ؛ م: أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذالترمذي  .26

 .ؽ : د. بشار عكاد معركؼيحقت - ـ1998الطبعة : الثانية  - العرب اإلسالمي ػ بيركت
أبكعبد هللا الحاكـ محمد بف عبد هللا بػف محمػد بػف حمدكيػو بػف نيعػيـ بػف الحكػـ الضػبي  الحاكـ: .27

 . بيركت -المعرفةدار  -المستدرؾ عمى الصحيحيف ؛الطيماني النيسابكرم
 –المطبعػة العمميػة  - معػالـ السػنف ؛: أبك سميماف أحمد بػف محمػد الصطػابي البسػتيالخطابي  .28

الطبعػػػة األكلػػػى ،  -الريػػػاض –مكتبػػػة الرشػػػد  - ـ 1932 -ىػػػػ  1351الطبعػػػة األكلػػػى  -حمػػػب
 .تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت - 1409

بػف مسػعكد بػف النعمػاف بػف دينػار  : أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمػد بػف ميػدم قطني الدار .29
 – 1424الطبعػة: اآلكلػى  -  بيػركت-مؤسسػة الرسػالة -سنف الػدارقطني  ؛البغدادم الدارقطني

 . شعيب األرناؤكط كآصركف :تحقيؽ - 2004ـ



  

  198 

 مسػند الػدارمي ؛: أبك سػعيد عثمػاف بػف سػعيد بػف صالػد بػف سػعيد الػدارمي السجسػتاني الدارمي .30
 الطبعػػػة – بيػػػركت –الريػػػاض  - دار ابػػػف حػػػـز -دار المغنػػػي   - سػػػنف الػػػدارميػ المعػػػركؼ بػػػ

 . حسيف سميـ أسد الداراني :تحقيؽ - ـ2000األكلى: 
  -شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالػؾ ؛محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقػاني : الزرقاني .31

 .بيركت -1411 طبعة -دار الكتب العممية
 سبؿ السالـ ؛لكحالني الصنعاني: محمد بف إسماعيؿ األمير ا الصنعاني .32
فتح الغفػار الجػامع ألحكػاـ سػنة    ؛الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد الرباعي :الصنعاني .33

 –الناشر دار عالـ الفكائػد  -تحقيؽ مجمكعة عمما  بإشراؼ الشي  عمي العمراف -نبينا المختار
 األكلى. طبعةال
المعجػـ  ؛مي الشامي، أبك القاسـ الطبرانيسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المص:  الطبراني .34

 ،:طػارؽ بػف عػكض هللا بػف محمػد تحقيؽ  – 1415طبعة: -القاىرة – دار الحرميف - األوسط
 الثانية الطبعة: - القاىرة -مكتبة ابف تيمية - لمعجـ الكبيرا؛ عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني

تحقيػػؽ:  ـ 1994ىػػػ ،  1414 -ى األكلػػ :الطبعػػة . حمػػدم بػػف عبدالمجيػػد السػػمفي :تحقيػػؽ -
 .محمد سيد جاد الحؽ -محمد زىرم النجار 

أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالمة بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف سػػممة األزدم الحجػػرم الطحػػاوي :  .35
  تحقيػػػػؽ : شػػػػعيب -مؤسسػػػػة الرسػػػػالة - شػػػػرح مشػػػػكؿ اآلِػػػػار ؛المصػػػػرم المعػػػػركؼ بالطحػػػػاكم

 عالـ الكتب  -شرح معاني اآلِار ؛ـ 1494ىػ ،  1415 -الطبعة : األكلى  -األرنؤكط
 المصنؼ ؛أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني:  عبد الرزاؽ .36

 .حبيب الرحمف األعظميتحقيؽ :  - 1403 -الطبعة:الثانية - بيركت – المكتب اإلسالمي
دار   - اري شػػرح صػػحيح البخػػاريعمػػدة القػػ ؛ بػػدر الػػديف محمػػكد بػػف أحمػػد العينػػي : العينػػي .37

 .بيركت  - إحيا  التراث العربي
نكر الديف أبك الحسف عمى بف سمطاف محمد القارم اليركم المعركؼ "بمال عمى  :القاري  .38

ؽ يحقت - بيروت  -دار األرقـ -" شرح شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األِرالقارم
 – 1421رقـ الطبعة: األكلى: -بيركت سالة:مؤسسة الر  .محمد نزار تميـ وىيِـ نزار تميـ :

 .حسف عبد المنعـ شمبي :تحقيؽ 2001
نػػكر الػػديف أبػػك الحسػػف عمػػى بػػف سػػمطاف محمػػد القػػارم اليػػركم المعػػركؼ "بمػػال عمػػى  :القػػاري .39

ؽ يػػحقت - بيػػروت  -دار األرقػػـ -" شػػرح شػػرح نخبػػة الفكػػر فػػي مصػػطمحات أىػػؿ األِػػرالقػارم
 .ـ محمد نزار تميـ وىيِـ نزار تمي:
 مصػػر –دار إحيػػا  التػػراث العربػػي  -موطػػأ ال؛ مالػػؾ بػػف أنػػس أبػػك عبػػدهللا األصػػبحي مالػػؾ : .40

 .المحقؽ : إحساف عباس
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الجامع الصحيح المسػمى  : أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسػابكرم مسمـ .41
 . دار الجيؿ بيركت   دار األفاؽ الجديدة ػ بيركت - صحيح مسمـ

 -ألحاديػث المختػارةا ؛ك عبد هللا محمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المقدسيأب: المقدسي  .42
تحقيؽ عبد الممؾ بف عبد هللا بػف  - مكة المكرمة  - 1410  - الناشر مكتبة النيضة الحديثة

 .ـ1960 -ىػ1379الطبعة الرابعة  -مكتبة مصطفى البابي الحمبي .دىيش
  - التيسػير بشػرح الجػامع الصػغير ؛بػد الػرؤكؼ المنػاكماإلماـ الحافظ زيػف الػديف ع : المناوي .43

فػيض القػػدير شػػرح  ؛ـ1988 -ىػػ 1408:الطبعػة: الثالثػػة -الريػاض  -مكتبػة اإلمػاـ الشػػافعي 
 1994 -ق1415لبناف الطبعة االكلى  -دار الكتب العممية بيركت  -الجامع الصغير لممناوي

 .ـ
 السنف الكبرى؛ الصراساني، النسائيأبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي  النسا ي: .44
المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف  ؛أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم النػػووي : .45

 .1392الطبعة الثانية: - دار إحيا  التراث العربي  - الحجاج

 ِالًِا: أصوؿ الفقو:
 المػوقعيف عػف رب العػالميف إعػالـ ؛: محمد بف أبي بكر أيكب الزرعػي أبػك عبػد هللا ابف القيـ .46

الحكميػػػة فػػػي  الطػػػرؽ ؛كؼ سػػػعدتحقيػػػؽ : طػػػو عبػػػد الػػػر  -1973بيػػػركت ،  -دار الجيػػػؿ  -
 .تحقيؽ : د. محمد جميؿ غازم - القاىرة –مطبعة المدني   - السياسة الشرعية

: تقي الديف أبك البقا  محمد بف أحمػد بػف عبػد العزيػز بػف عمػي الفتػكحي المعػركؼ  ابف النجار .47
 - مػػ 1997 -ىػ 1418الطبعة الثانية  - مكتبة العبيكاف - شرح الكوكب المنير ؛بابف النجار

 .ؽ : محمد الزحيمي ك نزيو حماديحقت
؛ محمد بف الحسف بف سميماف بػف عمػر بػف محمػد المشػتير بػابف أميػر حػاج : ابف أمير الحاج .48
 .بيركت -ـ1996 -ىػ 1417 -دار الفكر  - لتقرير والتحرير في عمـ األصوؿا
القاسػـ بػف الحسػف أبك محمد عز الػديف عبػد العزيػز بػف عبػد السػالـ بػف أبػي  : بف عبد السالـا .49

دار المعػارؼ   - قواعد األحكػاـ فػي مصػالح األنػاـ ؛السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمما 
 .الشنقيطي ذالتالميالتالميد محمكد بف تحقيؽ:  -لبناف –بيركت 

  -روضػة النػاظر وجنػة المنػاظر ؛عبد هللا بف أحمد بػف قدامػة المقدسػي أبػك محمػد بف قدامة :ا .50
تحقيػؽ : د. عبػد العزيػز  -1399الطبعػة الثانيػة ،  - الرياض –حمد بف سعكد جامعة اإلماـ م

 .عبد الرحمف السعيد
– دار الكتػػب العمميػػة  - األشػػباه و النظػػا ر زيػػف العابػػديف بػػف البػػراىيـ بػػف نجػػيـ؛ ابػػف نجػػيـ : .51

 .ـ1980ىػ=1400الطبعة : -لبناف– بيركت
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التمييد في تخػريح الفػروع  ؛أبك محمػد جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف األسنكم : اإلسنوي .52
تحقيؽ : د. محمد حسف  -1400الطبعة األكلى ،  - بيركت –مؤسسة الرسالة  ؛عمى األصوؿ

الطبعػػة  - لبنػػاف -بيػػركت-دار الكتػػب العمميػػة  - نيايػػة السػػوؿ شػػرح منيػػاج الوصػػوؿ ؛ىيتػػك
 .ـ1999 -ىػ1420األكلى 

دار الكتػػاب   - كػػاـ فػػي أصػػوؿ األحكػػاـاإلح ؛عمػػي بػػف محمػػد اآلمػػدم أبػػك الحسػػف اآلمػػدي : .53
 .تحقيؽ : د. سيد الجميمي - 1404الطبعة األكلى ،  - بيركت –العربي 

تحقيػؽ :  ت .بيػرك  -دار الفكر -تيسير التحرير ؛محمد أميف المعركؼ بأمير بادشاه : بادشاه .54
 -يػركتب -ار البشػائر اإلسػالميةد - التمخيص في أصوؿ الفقػو؛ د. عبد العظيـ محمكد الػديب

ؽ : د.عجيػػؿ يػػحقت .تحقيػػؽ عبػػد هللا جػػكلـ النبػػالي كبشػػير أحمػػد العمػػرم - ـ1996 -ىػػػ 1417
 .جاسـ النشمي

الفصػػػوؿ فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػو المسػػػمى:  ؛: اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف عمػػػي الػػػرازم الجصػػػاصالجصػػػاص .55
 ـ1985ىػ1405الطبعة :األكلى  - الككيت –كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية  -األصوؿ

 -البرىاف فػي أصػوؿ الفقػو ؛عبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسؼ الجكيني أبك المعالي لجويني :ا .56
 1418الطبعة الرابعة ، -مصر –المنصكرة  -الكفا  دار 

غمز عيوف  ؛أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني الحمكم الحنفي: الحموي .57
دار الكتػػػب   -ف نجػػػيـ المصػػػرم لػػػزيف العابػػػديف ابػػػ -شػػػرح كتػػػاب األشػػػباه كالنظػػػائر البصػػػا ر 
تحقيػؽ شػرح مكالنػػا السػيد أحمػد بػػف محمػد الحنفػػي  - ـ1985 -ىػػػ 1405  - بيػركت -العمميػة
 .الحمكم

جامعػػة اإلمػػاـ  - المحصػػوؿ فػػي عمػػـ األصػػوؿ ؛محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف الػػرازم : الػػرازي .58
ابر فيػػاض تحقيػػؽ : طػػو جػػ - 1400الطبعػػة األكلػػى ، -الريػػاض –محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػالمية 

 .العمكاني
البحر المحيط في أصوؿ  الشافعي؛ :بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد هللا الزركشي الزركشي .59

دار الكتػب   -تحقيؽ ضبط نصكصو كصرج أحاديثو كعمؽ عميو: د. محمد محمػد تػامر - الفقو
ئكف كزارة األكقػػاؼ كالشػػ - المنِػػور فػػي القواعػػد؛  ـ2000 -ىػػػ 1421سػػنة النشػػر  - العمميػػة

 .تحقيؽ : د. تيسير فائؽ أحمد محمكد - 1405الطبعة الثانية ، -الككيت –اإلسالمية 
دار   - األشػباه والنظػا ر ؛تػاج الػديف عبػد الكىػاب بػف عمػي ابػف عبػد الكػافي السػبكي :السبكى .60

 ،رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب؛ ـ1991 -ىػ  1411الطبعة األكلى - الكتب العممية
تحقيػػػػؽ : عمػػػػي محمػػػػد   - ىػػػػػ 1419 -ـ  1999الطبعػػػػة األكلػػػػى  -يػػػػركت ب -عػػػػالـ الكتػػػػب 

 .معكض، عادؿ أحمد عبد المكجكد
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اإلبياج في شرح المنياج عمى منيػاج الوصػوؿ إلػى  ؛: عمي بف عبد الكافي السػبكيالسبكي  .61
تحقيػؽ :  - 1404الطبعػة األكلػى ،  -بيػركت –دار الكتب العممية   -عمـ األصوؿ لمبيضاوي

 .لعمما جماعة مف ا
دار  -أصػػوؿ السرخسػػي ؛شػػمس الػػديف أبػػك بكػػر محمػػد بػػف أبػػي سػػيؿ السرصسػػي: السرخسػػي  .62

 ـ. 1993 -ىػ 1414الطبعة االكلى  -الكتاب العممية بيركت
فػي قكاعػد ك  األشػباه و النظػا ر ؛: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الػديف السػيكطي السيوطي .63

الشػػػػاممة   - إرشػػػػاد الميتػػػػديف ؛لبنػػػػاف –كت دار الكتػػػػب العمميػػػػة بيػػػػر   - فػػػػركع فقػػػػو الشػػػػافعية
 كتاب. 11000

دار   - الموافقػات ؛إبراىيـ بف مكسى بف محمد المصمي الغرناطي الشيير بالشاطبي الشاطبي: .64
ؽ: أبػػك عبيػػدة مشػػيكر بػػف حسػػف آؿ يػػحقت - ـ1997ىػػػ/ 1417الطبعػػة األكلػػى   - ابػػف عفػػاف

 .سمماف
رشػػاد الفحػػوؿ إلػػي تحقيػػؽ الحػػؽ مػػف عمػػـ إ ؛: محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد الشػػككانيالشػػوكاني .65

ؽ : الشػػػي  يػػػحقت - ـ1999 -ىػػػػ 1419الطبعػػػة األكلػػػى   - دار الكتػػػاب العربػػػي  - األصػػػوؿ
مػف أحاديػػث سػػيد األصيػار شػػرح منتقػػى  نيػػؿ األوطػػار ؛ كفػػر بطنػا -أحمػد عػػزك عنايػة ، دمشػػؽ 

 .الناشر : إدارة الطباعة المنيرية،  األصبار
 التبصرة في أصوؿ ؛آبادم الشيرازم أبك إسحاؽ ي بف يكسؼ الفيركز: إبراىيـ بف عمالشيرازي  .66

 .تحقيؽ : د. محمد حسف ىيتك -1403الطبعة األكلى ، -دمشؽ –دار الفكر  -، الفقو
 الدار السمفية  - إرشاد النقاد إلى تيسير االجتياد ؛محمد بف إسماعيؿ الصنعاني : الصنعاني .67

 .قبكؿ أحمدتحقيؽ صالح الديف م -1405  - الككيت –
شػرح  ؛سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطػكفي الصرصػرم، أبػك الربيػع، نجػـ الػديف : الطوفي .68

:  تحقيػػؽ - ـ 1987ىػػػ /  1407الطبعػػة : األكلػػى ،  -مؤسسػػة الرسػػالة  -مختصػػر الروضػػة
 .عبد هللا بف عبد المحسف التركي

كشػؼ األسػرار  ؛يف البصػارمعبػد العزيػز بػف أحمػد بػف محمػد، عػال  الػد البخػاري :عبد العزيػز  .69
الطبعػػػػة األكلػػػػى   - بيػػػػركت –دار الكتػػػػب العمميػػػػة   - عػػػػف أصػػػػوؿ فخػػػػر اإلسػػػػالـ البػػػػزدوي

 .ؽ : عبد هللا محمكد محمد عمريحقت - ـ1997ىػ/418
  - -مف عمـ األصكؿ المستصفى ؛أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي : الغزالي .70
العدة في أصوؿ  ؛لحسيف بف محمد بف صمؼ ابف الفرا : القاضي أبك يعمى ، محمد بف االفرا   .71

حققػو كعمػؽ عميػو كصػرج نصػو : د -ـ 1990 -ىػػ  1410الطبعػة : الثانيػة -بػدكف ناشػر الفقػو
 .أحمد بف عمي بف سير المباركي
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أو أنوار البروؽ في أنوا   ،الفروؽ ؛أبك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي القرافي : القرافي .72
 .صميؿ المنصكر :تحقيؽ –بيركت  -ـ1998 -ىػ 1418  -ب العمميةدار الكت -الفروؽ

لتحبير شػرح التحريػر ؛ اعال  الديف أبي الحسف عمي بف سميماف المرداكم الحنبمي : المرداوي .73
د. عبػد الػرحمف  :تحقيػؽ - ـ2000 -ىػػ 1421  - الريػاض :مكتبػة الرشػد -في أصػوؿ الفقػو

الطبعػػػة : األكلػػػى، -بيػػػركت -مؤسسػػػة الرسػػػالة .الجبػػػريف، د. عػػػكض القرنػػػي، د. أحمػػػد السػػػراح
 .ؽ : محمد بف سميماف األشقريحقتـ 1997ىػ/1417

دار البشػػػائر  - األصػػػوؿ والضػػػوابط ؛يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ بػػػف مػػػرم النػػػككم أبػػػك زكريػػػا : النػػػووي .74
 .تحقيؽ : د. محمد حسف ىيتك - 1406الطبعة األكلى ،  -بيركت –اإلسالمية 

 رابعًا: المذاىب الفقيية:
 المذىب الحنفي:

؛ محمػد أمػيف ابػف السػيد عمػر المػدعك بػابف عابػديفمحمد عػال  الػديف ابػف السػيد : ابف عابديف .75
ىػػ 1421-بيػركت. -دار الفكػر  -تار عمى الدر المختػار شػرح تنػوير األبصػارححاشية رد الم

 ـ.2000 -
 الناشػر دار المعرفػة -لبحر الرا ؽ شػرح كنػز الػدقا ؽا؛ زيف الديف ابف نجيـ الحنفي :ابف نجيـ .76

 .بيركت –
 .المحامي فيمي الحسيني :حقيؽت  .77
فػػي فقػػو مػػذىب اإلمػػاـ أبػػي  تحفػػة الممػػوؾ ؛محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الػػرازم :الػػرازي .78

 .تحقيؽ د. عبد هللا نذير أحمد - بيركت – 1417 – دار البشائر اإلسالمية  -حنيفة 
 تبيػػيف الحقػػا ؽ ؛عثمػػاف بػػف عمػػي بػػف محجػػف البػػارعي ، فصػػر الػػديف الزيمعػػي الحنفػػي الزيمعػػي: .79

ػػٍمًبيًٌ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ ك  الطبعػػة :  - القػػاىرة ،بػػكالؽ  -المطبعػػة الكبػػرل األميريػػة   -حاشػػية الشًٌ
 .ىػ 1313األكلى ، 

دار الفكػػػر  - المبسػػوط ؛شػػمس الػػػديف أبػػك بكػػر محمػػػد بػػف أبػػي سػػيؿ السرصسػػػي: السرخسػػي  .80
صميػؿ  تحقيػؽ: - ـ2000ىػػ 1421 -الطبعػة األكلػى -لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيػركت، لبنػاف

 .الميسمحي الديف 
دار الفرقػاف   - النتػؼ فػي الفتػاوى ؛أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمػد السػعدم :السعدي .81

صػػالح  د :تحقيػػؽ – بيػػركت لبنػػاف -األردف  -عمػػاف 1984 - 1404  - مؤسسػػة الرسػػالة -
 .الديف الناىي

 – 1405  - الناشػر دار الكتػب العمميػة - تحفػة الفقيػا  ؛عال  الديف السمرقندم :السمرقندي .82
 .بيركت  -1984
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الناشػػػر دار  - شػػرح فػػتح القػػدير ؛كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد السيكاسػػي :السيواسػػي .83
 .بيركت  -الفكر

دار   -فػي مػذىب اإلمػاـ أبػي حنيفػة  لفتاوى الينديةا ؛نظاـ وجماعة مف عمما  اليندالشيخ  .84
 .ـ1991 -ىػ 1411- الفكر

شػرح  عمػى مراقػي الفػالح توحاشػي ؛لحنفػيأحمػد بػف محمػد بػف إسػماعيؿ الطحػاكم ا :الطحاوي .85
 .  - ىػ1318  -مصر –المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ  - نكر اإليضاح

 بيركت - دار الكتب العممية -درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ :عمي حيدر .86
 -دار الكتػػاب العربػػي  -بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الشػػرائع ؛عػػال  الػػديف الكاسػػاني :الكاسػػاني .87

 .1982- بيركت
مجمػع األنيػر  ؛عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف سػميماف الكميبػكلي المػدعك بشػيصي زاده: الكميبولي  .88

:  تحقيػؽ - بيػركت  - ـ1998 -ىػػ 1419  - دار الكتػب العمميػة  -شرح ممتقى األبحػر في
 .صميؿ عمراف المنصكر

ر الكتػػاب دا  - المبػػاب فػػي شػػرح الكتػػاب ؛عبػػد الغنػػي الغنيمػػي الدمشػػقي الميػػداني الميػػداني: .89
 .: محمكد أميف النكاكم تحقيؽ - العربي

 المذىب المالكي:
القرطبػي الشػيير بػابف رشػد : أبك الكليد محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف رشػد  بف رشدا .90

 - مصػر -مطبعة مصػطفى البػابي الحمبػي كأكالده  - بداية المجتيد و نياية المقتصد ؛الحفيد
–بيػػػركت  -دار الغػػػرب اإلسػػػالمي  - البيػػػاف والتحصػػػيؿ ؛ـ1975ىػػػػ/1395الطبعػػػة الرابعػػػة، 

 .: د محمد حجي كآصركفتحقيؽ - ـ 1988 -ىػ  1408الثانية ،   الطبعة
  ؛أبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي: رعبد البابف  .91

تحقيػػؽ  بيػػركت -ـ2000 -دار الكتػػب العمميػػة -االسػػتذكار الجػػامع لمػػذاىب فقيػػا  األمصػػار
مكتبػة الريػاض  - الكافي في فقػو أىػؿ المدينػة المػالكي ؛محمد عمي معكض-سالـ محمد عطا

:  تحقيػؽ - ـ1980ىػػ/1400الطبعػة الثانيػة،  -عربيػة السػعكديةالمممكة ال -الرياض  -الحديثة
 .محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني

شػرح رسػالة  الِمر الداني في تقريب المعػاني ؛: صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرماألزىري  .92
 .بيركت –المكتبة الثقافية  -ابف أبي زيد القيركاني

محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الطرابمسػػي المغربػػي ،  شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد هللا الحطػػاب : .93
 - دار عػػالـ الكتػػب   -مواىػػب الجميػػؿ لشػػرح مختصػػر الخميػػؿ ؛المعػػركؼ بالحطػػاب الرُّعينػػي

 .المحقؽ : زكريا عميرات - ـ2003 -ىػ 1423طبعة 
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 .بيركت  - دار الفكر  - مختصر خميؿشرح الصرشي؛  : محمد الخرشي .94
 دار إحيػا  -الشػرح الكبيػر ؛د بػف محمػد العػدكم ، الشػيير بالػدردير: أبك البركػات أحمػالدردير  .95

 .عيسى البابى الحمبي كشركا   -الكتب العربية
  -دار الفكػػػر  - حاشػػػية الدسػػػوقي عمػػػى الشػػػرح الكبيػػػر ؛محمػػػد عرفػػػو الدسػػػكقي : الدسػػػوقي .96

 .تحقيؽ محمد عميش - بيركت
  لتاج واإلكميؿ لمختصر خميؿا؛ هللامحمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم أبك عبد  : العبدري .97

 .بيركت  - 1398-دار الفكر  -
  - حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالػب الربػاني ؛عمي الصعيدم العدكم المالكي : العدوي .98

 .تحقيؽ يكسؼ الشي  محمد البقاعي - بيركت  -1412  - دار الفكر
 بيػركت  -ـ1994  -دار الغػرب  - لػذخيرةا؛ شياب الديف أحمد بػف إدريػس القرافػي : القرافي .99

 .تحقيؽ محمد حجي -
دار الكتب   - المدونة الكبرى ؛: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني مالؾ .100

 .المحقؽ : زكريا عميرات -بيركت  -العممية
 -دار الفكػػر -مػػنح الجميػػؿ شػػرح عمػػى مصتصػػر سػػيد صميػػؿ عمػػيش؛محمػػد : عمػػيشمحمػػد  .101

 .بيركت -ـ1989 -ىػ 1409
لفواكو الػدواني عمػى رسػالة ابػف أبػي ا؛ أحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكم المػالكي : النفراوي .102

 .بيركت -1415  -دار الفكر  - زيد القيرواني

 المذىب الشافعي:
كفايػػة  ؛تقػػي الػػديف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد الحسػػيني الحصػػيني الدمشػػقي الشػػافعي :الحسػػيني .103

عمػػي عبػػد الحميػػد  تحقيػػؽ - دمشػػؽ  -1994  -دار الصيػػر  -األخيػػارفي حػػؿ غايػػة اإلختصػػار
 .بمطجي ك محمد كىبي سميماف

شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف أبػػػي العبػػػاس أحمػػػد بػػػف حمػػػزة ابػػػف شػػػياب الػػػديف الرممػػػي :  الرممػػػي .104
  - دار الفكػػػر لمطباعػػػة  - نيايػػػة المحتػػػاج إلػػػى شػػػرح المنيػػػاج ؛الشػػػيير بالشػػػافعي الصػػػغير

 .بيركت  - ـ1984 -ىػ 1404
أسػػنى المطالػػب فػػي شػػرح روض  ؛ألنصػػارما أبػػك يحيػػىشػػي  اإلسػػالـ  األنصػػاري:زكريػػا  .105

تحقيػؽ : د .  -2000 –ق   1422الطبعة : األكلى -بيركت  -دار الكتب العممية ،  الطالب
 .محمد محمد تامر

 .1393  -بيركت  - دار المعرفة -األـ ؛محمد بف إدريس الشافعي أبك عبد هللا الشافعي: .106
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 - دار الفكػػر  - لفػػاظ أبػػي شػػجاعإلقنػػاع فػػي حػػؿ أا؛ محمػػد الشػػربيني الصطيػب :الشػربيني .107
 .بيركت -دار الفكر  - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ؛بيركت -1415

الميػػػذب فػػػي فقػػػو اإلمػػػاـ  ؛إبػػػراىيـ بػػػف عمػػػي بػػػف يكسػػػؼ الشػػػيرازم أبػػػك إسػػػحاؽ :الشػػػيرازي .108
  -1403  - عػالـ الكتػػب  - لتنبيػػو فػي الفقػػو الشػػافعي؛ ا بيػركت  - دار الفكػػر  - الشػافعي
 .عماد الديف أحمد حيدر :تحقيؽ - بيركت

 دار السػالـ - الوسػيط فػي المػذىب ؛محمد بف محمد بػف محمػد الغزالػي أبػك حامػد :الغزالي .109
 .تحقيؽ أحمد محمكد إبراىيـ ، محمد محمد تامر - القاىرة  -1417  -
رفػػة حميػػة العممػػا  فػػي مع ؛سػػيؼ الػػديف أبػػي بكػػر محمػػد بػػف أحمػػد الشاشػػي القفػػاؿ: القفػػاؿ  .110

تحقيػػؽ د .  - عمػػاف ،بيػركت  - ـ1980- دار األرقػػـ -مؤسسػة الرسػػالة   - مػػذاىب الفقيػػا 
 .ياسيف أحمد إبراىيـ درادكة

أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حبيػػب البصػػرم البغػػدادم، الشػػيير  المػػاوردي : .111
 -ىػػػ 1414الطبعػػة : األكلػػى  -دار الكتػػب العمميػػة  - لحػػاوي فػػي فقػػو الشػػافعيا ؛بالمػػاكردم
1994. 

الناشر دار  المجموع شرح الميذب ؛أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم :لنوويا .112
 - دار الكتػػػب العمميػػػة - روضػػػة الطػػػالبيف وعمػػػدة المفتػػػيف ؛ ـ1997 ط  - بيػػػركت -الفكػػػر

 - نيػاج الطػالبيف وعمػدة المفتػيفم ؛عمى محمد معػكض -ؽ : عادؿ أحمد عبد المكجكد يحقت
 . بيركت  - دار المعرفة

 المذىب الحنبمي
مجمػػػوع  ؛حمػػػد بػػػف عبػػػد الحمػػػيـ بػػػف تيميػػػة الحرانػػػي: تقػػػي الػػػديف أبػػػك العبػػػاس أبػػػف تيميػػػةا .113

ىػػػ /  1426الطبعػػة الثالثػػة ،  - دار الكفػػا   -عػػامر الجػػزار -ؽ : أنػػكر البػػاز يػػحقت -الفتػػاوى
 .ـ 2005

دار   -المغنػػي  ؛: عبػػد هللا بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي أبػػك محمػػد ابػػف قدامػػة ابػػف قدامػػة .114
 .1405الطبعة األكلى ،  - بيركت –الفكر 

زاد  : محمد بف أبي بكر بف أيػكب بػف سػعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة قيـ الجوزيةابف  .115
 الككيػت - مكتبػة المنػار اإلسػالمية -بيػركت  -مؤسسة الرسػالة  - المعاد في ىدي خير العباد

 .ـ1994ىػ /1415الطبعة : السابعة كالعشركف ،  -
، شػمس الػديف المقدسػي بف مفمح : محمػد بػف مفمػح بػف محمػد بػف مفػرج، أبػو عبػد هللاا .116

 ػ ـ 2003 -ػ يى 1424: الطبعة األكلى  الطبعة-مؤسسة الرسالة -الفروع ؛الرامينى 
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كشػػؼ المخػػدرات والريػػاض المزىػػرات  ؛عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد هللا البعمػػي الحنبمػػي :البعمػػي .117
 -لبنػػػاف  -ـ2002 -ىػػػػ 1423 طبعػػػة -دار البشػػػائر اإلسػػػالمية -لشػػػرح أخصػػػر المختصػػػرات

 .يؽ: محمد بف ناصر العجميتحق -بيركت
دار   - كشػاؼ القنػاع عػف مػتف اإلقنػاع ؛منصكر بف يكنس بػف إدريػس البيػكتي :البيوتي .118

الػروض المربػع شػرح زاد  ؛تحقيػؽ ىػالؿ مصػيمحي مصػطفى ىػالؿ - 1402 -بيػركت -الفكر
المحقػػؽ :  -لبنػػاف –بيػػركت  -دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر  - المسػػتنقع فػػي اختصػػار المقنػػع

عػالـ - شرح منتيى اإلرادات المسمى دقا ؽ أولي النيى لشػرح المنتيػى - محمد المحػاـسعيد 
  - المبدع شرح المقنػع؛ : عبد هللا بف عبد المحسف التركيتحقيؽ .بيركت  -1996  - الكتب

 .ـ2003ىػ /1423طبعة :  - الرياض -دار عالـ الكتب
  - ى فػي شػرح غايػة المنتيػىمطالب أولي النيػ ؛مصطفى السيكطي الرحيباني :الرحيباني .119

 .دمشؽ – ـ1961 طبعة - المكتب اإلسالمي
شػرح  ؛شمس الديف أبي عبػد هللا محمػد بػف عبػد هللا الزركشػي المصػرم الحنبمػي:  الزركشي .120

، بيػػػػركت -ـ2002 -ىػػػػػ 1423 -دار الكتػػػػب العمميػػػػة  - الزركشػػػػي عمػػػػى مختصػػػػر الخرقػػػػي
 .عبد المنعـ صميؿ إبراىيـ :تحقيؽ

دار  - الشػرح الممتػع عمػى زاد المسػتقنع ؛بػف صػالح بػف محمػد العثيمػيف محمػدالعِيميف:  .121
 .ىػ 1428 - 1422:  ةطبع -الطبعة: األكلى -ابف الجكزم

إلنصاؼ ؛ اعال  الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحيالمرداوي:  .122
يػا  التػراث العربػي دار إح  -في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ

 .ىػ1419بيركت ػػ الطبعة : الطبعة األكلى -
العػدة شػرح  ؛: عبد الػرحمف بػف إبػراىيـ بػف أحمػد، أبػك محمػد بيػا  الػديف المقدسػي المقدسي .123

  - دار الكتب العممية  -كىك شرح لكتاب عمدة الفقو ، لمكفؽ الديف بف قدامة المقدسي: العمدة 
 .ؽ : صالح بف محمد عكيضةيحقت - ـ2005ىػ/1426الطبعة الثانية، 

 كتب السيرة والتاريخ: خامسًا:
 دار الكتػػب -تػػاريخ المدينػػة المنػػورة ؛أبػػك زيػػد عمػػر بػػف شػػبة النميػػرم البصػػرم: بػػف شػػبةا .124

 .ياسيف سعد الديف بياف ،عمي محمد دندؿ  :تحقيؽ  -ـ1996-ىػ1417 -بيركت –العممية 
تػاريخ مدينػة  ؛: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة هللا المعػركؼ بػابف عسػاكرابف عساكر .125

 - 1995طبعػة : - بيػركت -دار الفكػر - كذكر فضميا كتسػمية مػف حميػا مػف األماثػؿدمشؽ 
 .أبي سعيد عمر بف غرامة العمرم محب الديف ؽ:يحقت
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مكتبػػػة  - البدايػػة والنيايػػة؛ : إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي أبػػك الفػػدا  بػػف كِيػػرا .126
 .بيركت –المعارؼ 

 -السػيرة النبويػة ؛عبد الممػؾ بػف ىشػاـ بػف أيػكب الحميػرم المعػافرم أبػك محمػد :ابف ىشاـ .127
 .عبد الر كؼ سعد تحقيؽ طو - بيركت  - 1411 - دار الجيؿ

 التراجـ والطبقات: سادسًا:
  - حميػة األوليػا  وطبقػات األصػفيا  ؛: أبػك نعػيـ أحمػد بػف عبػد هللا األصػبيانياألصبياني . 121

تمخػػػيص الحبيػػػر فػػي تخػػػريح أحاديػػػث  ؛.1405الطبعػػة الرابعػػة ، - بيػػػركت –دار الكتػػاب العربػػي 
 ـ.1989ىػ .1419األكلى الطبعة   - دار الكتب العممية  - الرافعي الكبير

اإلصػابة فػي تمييػز  ؛: أحمػد بػف عمػي بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقالني الشػافعي بف حجرا .128
 تحقيؽ : عمي محمد البجاكم -1412الطبعة األكلى ،  -بيركت –دار الجيؿ  -الصحابة 

الشػػػاممة  - ذيػػػؿ طبقػػػات الحنابمػػػة عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أحمػػػد بػػػف رجػػػب الحنبمػػػي :ابػػػف رجػػػب .129
 كتاب. 11000

 السػتيعاب فػي معرفػة األصػحاب ؛يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد البػر :عبد البرابف  .130
 .بيركت -1412-دار الجيؿ  - تحقيؽ عمي محمد البجاكم

  - حميػة األوليػا  وطبقػات األصػفيا  ؛: أبك نعيـ أحمد بػف عبػد هللا األصػبيانياألصبياني  .131
  .1405الطبعة الرابعة ، - بيركت –دار الكتاب العربي 

دار الكتػب  -تػاريخ بغػداد ؛بػك بكػر الصطيػب البغػدادم: أحمػد بػف عمػي أالخطيب البغدادي  .132
 .بيركت –العممية 

سػػير  ؛: شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد هللا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز الػػذىبي الػػذىبي .133
: مجمكعػة تحقيػؽ ـ 1985ىػػ /  1405الطبعػة : الثالثػة ،  - مؤسسػة الرسػالة -أعالـ النبال  

 – دار الكتػػػب العمميػػػة  - ميػػػزاف االعتػػػداؿ؛  رنػػػاؤكطمػػػف المحققػػػيف بإشػػػراؼ الشػػػي  شػػػعيب األ
 ؽ: الشػػػػي  عمػػػػي محمػػػػد معػػػػكض كالشػػػػي  عػػػػادؿ أحمػػػػد عبػػػػديػػػػحقت - ـ1995طبعػػػػة:- بيػػػػركت
 .المكجكد
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 أخرى: كتبسابعًا: 
 ؛: أبػػػك محمػػػد عمػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف سػػػعيد بػػػف حػػػـز األندلسػػػي القرطبػػػي الظػػػاىرم بػػػف حػػػـزا .134

مراتػػػب اإلجمػػػاع فػػػي العبػػػادات والمعػػػامالت ؛  باعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػعدار الفكػػػر لمط  -المحمػػػى
 .بيركت –دار الكتب العممية  -واالعتقادات

 ِامنًا: فقو عاـ:
المكتبػػة الشػػاممة   - الجريمػػة والعقوبػػة فػػي الفقػػو اإلسػػالمي أبػػك زىػػرة؛ محمػػد :أبػػو زىػػرة .135

نيػػؿ األوطػػار مػػف  .كفػػر بطنػػا -ؽ : الشػػي  أحمػػد عػػزك عنايػػة ، دمشػػؽ يػػحقت كتػػاب. 11000
 .إدارة الطباعة المنيرية  - أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار

ط  -أف تمكت جكعا؛ الناشر دار الكفا انإفريقيا  يراد ليا افريقيا جماؿ عبد اليادي مسعود: .136
 . 1991 -الثالثة 

ف دار بػػ - ةفقػػو النػػوازؿ دراسػػة تأصػػيمية تطبيقيػػ محمػػد بػػف حسػػيف الجيزانػػي. الجيزانػػي: .137
 ـ.2006 -ق 1427 الطبعة الثانية -الجكزم 

إلػي تحقيػؽ الحػؽ مػف عمػـ  إرشػاد الفحػوؿ ؛محمد بػف عمػي بػف محمػد الشػككاني الشوكاني: .138
الطبعػػػػة : ) مػػػػف  - ـ1999 -ىػػػػػ 1419الطبعػػػػة األكلػػػػى  - دار الكتػػػػاب العربػػػػي  -األصػػػػكؿ
 .ىػ( 1427 - 1404

العبػػادات الشػػرعية رسػػالة ماجسػػتير، أثػػر التغيػػرات البيئيػػة فػػي أحكػػاـ  :عبػػد الػػرحمف الدايػػة .139
 ـ.2010-ق1431الجامعة االسالمية، غزة.

عنػد االمػاـ  القواعػد والضػوابط الفقييػة؛   : ياسر بف عمػي بػف مسػعكد القحطػانيالقحطاني .140
رسػالة ماجسػتير، جامعػة   -بف دقيؽ العيد مف صالؿ كتابو احكاـ األحكاـ شػرح عمػدة األحكػاـ 

 كتاب. 11000الشاممة  -لسعكدية أـ القرل المممكة العربية ا
عػدد األجػزا   – الموسوعة الفقيية الكويتيػة ؛الككيت – وزارة األوقاؼ والش وف اإلسالمية .141
 .. جز ا 45: 
 .الككيت –السالسؿ  : الطبعة الثانية ، دار 23 - 1األجزا  ..
 .مصر –: الطبعة األكلى ، مطابع دار الصفكة  38 - 24..األجزا      

 : الطبعة الثانية ، طبع الكزارة 45 - 39 ..األجزا 

 :ًا: كتب المغة تاسع
لنيايػة فػي ا؛ : مجد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد الجػزرم ابػف األثيػر ابف األِير .142

طػاىر  ؽ:يحقت - ـ1979 -ىػ 1399:ط - بيركت – المكتبة العممية - غريب الحديث واألِر
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:  تحقيؽ عبد القادر األرنػؤط  الناشػر -جامع األصوؿ  ؛محمكد محمد الطناحي -أحمد الزاكل 
 .مكتبة دار البياف  -مطبعة المالح  -مكتبة الحمكاني 

بػف عبيػدهللا بػف حمػادم بػف ا: أبك الفرج عبدالرحمف بف عمي بف محمد بف عمي ابف الجوزي .143
 - 1985الطبعة األكلػى ،  - بيركت -دار الكتب العممية    -غريب الحديث ؛أحمد بف جعفر
 .المعطي أميف قمعجي تحقيؽ : د.عبد

  - المحكػـ والمحػيط األعظػػـ ؛أبػك الحسػف عمػي بػف إسػػماعيؿ بػف سػيده المرسػي بػف سػيده:ا .144
 .تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم - ـ2000 - بيركت -دار الكتب العممية

ؽ : عبػد يػحقت - معجػـ مقػاييس المغػة ؛أبك الحسػيف أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا ابف فارس: .145
 ـ.1979 -ىػ 1399الطبعة :  - دار الفكر  - السالـ محمد ىاركف

دار صػادر   - لسػاف العػرب؛ : محمد بف مكـر بف منظكر األفريقػي المصػرم  ابف منظور .146
 .بيركت – الطبعة األكلى -
معجػػـ فػػي  :الكميػػات: أبػػك البقػػا  أيػػكب بػػف مكسػػى الحسػػيني الكفػػكمي، أبػػى البقػػا  الكفػػومى .147

 .المصطمحات كالفركؽ المغكية
 بيػركت –دار الكتػاب العربػي  - فاتالتعري ؛عمي بف محمد بف عمي الجرجاني الجرجاني : .148
 .تحقيؽ : إبراىيـ األبيارم -1405الطبعة األكلى ،  -
تحقيػػؽ: عػػدناف دركيػػش  - ـ1998 -ىػػػ 1419 -بيػػركت  -دار النشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة   .149
 .محمد المصرم -
مكتبػة لبنػاف ناشػركف   - مختػار الصػحاح ؛محمد بف أبي بكر بف عبػدالقادر الػرازم الرازي: .150
 .تحقيؽ : محمكد صاطر -1995 – 1415طبعة  - بيركت –
بيػػػدي .151 : محٌمػػػد بػػػف محٌمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرٌزاؽ الحسػػػيني ،أبػػػك الفػػػيض ، الممقٌػػػب بمرتضػػػى ،  الزَّ

 .تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف  - دار اليداية  - تاج العروس مف جواىر القاموس ؛الزهبيدم
دار كمكتبػػػػة  - كتػػػػاب العػػػػيف ؛أبػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف الصميػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد الفراىيػػػػدم الفراىيػػػػدي: .152
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 :االنترنت مواقع حادي عشر:
 ممصص الحمقة البحثية بعنكاف مراحؿ النظر في النازلة الفقيية بتاري : 

هـ.19/11/1430 http://rej.org.sa/site/page.php?details=35 

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?238312-   

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=80 

http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=9546  . 

.http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=Uhx55S . 

 ،181937كيب رقـ الفتكل:  إسالـمكقع 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18 

 سؤاؿ كجكاب اإلسالـمكقع ك 
 http://islamqa.info/ar/ref/82336  

 ياالمكسكعة الحرة ككيبيد
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%8

6%D8%A9 

 :اإلسالـمكقع طريؽ 
http://ar.islamway.net/article/5358                    

http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=196696tj،n                    

 فتكل الشي  محمد حساف مع الييئة الشرعية
 رابط الييئة الشرعية

ew1thread.php?id=28535http://www.shabkh.net/vi                         

http://www.almoslim.net/node/102141l،ru 

 41ة عدد -المناضؿ جريدة مكقع  :انظر
http://www.almounadil-a.info/article1446.html 
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http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=Uhx55S
http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=Uhx55S
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18
http://islamqa.info/ar/ref/82336
http://ar.islamway.net/article/5358
http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=196696tj,n
http://www.shabkh.net/view1thread.php?id=28535
http://www.shabkh.net/view1thread.php?id=28535
http://www.almoslim.net/node/102141l,ru
http://www.almounadil-a.info/journal224.html
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