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افتتاحـية

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل 

آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

والعم��ل  اإلس��امية  الش��ؤون  دائ��رة   « فيسر  وبعسسسسد: 

اجلديسد  إصداَرهسا  م  تقسدِّ أن   » البح��وث  إدارة   - بدب��ي   الخي��ري 

» أحـكام المعـامـات المـاليـة بيـن التعبـد ومعقـوليــة المعـنى « 

جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

ويـأيت هـذا الكتـاب ليعالـج حيثيـة التعبـد ومعقوليـة املعنى يف 

املعامـات ممثلـًة يف املعامات املاليـة، كام متت معاجلتهـا يف العبادات 

ممثلًة يف الطهارات يف كتاب سابق.

وعـرض األحكام الرشعية هكذا بني التعبد ومعقولية املعنى إنام 

هـو دعوة للنظر هلذه اجلهـود اجلبارة يف اسـتنباط العلل من األحكام، 

والتأمـل يف املسـالك التي سـلكها العلامء السـتنباط األحـكام، ومن 

 ثم االسـتفادة مـن تعلياهتـم يف توصيف بعـض األحكام املسـتجدة 

يف عرصنا.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشسكر والدعاء ألرسة 

آل مكتـوم حفظهسا اهلل تعاىل التي حتسب العلم وأهله، وتسؤازر قضايا 

اإلسسالم والعروبة بسكل متيز وإقسدام، ويف مقدمتها صاحب السـمو 

الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يشسيد جمتمع املعرفة، ويرعى البحث 

العلمي ويشجع أصحابه وُطالبه .

راجسني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق 

والسداد، وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

  وآخسر دعوانسا أن احلمسد هلل رب العاملني، وصسىلَّ اهلل عىل النَّبي 

األمي اخلاتم سّيدنا حممد وعىل آله وصحبسه أمجعني.

                      مدير إدارة البحوث 

                     الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الصالة والسالم عىل أرشف املرسلني 
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبـعــد:

فسإن هذا هو الكتاب الثساين يف معاجلة األحكام الرشعية من 
حيث التعبد ومعقوليسة املعنى، حيث كان الكتاب األول بعنوان 

»الطهارات بني التعبد ومعقولية املعنى«.

وملسا كان ذلسك الكتاب يتطرق لبساب من أبسواب العبادات 
حيسث يغلب التعبد، وهو باب الطهارات - رأينا أن نثني بكتاب 
ثان حيدثنا هذه املرة عن القسم املقابل للعبادات وهو املعامالت، 
حيث تتغلب معقولية املعنى، فكان كتابنا هذا »أحكام املعامالت 

املالية بني التعبد ومعقولية املعنى«.

إن هذا التقابسل وهذا التنوع يف األحكام الرشعية بني التعبد 
ومعقولية املعنى، والذي أثبتناه دلياًل ملموسسًا وتطبيقًا مغروسسًا 
يف ثنايسا كتب الفقه واألحكام الرشعية، يظهر وسسطية اإلسسالم 

التي مل جتعل األحكام كلها تعبدية أو كلها معقولة املعنى، وذلك 
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ألن الشسارع لو جعل األحسكام كلها تعبدية ملنع ذلك دور العقل 
يف تفهم األحكام الرشعية وتعليلها، ويف ذلك إهدار للعقل الذي 
أنعم اهلل به عىل اإلنسسان، ومدح َمن يستعمله، كام يف قوله تعاىل: 
﴿   ک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾���، وكام 

يف قوله تعاىل: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ      ھ  ے﴾���.

وكذلسك لسو جعل الشسارع األحسكام كلها معقولسة املعنى، 
لذهبت فائدة التسسليم للشارع احلكيم، وإظهار العبودية الكاملة 

إزاء ربوبية اهلل سبحانه وتعاىل وأحكامه.

فالرشيعة اإلسسالمية التي من صفاهتا األساسسيسة الوسطية، 
قسسد جعلست اإلنسسان يتقلب بسني هذيسن النوعني مسن األحكام 
 حتسى حتصسل فائسدة كل نسوع، وال تطغسى فائسدة ألحدمهسا عسىل 

فائدة اآلخر.

يقول ابن السسمعاين مبّينسًا احلكمة من هذا التقسسيم: »وجه 

انقسسام الرشع إىل هذين القسسمني هو أن بعضها ال يعقل معانيه 

��� سورة البقرة، اآلية: ��4.
��� سورة يوسف، اآلية: �.
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ليتحقق اإلسالم ألمر اهلل عز وجل، وبعضها ما يعقل معناه ليتم 
رشح الصدور بتعليل ما يعقل معناه«���.

ويقسسول ابسن املنري مظهرًا الوسسطية يف هسذا التقسسيم: »وما 
شسبهت تسرف املجتهديسن بالعقسول يف األحسكام الرشعية إال 
بترفهسم يف األفعسال الوجوديسة: أمسر بسني أمريسن، ال جرب وال 
تفويض، فمن زعم أن األحكام كلها تعبدية ال جمال للقياس فيها 
أحلقه بجحود اجلربية، ومن زعم أهنا قياسسية حمضة وأطلق لسانه 

يف الترف أحلقسه بتهور املعتزلة، واحلسق يف التوسط: ﴿ی  
ی  جئ  حئ  ﴾���«���.

ويف هذا البحث سوف نتعرض للمعامالت املالية بني التعبد 
ومعقوليسة املعنى، عسسى أن تكتمل الدائسرة يف كل من العبادات 

واملعامالت يف قادم األيام بإذن اهلل تعاىل.

هذا وقد قسمت البحث إىل مقدمة وفصلني:

��� قواطع األدلة البن السمعاين: ��/�99.
��� سورة الفرقان، آية 67.

��� فيام نقله عنه صاحب البحر املحيط: ���7/5.
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الفصل األول: مصطلحات البحث.

ويتكون من املباحث التالية:

املبحث األول: تعريف �املعامالت املالية� لغة واصطالحًا، 
واأللفاظ ذات الصلة.

املبحث الثاين: تعريف �التعبدي� لغة واصطالحًا، واأللفاظ 
ذات الصلة.

املبحـث الثالث: تعريف �معقول املعنسى� لغة واصطالحًا، 
واأللفاظ ذات الصلة.

املبحـث الرابـع: خسواص السحسكسم التعبسدي والسحسكسم 
معقول املعنى.

الفصل الثاين: نامذج تطبيقية للمعامالت بني التعبد ومعقولية 
املعنى.

ويتكون من:

توطئة بعنوان: »األصل يف املعامالت معقولية املعنى«.
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ثم من املباحث التالية:

املبحث األول: صدقة السوائم بني التعبد ومعقولية املعنى.

املبحث الثاين: حرمة الربا بني التعبد ومعقولية املعنى.

املبحث الثالث: حرمة القامر بني التعبد ومعقولية املعنى.

املبحـث الرابع: النهي عن بيع الطعسام قبل قبضه بني التعبد 
ومعقولية املعنى.

املبحـث اخلامـس: النهسي عن بيسع حارض لبساد بسني التعبد 
ومعقولية املعنى.

املبحـث السـادس: النهسي عسن بيعتسني يف بيعسة بسني التعبد 
ومعقولية املعنى.

املبحث السـابع: رد املسراة مع صاع بني التعبسد ومعقولية 
املعنى.

املبحث الثامن: الشفعة بني التعبد ومعقولية املعنى.

ثم خامتة تتحدث عن نتائج البحث.
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واهلل أسسأل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن 
يغفر يل ما فيه من تقصري، إنه نعم املوىل، ونعم النصري.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

* * *



الفصل األول

مصطلحات البحث
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املبحث األول

تعريف املعامالت املالية لغة واصطالحًا

املعامسالت املاليسة مصطلسح حديسث ليسس لسه تعريسف يف 
كتسب املصطلحات الفقهيسة، وملعرفة معناه ال بد مسن حتليل هذا 
املصطلسح، ومعرفة املصطلحسات ذات العالقسة أو ذات الصلة، 

وفيام ييل بيان لذلك:

املعـامـات:

املعامسالت يف اللغة: مجع معاملة، وهي مأخوذة من عاملت 
الرجل أعامله معاملة���.

أو التعامل مع الغري.

واملعاملسة يف االصطسالح: تطلسق عسىل األحسكام الرشعيسة 
املنظمة لتعامل الناس يف الدنيا���.

سسواء تتعلق باألمسوال أو النسساء، حيث قال ابسن عابدين: 

��� لسان العرب البن منظور: مادة �عمل�.
��� معجم لغة الفقهاء لقلعجي: ص��4�8.
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»املعامالت مخسة: املعاوضات املالية، واملناكحات، واملخاصامت، 

واألمانات، والرتكات«���.

باملسال،  املتعلقسة  باألحسكام  العلسامء  بعسض  وخصهسا 

ومعامسالت،  عبسادات،  إىل:  اإلسسالمي  الفقسه  قسسموا   حيسث 

ومناكحات �أحوال شسخصية�، وعقوبسات. فاملعامالت خاصة 

بالتعامل املايل.

وقسد عرفهسا األسستاذ عيل فكسري بأهنسا: »علم ينظسم تبادل 

األموال واملنافع بني الناس بواسطة العقود وااللتسزامات«���.

ويمكننسا تعريفها بأهنسا: »األحكام الرشعيسة املنظمة لتعامل 

الناس يف األموال«.

وهسي تشسمل املعاوضسات: من بيسع وإجسارة، والتربعات: 

مسن هبة ووقسف ووصيسة، واإلسسقاطات: كاإلبراء مسن الدين، 

واملشاركات، والتوثيقات: من رهن، وكفالة، وحوالة.

��� حاشية ابن عابدين: ��/�79.
��� املعامالت املالية واألدبية، لعيل فكري: ��/�7.
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الـمـالـيــة:

�املاليسة� نسسبة إىل املسال، وهسو يف اللغة: ما ملكتسه من مجيع 
األشسياء���. قال ابن األثري هو: ما يملك من الذهب والفضة، ثم 
أطلق عىل كل ما يقتنى ويملك من األعيان، وأكثر ما يطلق املال 

عند العرب عىل اإلبل، ألهنا كانت أكثر أمواهلم���.

واملسال يف االصطالح عرفه احلنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع، 
ويمكن ادخاره لوقت احلاجة���. وعرفه املالكية: بأنه ما يقع عليه 
امللك، ويستبد به املالك عن غريه، إذا أخذه من وجهه��4. وعرفه 
ابن العريب املالكي: بأنه ما متتد إليه األطامع ويصلح عادة ورشعًا 
لالنتفساع بسه��5. وعرفه القايض عبسد الوهاب البغسدادي: بأنه ما 
يتمسول يف العادة وجيوز أخسذ العوض عنه��6. وعرفه الشسافعية: 

��� لسان العرب، البن منظور: مادة �مول�.
��� النهاية يف غريب احلديث، البن األثري: مادة �مول�.

��� البحر الرائق، البن نجيم: ���77/5، رد املحتار: �4/��.
��4 املوافقات، للشاطبي: ��/��0.

��5 أحكام القرآن، البن العريب: ��/�607.
��6 اإلرشاف عىل مسائل اخلالف، للقايض عبد الوهاب: ��/���7.
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بأنسه ما ينتفع بسه، أو ما له قيمة يبساع هبا���. وعرفسه احلنابلة: بأنه 
مسا يبساح نفعسه مطلقسًا، أي يف كل األحسوال، أو يبساح اقتناؤه بال 
حاجسة���. ويبدو أن احلنفية ال يشسرتطون أن يكون اليشء مملوكًا 
بالفعسل لكي يعد مسااًل، إنام يكتفسون بإمكان متلكسه، كالصيد يف 
الفسالة، والطسري يف السسامء. وما مل يمكسن متلكه كضياء الشسمس 

وحرارهتا ال يعدونه مااًل.

ويمكسن تعريسف املسال عند اجلمهسور �عسدا احلنفيسة� بأنه: 
مسا كان لسه قيمسة ماديسة بسني النساس، وجساز رشعسًا االنتفساع به 
يف حسال السسعة واالختيسار، ال يف حسال الضيسق واالضطسرار. 
 وهبسذا خيسرج مسا ال قيمة لسه لتفاهتسه، كحبسة قمح، وقطسرة ماء، 

وشم تفاحة���.

هل املنافع أموال؟

املنافع: هي كسسكنى الدار، ولبسس الثوب، وركوب الدابة. 
وقسد اختلف الفقهاء يف ماليتها: فاحلنفية ال يعدوهنا مااًل، لكوهنا 

��� املنثور يف القواعد، للزركيش: ��/����.
��� رشح منتهى اإلرادات: ��/���4.

��� امللكية للخفيف: �ص��7، وامللكية للعبادي: ��/��79.
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أعراضسًا ال تبقسى زمانني، فكلام خرجت من حيسز العدم إىل حيز 

الوجود تالشست. ولكنهسم يعدوهنا أموااًل عنسد املعاوضة كام يف 

اإلجارة، وذلك عىل سسبيل االستحسان ال القياس. أما اجلمهور 

فريون املنافع أموااًل، ألن األعيان نفسها ال تقصد لذاهتا، بل تقصد 

ملنافعها، وعىل هذا عرف الناس. وإذا مل تعترب أموااًل أدى هذا إىل 

 تضييع احلقوق وإغراء الظلمة يف االعتداء عىل منافع األعيان التي 

يملكها غريهم���.

هل الديون أموال؟

مجهور الفقهاء يرون أن الديون أموال. أما احلنفية فريون أن 

الديسن ليس مااًل يف احلقيقة، ولكنه مسال يف املآل �مآل حكمي�. 

ويتسساءل بعضهم هل هو ماٌل أم حقُّ مطالبٍة يصري مااًل يف املآل؟ 

وإنام جعل مااًل يف احلكم ألنه يؤول عند قبضه إىل مال���. فملكية 

الدين عندهم ملكية ناقصة. 

��� املوسوعة الفقهية: ��6/���.
���املبسوط، للرخيس: ��/��95، بدائع الصنائع، للكاساين: ��/�0 

و���4/5، حاشية ابن عابدين: ��45/5.
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وعنسد الظاهريسة ال يكاد الدين يعد مسااًل؛ ألنه ِضامر �غرر� 
غري موثوق، ومعرض ملخاطر املامطلة واإلعسسار واجلحود، وال 
سسيام إذا كان مؤجاًل، وكلام طال أجلسه حار الناس فيمن يملكه: 
هل هسو الدائن أم املدين؟ فملكية العني ملكيسة مؤكدة �يقينية�، 

وملكية الدين ملكية حمتملة���.

أنواع املال:

العقار واملنقول:

العقار: هو ما له أصل ثابت ال يمكن حتويله ونقله، كاألرض 
والدور.

واملنقول: هو كل ما يمكن حتويله ونقله، كالنقود والعروض 
واحليوانات.

املثيل والقيمي:

املسال املثيل: هو ما يوجد مثله يف السسوق بدون تفاوت يعتد 
به، كاملكيالت واملوزونات واملعدودات واملذروعات.

��� املحىل، البن حزم: ���0�-�0�/6.
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واملال القيمي: هو ما ال يوجد له مثل يف السوق، كاحليوانات 
املتفاوتة، والدور، واملصنوعسات اليدوية، واملثليات التي فقدت 
من األسسواق وصارت نادرة، كاألدوات والسيارات املستعملة، 
واملثسيل يصلسح أن يكون دينسًا يف الذمة بخسالف القيمي. وضامن 

املثيل بمثله، وضامن القيمي بقيمته.

املتقوم وغري املتقوم:

املتقوم عند احلنفية: ما يباح االنتفاع به رشعًا يف حال السسعة 
واالختيار.

الضيسق  حسال  يف  بسه  االنتفساع  يبساح  مسا  املتقسوم:  وغسري 
بالنسسبة  متقومسان  ومهسا  واخلنسزيسر،  كاخلمسر   واالضطسرار، 

ألهل الذمة.

واملسال املتقسوم يضمنه متلفه عنسد التعدي، وغسري املتقوم ال 
ضامن عىل متلفه.

ويدخسل فيه املباح قبل إحرازه: كالسسمك يف البحر، والطري 
يف السامء، والشجر يف الغابة.
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األلفاظ ذات الصلة:
الـبـيـع:

البيسع لغة: مبادلة مسال بامل، وهو من األضسداد مثل الرشاء 
ويطلسق عسىل كل واحد مسن املتعاقدين أنه بائع، ولكسن إذا أطلق 
البائع فاملتبادر إىل الذهن باذل السلعة، ويطلق عىل املبيع، فيقال: 

بيع جيد، وجيمع عىل بيوع���.

البيسع يف اصطسالح الفقهساء فقسد تعسددت  وأمسا تعريسف 
 عبساراهتسم فسيسسه نظسسرًا لتعسسسدد اآلراء يف أركسانسه وأقسسسامسه 

ورشوط صسحستسه.

وممسا جاء مسن تعاريف البيع عند الفقهساء: أنه عقد معاوضة 
يفيد ملك عني أو منفعة عىل التأبيد���.

فهذا جامسع مانع بعبارة خمترة، ألنه جامع ألقسسام البيع، 
فيشسمل كل معاوضة سواء كان أحد العوضني نقدًا أم يف الذمة، 
ويدخسل يف ذلسك: املصارفة، وهسي بيع النقد بنقسد مغاير لنوعه، 
واملراطلسة، وهي بيسع النقد بنقد مسن نوعه متسساويني يف الوزن، 

��� انظر: املصباح املنري، مادة �بيع�، والنهاية البن األثري، مادة �بيع�.
��� انظر: مغني املحتاج: ��/��.
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والتولية، وهي البيع بالثمن الذي اشسرتيت به السسلعة، والسلم، 
وهو عقد عىل موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس 

العقد، واهلبة برشط العوض، ونحو ذلك من املعاوضات. 

معاوضسة،  يسسمى  ال  ألنسه  القسرض؛  يتنساول  ال  أنسه  كسام 
البضسع،  منفعسة  يملسك  ال  السزوج  ألن  النسكاح؛  يتنساول  وال 
وإنسام يملسك أن ينتفسع بسه، وال يتنساول اإلجسارة ألهنسا عقد عىل 
 منفعسة ليسست عسىل التأبيد. ويدخسل يف ذلسك بيع منفعسة املرور 

فإنه مؤبد���.

حكم البيع:

أما حكمه من حيث اجلملة فهو جائز.

وأدلسة جسوازه: الكتساب والسسنة واإلمجساع واملعقسول. أما 
الكتساب فقولسه تعساىل: ﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾��� وقولسه 

تعساىل: ﴿ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾���.

��� انظر: مغني املحتاج: ��/��.
��� سورة البقرة، اآلية: �75.

��� سورة النساء، اآلية: �9.
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وأما السسنة فمنهسا ما رواه عبسد اهلل بن الزبسري ريض اهلل عنه 

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأيت اجلبل 

فيسأيت بحزمة من حطسب عىل ظهره فيبيعها فيكسف اهلل هبا وجهه 

خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه«���.

 ومنهسا مسا رواه حكيسم بسن حسزام ريض اهلل عنسه قسال: قال 

رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »البّيعسان باخليسار مسا مل يتفّرقا، فإن صدقسا وبّينا 

بورك هلام يف بيعهام، وإن كذبا وكتام حمقت بركة بيعهام«���.

وأما اإلمجاع، فقد أمجع املسسلمون عسىل جواز البيع من عهد 

رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل يومنسا هسذا، ومل يوجد خمالسف يف ذلك، إال ما 

ورد الرشع بتحريمه كبيع الغرر والربا ونحو ذلك���.

��� صحيسح البخساري، كتساب البيوع، باب كسسب الرجسل وعمله بيده، 
برقم���075.

��� صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بنّي البّيعان ومل يكتام ونصحا، 
برقم ���079، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق يف البيع 

والبيان، برقم �����5.
��� انظسر: فتح القدير: ���47/6، املجمسوع: ��56/9، التاج املذهب: 

.��06/��
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وأمسا املعقول: ففي رشعيته: بقساء املكلفني املحتاجني ودفع 

حاجتهسم عىل النظام احلسسن؛ ألن اإلنسسان ال يسستطيع أن يوفر 

مجيسع مسا حيتاجه لنفسسه فكان ال بد أن يشسرتي شسيئًا مسن الغري؛ 

وألن ذلك الغري ال يمكن أن يبذل ما يف يده بدون عوض. فلو مل 

يرشع البيع الحتاج اإلنسسان أن يأخذ عسىل التغالب واملقاهرة أو 

السسؤال والشسحاذة، أو يصرب حتى يموت، ويف ذلك ما ال خيفى 

من الفساد���.

الـعـقــد: 

العقد يف اللغة، له معان كثرية، منها الشد والتوثيق واإلحكام 

واجلمسع بني أطسراف اليشء وما شسابه ذلك، وكلهسا تدور حول 

الربط والتقوية سسواء كانت من األمور املحسوسسة كعقد احلبل، 

أم من األمور املعنوية كعقد البيع وعقد اليمني���.

��� انظر: فتح القدير: ���48-�47/6.
��� انظر: السمسصسبساح السمسنسري: مسادة �عقد�، ترتيب القاموس املحيط: 

مسادة �عقد�.
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وعرفه بعض اللغويني بتعريف أخص، فقال: هو اتفاق بني 

طرفسني يلتسزم بمقتضاه كل منهام تنفيذ ما اتفقا عليه، كعقد البيع 

والزواج، وعقد العمل���.

وللعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص.

أمسا املعنسى العام: األقسرب إىل املعنى اللغوي والشسائع عند 

فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة فهو: كل ما عزم املرء عىل فعله، 

سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف واإلبراء والطالق واليمني، أم 

احتاج إىل إرادتني يف إنشائه كالبيع واإلجيار والتوكيل والرهن، أي 

أن هذا املعنى يتناول االلتسزام مطلقًا، سواء من شخص واحد أو 

من شخصني، ويشمل حينئذ ما يسمى يف املعنى الضيق أو اخلاص 

عقسدًا، كام يشسمل ما يسسمى ترفسًا أو التسزامًا. فالعقسد باملعنى 

 العام ينتظم مجيع االلتسزامسات الرشعية، وهو هبذا املعنى يرادف 

كلمة االلتسزام���.

��� املعجم الوسيط: مادة �عقد�.
��� انظر: أحكام القرآن، أليب بكر اجلصاص: ��/�94 وما بعدها�.
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وأمسا املعنسى اخلاص فهسو: ارتبساط إجياب بقبسول عىل وجه 

مسرشوع يثبت أثره يف حمله���. أو بعبسارة أخرى: تعلق كالم أحد 

العاقديسن باآلخر رشعسًا عىل وجه يظهر أثسره يف املحل���. وهذا 

التعريف هو الغالب الشائع يف عبارات الفقهاء.

فإذا قال شخص آلخر: بعتك الكتاب، فهو اإلجياب، وقال 

اآلخسر: اشسرتيت، فهو القبسول، ومتى ارتبط القبسول باإلجياب، 

وكانسا صادريسن من ذوي أهليسة معتربة رشعًا، ثبست أثر البيع يف 

حملسه �وهسو الكتاب هنسا�: وهو انتقسال ملكية املبيع للمشسرتي، 

واستحقاق البائع الثمن يف ذمة املشرتي.

واإلجيساب أو القبول: هو الفعسل الدال عىل الرضا بالتعاقد. 

والتقييسد بكونسه »عسىل وجسه مسرشوع« إلخسراج االرتبساط عىل 

وجسه غري مسرشوع، كاالتفاق عىل قتل فسالن، أو إتالف حمصوله 

الزراعي، أو رسقة ماله، أو الزواج باألقارب املحارم، فكل ذلك 

��� املسادة ���0، ��04 مسن جملسة األحسكام العدليسة، رد املحتسار، البن 
عابدين: ��/��55.

��� العناية هبامش فتح القدير: ��74/5.
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غري مرشوع ال أثر له يف حمل العقد. والتقييد بكونه »يثبت أثره يف 
حملسه« إلخراج االرتباط بسني كالمني ال أثر له، كاالتفاق عىل بيع 
كل رشيسك حصتسه مسن دار أو أرض لصاحبسه باحلصة األخرى 

املساوية هلا، فهذا ال فائدة منه وال أثر له.

والعقسد قانونًا يلتقي مع هسذا التعريف الثاين عنسد الفقهاء: 
وهو »توافق إرادتني عىل إحداث أثر قانوين من إنشاء التسزام، أو 

نقله، أو تعديله، أو إهنائه«���.

فإنشاء االلتسزام كالبيع واإلجارة، ونقله كاحلوالة، وتعديله 
كتأجيل الدين، وإهناؤه كاإلبراء من الدين، وفسسخ اإلجارة قبل 

أواهنا، فالتعريفان متقاربان.

النقود والعروض:

النقود: هي نقود الذهب والفضة والنقود الورقية وغريها.

والعسروض: هسي كل مسا ليسس بنقود، مسن نبسات وحيوان 
وعقسار وخالفه���. والعروض يف باب الزكاة تقسسم إىل عروض 

��� الوسيط، للدكتور السنهوري: �ص���8.
��� املغني، البن قدامة: ��/��0.
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قنية، كأثاث املنسزل، وأدوات احلرفة، وعروض جتارة كاألقمشة 

واأللبسسة والعقارات املعسدة للتجارة. وهذه ختضسع للزكاة عند 

مجهور الفقهاء دون تلك.

النقود )األثامن(:

للنقسود ذكر يف القسرآن الكريم، باسسم الذهسب، أو الفضة، 

البضساعيسة  �السنسقسسود  البضاعسة  أو  الدراهسم،  أو  السورق،   أو 

أو السلعيسة�.

ڃ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ     ﴿ تعساىل:   قسال 

 ڃڃڃچچچ چ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ   ڇ  
ک     * ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   
ڻ                   ڻ   ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڱ  

ڻ﴾���.

��� سورة التوبة، اآليتان: �4، �5.
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وكنسسز الذهب والفضسة، أو كنسز النقود، يعنسي عند مجهور 

العلسامء عدم إخراج زكاهتا، وقد كانست النقود يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

نقودًا ذهبية �دنانري� أو فضية �دراهم�.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ﴿ تعساىل:  وقسال 

ائ﴾���.  ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ  

نقسودًا، واآليسة شساهد  الفضيسة املرضوبسة  الدراهسم  والسورق: 

 قسرآين عسىل أن النقسود قديمسة يف التاريسخ، فاآليسة تتعلسق بقصة 

أصحاب الكهف.

وللنقود أيضًا ذكر يف السنة النبوية الرشيفة باسم الذهب، أو 

الفضة، أو الورق، أو الدينار، أو الدرهم.

مسن ذلسك أحاديسث السزكاة: قسال رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مسا من 

صاحسب ذهب وال فضسة ال يؤدي منهسا حقهسا، إال إذا كان يوم 

القيامسة، صفحت له صفائح من نسار، فأمحي عليها يف نار جهنم، 

فيكسوى به جنبه وجبينسه وظهره، كلام بردت أعيسدت له، يف يوم 

��� سورة الكهف، اآلية: �9.
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كان مقداره مخسني ألف سنة، حتى يقىض بني العباد، فريى سبيله 
إما إىل اجلنة، وإما إىل النار«���.

وقال رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس فيام دون مخس أواق من الورق 
صدقة«���.

وقسد رصح بعسض العلسامء بأن النقسود جمرد رمسز أو عالمة، 
يقسول الراغسب األصفهساين: »ملا كان كل من واسسى غسريه، من 
حقه أن يقابل مواسساته، قيض اهلل سبحانه له هذا الناض �النقد� 
عالمسة منه، جل ثناؤه، ليدفعه اإلنسسان إىل مسن يوليه �يقدم له� 
نفعسًا، فيحمله إىل من عنسده مبتغاه، فيأخذ منه بقدر عمله. ثم إذا 
جساء ذلك اآلخر بتلك العالمة، أو مثلها، إىل األول، وطلب منه 

مبتغى هو عنده، دفعه إليه، لينتظم أمرهم«���.

ويصف الغزايل النقديسن، الذهب والفضة، بأهنام »حجران، 
ال منفعسة يف أعياهنسام« أو »ال غسرض يف أعياهنسام«. ويصف النقد 

��� صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ��987.
��� صحيسح البخساري، كتاب الزكاة، باب زكاة السورق، برقم ���447، 

وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ���، برقم ��979.
��� الذريعة، للراغب األصبهاين: �ص���7.
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بأنسه »يشء هو يف صورته كأنه ليس بيشء، وهو يف معناه كأنه كل 
األشسياء«. ويقول: »مل تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها، 
كاملسرآة ال لسون هلسا، وحتكسي كل لسون، فكذلك النقسد ال غرض 
فيسه، وهسو وسسيلة إىل كل غسرض، وكاحلسرف ال معنسى لسه يف 
نفسسه، وتظهر بسه املعاين يف غريه«. ثم يقسول: »ال غرض لآلحاد 
يف أعياهنسام �أي النقديسن�، فإهنام حجران، وإنام خلقسا لتتداوهلام 
األيسدي، فيكونسا حاكمني بني الناس، وعالمسة معرفة للمقادير، 
مقومسة للمراتب«. ويقسول: »إهنام وسسيلتان إىل الغري، ال غرض 
يف أعياهنام، وموقعهام من األموال كموقع احلرف من الكالم، كام 
قال النحويون: إن احلرف هو الذي جاء ملعنى يف غريه، وكموقع 

املرآة من األلوان«���.

الـثـمــن: 

الثمن يف اللغة: العوض. قال الراغب: الثمن اسم ملا يأخذه 
البائع يف مقابلة املبيع، عينًا كان أو سسلعة، وكل ما حيصل عوضًا 

عن يشء فهو ثمنه.

��� إحياء علوم الدين، للغزايل: ��90-88/4.
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واصطالحًا: ما يكون بداًل للمبيع، ويتعني يف الذمة. وتطلق 

األثامن أيضًا عىل النقود���.

يقسول ابن اهلسامم: »وينقسسم املسال باعتبسار االصطالح عىل 

الثمنية - وهو يف األصل سسلعة - فإن كانت رائجة فهي ثمن ال 

تتعني بالتعيني، وإن كانت كاسدة فهي سلعة كالفلوس«���.

فالرواج: القبول العام. وهو اخلصيصة الرئيسسية للنقد التي 

متيزه عن غريه من األصول، والرواج لغة: هو الشيوع واالنتشار، 

َفساق���. وهذه التفرقسة هامة، فبينسام يباح تأجري  وهسو مسرادف النَّ

السلع ال يباح تأجري النقود حيث هو الربا.

الـمـلـك:

امللك �بضم امليم وكرها� يف اللغة: احتواء اليشء والقدرة 

عىل االستبداد به والترف فيه.

��� لسسان العسرب، البسن منظسور، مسادة �ثمسن�، املغنسي، البسن قدامسة: 
.��/4�

��� فتح القدير، البن اهلامم: ����4/5.
��� الصحاح، للجوهري: ���56/4.
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ويف االصطالح عند املالكية: هو حكم رشعي مقدر يف العني 

أو املنفعة، أو هو متكن اإلنسان رشعًا بنفسه أو بنيابة من االنتفاع 

بالعني أو باملنفعة، ومن أخذ العوض���، أو هو صلة بني اإلنسان 

وبسني يشء �اختصاصسه بسه�، متكنسه مسن االنتفساع به �اسستعاماًل 

واستغالاًل� والترف فيه، ومتنع غريه من هذا الترف.

حرمـة امللك:

امللك يف اإلسالم مصون، ال جيوز االعتداء عليه، قال تعاىل: 

»إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ڦ﴾���وقسال  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ﴿
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«���.

قسال اجلوينسي: »األمسر الذي ال شسك فيسه حتريم التسسالب 

والتغالب ومد األيدي إىل أموال الناس من غري استحقاق«��4.

��� املوسوعة الفقهية: ��9/���.
��� سورة النساء، اآلية: �9.

��� صحيح البخاري، كتاب احلج، باب اخلطبة أيام منى، رقم ���7�9.
��4 الغياثي: �ص�495.
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امللك أمانة وخافة:

فاملالسك احلقيقسي للسامل هسو اهلل، قال تعساىل: ﴿ گ  گ    

ڳ      ڳ  ڳ ﴾���. وقسال أيضًا: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ ﴾���.

 قسال الزخمسرشي: »إن األمسوال التسي يف أيديكسم إنسام هسي 

أمسوال اهلل بخلقسه وإنشسائه هلسا، وإنسام خولكسم االسستمتاع هبا، 

وجعلكسم خلفساء يف التسرف فيهسا، فليسست هسي بأموالكم يف 

احلقيقة، وما أنتم فيها إال بمنسزلة الوكالء«���.

وقال السرازي: »املكلف يف ترفه يف هسذه األموال بمنسزلة 

الوكيل والنائب واخلليفة. فوجب أن يسسهل عليكم اإلنفاق من 

تلك األموال، كام يسهل عىل الرجل النفقة من مال غريه، إذا أذن 

لسه فيسه �...�، جعلكم مسستخلفني عمن كان قبلكسم، ألجل أنه 

��� سورة احلديد، اآلية: 7.

��� سورة النور، اآلية: ��.
��� الكشاف: ��6�/4.
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نقل أمواهلم إليكم عىل سسبيل اإلرث، فاعتربوا بحاهلم، فإهنا كام 
انتقلت إليكم فستنتقل منكم إىل غريكم، فال تبخلوا هبا«���.

* * *

��� مفاتيح الغيب، للفخر الرازي: ����6/�9.
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املبحث الثاني

تعريف التعبدي لغًة واصطالحًا

تعريف التعبدي لغًة:

التعبدي لغًة: املنسوب إىل التعبد.

والتعبد مصسدر َتعبَّد، يقال: تعبد الرجسُل الرجَل: إذا اختذه 
عبدًا، أو صريه كالعبد.

وتعبد اهلل العبَد بالطاعة: استعبده، أي طلب منه العبادة.

ومعنسى العبسادة يف اللغسة: الطاعسة واخلضوع. ومنسه طريق 
ُمعّبد: إذا كان مذلاًل بكثرة امليش فيه.

ويرد التعبد يف اللغة أيضًا بمعنى: التذلل، يقال: تعبد فالن هلل 
تعاىل: إذا أكثر من عبادته، وظهر فيه اخلشوع واإلخبات���.

والتعبسد مسن اهلل للعبساد: تكليفهسم أمسور العبسادة وغريها. 
ويكثسر الفقهاء واألصوليون من اسستعامله هبسذا املعنى، كقوهلم: 
نحسن متعبدون بالعمسل بخرب الواحسد وبالقيساس، أي مكلفون 

���  لسان العرب: مادة �عبد�.
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بذلك. ويقولون: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص متعبَّدًا برشع من قبله، أي مكلفًا 
بالعمل به���.

التعبدي اصطاحًا:

والتعبسدي - يف اصطسالح الفقهساء واألصوليسني - يطلسق 
عسىل احلكسم الرشعسي السذي ال يظهر للعبساد يف ترشيعسه حكمة 
فضساًل عن علسة موجبة للحكم، غسري جمرد التعبسد، أي التكليف 
عسى  وإن  أثيسب،  أطساع  فسإن  العبسد،  عبوديسة  الختبسار  بسه 
عوقسب، يقسول اإلمسام الغسزايل: »واألمسر التعبسدي املسراد بسه: 
مسا تعبدنا الشسارع بسه حلكمسة خفيت علينسا، كنصسب األوقات 
للصلسوات اخلمس وعدد ركعاهتا«���، وسسار عىل هذا التعريف 
متأخسرو الفقهساء، فرحسوا بسأن »التعبدي هسو السذي مل ُيْدَرك 
 لسه معنسى«، ويقصسدون باملعنسى هنسا ما يشسمل احلكمسة والعلة 

املوجبة للحكم���.

���  فواتسح الرمحسوت رشح مسسلم الثبسوت، مطبسوع هبامش املسستصفى 
للغزايل: ��/���7.

���  املنقذ من الضالل: �ص�77.
���  انظر حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج: ��/�4�4.
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هسسذا هسسو املشسهسسور يف تعريسف التعبسدي، وهسسو السذي 
سنسسري عليسه يف بحثنسا، فخلسو احلكسم عسن احلكمة فضساًل عن 
سا، أمسا إن ثبتست لسه  العلسة سسوف نجعلسه يف بحثنسا حكساًم تعبديًّ
سا إىل كونه   حكمسة، فسإن احلكسم بذلك سسيخرج من كونسه تعبديًّ

معقول املعنى. 

وقد الحظ الشساطبي يف موافقاته أن حكمة احلكم قد تكون 
معلومسة عىل وجه اإلمجسال، وال خيرجه ذلك عن كونه تعبديًا من 
بعض الوجوه، ما مل يعقل معناه عىل وجه اخلصوص���. قال: ومن 
ذلك: طلب الصداق يف النكاح، والذبح يف املحل املخصوص يف 
رة يف املواريث، وعدد األشسهر  احليوان املأكول، والفروض املقدَّ
يف عسدة الطالق والوفاة، وما أشسبه ذلك من األمور التي ال جمال 
للعقسول يف فهم مصاحلها اجلزئية حتى يقساس عليها غريها. فإنا 
نعلسم أن السرشوط املعتربة يف النكاح، من الويل والصداق وشسبه 
ذلسك، هسي لتمييز النسكاح عن السسفاح، وأن فسروض املواريث 
ترتبت عىل ترتيب القربى من امليت، وأن الِعَدد واالسسترباءات، 

���  يقسول الشسربامليس يف حاشسيته عسىل هناية املحتساج: ��/�4�4: »إن 
الفقهساء قد يطلقسون التعبدي عىل ما مل يظهر له علسة موجبة للحكم، 

وإن ظهر له حكمة«.
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املسراد هبا اسسترباء الرحم خوفًا مسن اختالط امليساه، ولكنها أمور 
مُجليسة، كسام أن اخلضسوع واإلجالل علسة رشع العبسادات. وهذا 
املقسدار ال يقيض بصحة القياس عىل األصسل فيها، بحيث يقال: 
إذا حصل الفرق بني النكاح والسفاح بأمور أخر مثاًل، مل تشرتط 
تلك السرشوط. ومتى علم بسراءة الرحم مل ترشع العسدة باألقراء 

وال باألشهر، وال ما أشبه ذلك���.

األلفاظ ذات الصلة:

أ- العبادة:

أصسل العبسادة: الطاعة واخلضسوع. والعبادات أنسواع: منها 
الصسالة والسزكاة والصوم واحلسج. وكثسري منها معقسول املعنى، 
بّينست الرشيعسة حكمتسه، أو اسستنبطها الفقهاء. ومسن ذلك قوله 

ې   ۉ   ۅۉ   ۅ     ﴿ الصسالة:  شسأن  يف  تعساىل 
احلسج  شسأن  يف  وقولسه  ى﴾���،  ې      ې    ې  
﴿ڳ   ڳ  ڳ﴾���. وقول الفقهاء يف حكمة الرتخيص 

���  املوافقات: ��/�08، ���8.
��� سورة العنكبوت، اآلية 45.

��� سورة احلج، اآلية �8.
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يف اإلفطار يف السسفر أثناء رمضان: إهنا دفع املشسقة. فليس يشء 
من ذلسك تعبديًا. وبعض أحسكام العبادات غسري معقول املعنى، 

فيكون تعبديًا، ككون رمي اجلامر سبعًا سبعًا.

وتكسون التعبديسات أيضسًا يف غسري العبسادات، ومسن ذلك: 
اسسترباء األمة التي اشسرتاها بائعها يف جملس البيسع، وعادت إليه 

بفسخ أو إقالة قبل غيبة املشرتي هبا���.

ب- التوقيف:

املقصسود بالتوقيف هو ما أوقفنا عليه الرشع من أمور حمددة 
ومقسدرة، مسن مثل تقديسرات العبسادات واحلسدود والكفارات، 
وهو يف األصل يشسمل ما كان من هسذه املقادير معقول املعنى أو 
تعبدّيسًا، وعىل ذلك فمصطلح التوقيسف يف أصل وضعه أعّم من 
التعبسد، والتوقيفي أعّم من التعبسدي، وهبذا املعنى العام فإنه يرد 
القيساس عىل التوقيفي بناًء عسىل معقولية املعنى فيه. ولكنه الحقًا 

��� املغنسي رشح خمتسر اخلرقسي �5��/7، ���5 دار املنسار - القاهسرة 
- الطبعسة الثالثة: ��67هس، ورشح مجسع اجلوامع ��/��80، طبعة 

احللبي ��56هس.
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خصسص التوقيف بام كان من قبيل التعبد فقط، فأصبح مصطلح 

التوقيف مرادًفا ومطابًقا ملصطلح التعبد، وبطبيعة األمر فإنه هبذا 

التخصيص ال يتأتى القياس عىل التوقيفي لعدم انكشاف مقصود 

السرشع أو وجه املعقوليسة فيه. يقول اإلمام الغسزايل موضًحا هذا 

امللمح فيام طرأ عىل هذا املصطلح: »األحكام الرشعية تنقسم إىل 

تعبسدات وحتكامت جامدة ال تعقسل معانيها كرمي األحجار عىل 

اجلمسرات يف احلج، وإىل ما تعقل معانيهسا ومقاصد الرشع منها، 

كسام يعقل مسن اسستعامل األحجسار يف االسستنجاء، وأن املقصود 

إزالسة حاجاهتسم وفاقاهتسم، وهسذا توقيف كسام أن الرمي يف احلج 

توقيسف، ولكسن ذلسك توقيسف جمسرد ال يقسرتن به فهسم مقصود 

الرشع مسن ذلك التوقيف، وهذا يقرتن بسه فهم مقصود معقول، 

فيسسمى هذا النوع - وهو أحد نوعي التوقيف - قياًسا ملا انقدح 

فيسه من املعنسى املعقول، وخيصص اسسم اآلخر باسسم التوقيف، 

ا، ولكن خصص هذا االسسم بام هو   وإن كان اسسم التوقيف عامًّ
توقيف فقط«���.

��� أساس القياس للغزايل �ص ��0 – ��04.
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حكمة ترشيع التعبديات:

حكمة ترشيع التعبديات اسستدعاء االمتثال، واختبار مدى 

الطاعسة والعبودية. وقد عسرب عن ذلك الغسزايل يف اإلحياء بقوله 

- يف بيان أرسار رمي اجلامر -: »وظف اهلل تعاىل عىل العباد أعاماًل 

ال تأنس هبا النفوس، وال هتتدي إىل معانيها العقول، كرمي اجلامر 

باألحجار، والرتدد بني الصفا واملروة عىل سبيل التكرار. وبمثل 

هذه األعامل يظهر كامل الرق والعبودية«���. 

طرق معرفة التعبدي:

مل يعسرف يف متييز التعبديات عن غريهسا من األحكام املعللة 

وجسه معني، غري العجسز عن التعليل بطريق مسن الطرق املعتربة، 

عىل ما هو معلوم يف مباحث القياس من علم األصول.

ولذلسك يقسول ابسن عابدين: مسا رشعسه اهلل إذا ظهسرت لنا 

حكمته، قلنا: إنه معقول املعنى، وإال قلنا: إنه تعبدي���. 

��� إحياء علوم الدين، املطبعة التجارية ��/��74.
��� رد املحتار ��/���0
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ويسرح اإلمسام الغسزايل يف مواضع من كتبه بسأن املصري إىل 
التعبد نوع رضورة يرجع إليها عند العجز���.

ومسن هنا اختلفت أقسوال الفقهاء يف اعتبسار بعض األحكام 
تعبديسًا أو معقسول املعنى، فام يراه بعسض الفقهاء تعبديسًا قد يراه 
البعض اآلخر معلاًل بمصالح غلب عىل ظنه رعايتها. فمن ذلك 
أن صاحب الدر املختار قال: إن تكرار السسجود أمر تعبدي، أي 
مل يعقسل معناه، حتقيقًا لالبتالء. وقال ابن عابدين: وقيل: إنه ثنى 
ترغيساًم للشسيطان، حيسث أمر بالسسجود مرة فلم يسسجد، فنحن 
نسسجد مرتني���. وكون طالق احلائض بدعيًا، قيل: هو تعبدي، 
قسال الدرديسر: واألصح أنه معلسل بتطويل العسدة، ألن أوهلا من 

الطهر بعد احليض���.

ما تكون فيه التعبديات، وأمثلة منها:

يذكر بعض األصوليني أن التعبديات أكثر ما تكون يف أصول 
العبادات، كاشرتاع أصل الصالة أو الصوم أو االعتكاف. 

��� انظر: شفاء الغليل �ص��00.
��� حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار: ��/��00.

��� الرشح الصغري عىل خمتر خليل ��/�5�9.
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ويف نصب أسسباهبا، كزوال الشمس لصالة الظهر، وغروهبا 
لصالة املغرب. ويف احلدود والكفارات. ويف التقديرات العددية 
بوجسه عسام، كتقدير أعسداد الركعات، وتقدير عسدد اجللدات يف 

احلدود، وتقدير أعداد الشهود. 

وذكر الشاطبي من أمثلة وقوعها يف العادات: طلب الصداق 
يف النكاح، وختصيص الذبح بمحل خمصوص، والفروض املقدرة 

يف املواريث، وعدد األشهر يف عدة الطالق وعدة الوفاة���.

املفاضلة بني التعبدي واملعقول املعنى:

نقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوى التمرتاشية أنه قال: مل 
أقف عىل يشء من ذلك لعلامئنا يف هذا، سسوى قوهلم: األصل يف 

النصوص التعليل، فإنه يشري إىل أفضلية املعقول معناه. 

قسال: ووقفت عىل ذلك يف فتاوى ابسن حجر���، قال: قضية 
كالم ابن عبدالسسالم أن التعبسدي أفضل، ألنه بمحض االنقياد، 
بخالف ما ظهرت علته، فإن مالبسسه قد يفعل لتحصيل فائدته، 

اجلوامسع  مجسع  ورشح   ،��08  ،�07/�� للشساطبي  املوافقسات   ���
.��06/��

��� هو ابن حجر اهليتمي والكتاب املشار إليه هو �الفتاوى احلديثية� له.
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وخالفه البلقيني فقال: ال شك أن معقول املعنى من حيث اجلملة 
أفضل، ألن أكثر الرشيعة كذلك���.

وظاهسر كالم اإلمسام الغسزايل أن التعبسدي أفضسل، كسام هو 
واضسح فيام تقدم النقل عنسه من قوله: إن ما ال هيتدى ملعانيه أبلغ 

أنواع التعبدات يف تزكية النفوس���. 

وكسذا ظاهسر كالم الشساطبي األخسذ بقسول مسن يقسول: إن 
التعبدي أفضل���.

 ويف حاشسية ابن عابدين: أن هذين القولني يف األفضلية مها 
عىل سسبيل اإلمجال، أما بالنظر إىل اجلزئيات، فقد يكون التعبدي 
أفضل كالوضوء وغسل اجلنابة، فإن الوضوء أفضل، وقد يكون 

املعقول أفضل كالطواف والرمي، فإن الطواف أفضل��4.

وهذا تفصيل جيد جيمع بني القولني.
* * *

��� حاشية ابن عابدين ��/���0.
��� إحياء علوم الدين بحاشية رشح الزبيدي ��444/4.

��� انظر: املوافقات ��/��7، ��74.
��4 رد املحتار ��/��00.



4�

املبحث الثالث

تعريف معقول املعنى لغًة واصطالحًا

العقل لغًة واصطاحًا:

يقسول الزبيدي يف تاج العسروس: »�الَعْقسُل: الِعْلُم�، وعليه 

هية، ومثله يف  اقتسر كثسريون، ويف الُعبساب: الَعْقُل: احلجسر والنُّ

الصحساح، ويف املحكسم: الَعْقسُل: ضسد احُلمسق، �أو� هسو العلم 

�بصفسات األشسياء من حسسنها وقبحها، وكامهلسا ونقصاهنا�، أو 

هسو �العلم بخري اخلريين ورش الرشيسن، أو مطلق ألمور أو لقوة 

هبسا يكسون التمييز بني القبح واحلسسن، وملعساٍن جمتمعة يف الذهن 

يكون بمقدمات يسستتب هبا األغراض واملصالح، وهليئة حممودة 

لإلنسسان يف حركاته وكالمه�. هذه األقوال التي ذكرها املصنف 

كلهسا يف مصنفات املعقسوالت مل يعرج عليها أئمسة اللغة، وهناك 

أقسوال غريها مل يذكرها املصنف، قال الراغب: العقل يقال للقوة 

املتهيئة لقبول العلم، ويقال للذي يسستنبطه اإلنسسان بتلك القوة 

عقسل، وهلسذا قال عيلٌّ كسرم اهلل وجهسه: »العقل عقسالن: مطبوع 
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ومسموع، فال ينفع مطبوع إذا مل يكن مسموعًا��� كام ال ينفع ضوء 
 الشسمس وضوء العني ممنسوع«، وإىل األول أشسار النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
خلق اهلل خلقًا أكرم من العقل«، وإىل الثاين أشار بقوله: »ما كسب 
أحد شسيئًا أفضل من عقل هيديه إىل هسدًى أو يرده عن ردى«���.
وهسسذا العقسل هو املعني بقولسه عسز وجل: ﴿ہ  ہ  ھ  
ھ﴾��� وكل موضسع ذم اهلل الكفسار بعدم العقل فإشسارة 

إىل الثساين دون األول، كقولسه تعساىل: ﴿   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ﴾��4 ونحسو ذلك من اآليسات، وكل موضع رفع التكليف 

عن العبد لعدم العقل فإشارة إىل األول. انتهى.

���  كسذا يف مطبسوع التساج، والسذي يف مفسردات الراغسب: »... وال ينفع 
مسسموع، إذا مل يكسن مطبسوع« و�كان� يف هسذا املوضسع تامسة بمعنى 

يوجد، ويف البصائر ��85/4 كاملفردات، ويف هامشه كتب حمققه.
��� هكسذا ذكر الزبيدي شسارح القاموس هذين احلديثسني يف العقل، لكن 
قسال الفريوزآبسادي صاحب القامسوس يف كتابه �رسسالة يف بيان ما مل 
يثبست فيه حديسث من األبسواب�: »بساب العقل وفضلسه مل يصح فيه 
يشء«. وقسال أبو حاتم ابن حبان: »ليس عسن النبي � خرب صحيح 

من العقل«. �املغني عن احلفظ والكتاب للموصيل: � / ��0.
��� سورة العنكبوت، اآلية ���4.

��4 سورة البقرة، اآلية ����7.
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... �و� عقسل �السيشء� يعقلسه عقسال:ً �فهمه، فهسو عقوٌل� 
يقسال: لفسالن قلسب عقسول ولسسان سسؤول، أي فهسم، وقسال 
الزبرقسان: »أحب صبياننسا إلينا األبله العقول«، قسال ابن األثري: 
هسو الذي ُيظنُّ به احلمسق فإذا فتش وجد عاقاًل، والعقول: فعوٌل 

منه للمبالغة«���.

الـمـعـنـى لـغـًة:

يقول الزبيدي يف تساج العروس: »َعنى �بالقول كذا� يعني: 
�أراد� وقصد، قال الزخمرشي: ومنه املعنى.

ُه�، بكسر النون مع تشسديد الياء،  �ومعنسى السكالم، ومعنِيُّ
�ومعناتسه، ومعنيتسه: واحسد�، أي: فحسواه ومقصسده، واالسسم 
العنساء. ويف الصحساح: تقول: عرفت ذلسك يف معنى كالمه، ويف 

معناِة كالمه، ويف معني كالمه، أي: يف فحواه. انتهى.

... وقال املناوي يف التوقيف: املعاين هي الصور الذهنية من 
حيسث وضع بإزائهسا األلفاظ، والصورة احلاصلسة من حيث إهنا 
تقصد باللفظ تسسمى معنسى، ومن حيث حصوهلسا من اللفظ يف 
العقسل تسسمى مفهومًا، ومن حيث إهنا مقولسٌة يف جواب ما هو؟ 

���    تاج العروس للمرتىض الزبيدي، مادة �عقل�.
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تسسمى ماهيًة، ومن حيث ثبوهتا يف اخلارج تسسمى حقيقة، ومن 

حيث امتيازها عن األعيان تسمى هوية«���. 

املعنى اصطاحًا:

بدراسستسنسا ملصطلسح »املعنسى« يتبسني أنسه يف أول األمسسسر 

- يف عصسور السسلف - كان إطسالق »املعنسى« عسىل »العلة« هو 

املسستخدم، يقسول عبدالعزيسز البخساري، معلقسًا عسىل تعريسف 

البزدوي القسسم الثاين من الفقه بأنه إتقسان املعرفة به وهو معرفة 

النصسوص بمعانيهسا وضبسط األصسول بفروعهسا: »واملسراد من 

املعاين: املعاين اللغوية واملعاين الرشعية التي تسسمى علاًل، وكان 

السسلف ال يسستعملون لفظ العلسة، وإنام يسستعملون لفظ املعنى 

أخذًا من قوله عليه السسالم: »ال حيل دم امرٍئ مسلم إال بإحدى 

معسان ثالث«���، أي علسل، بدليل قولسه: »إحدى«بلفظ التأنيث 

��� تاج العروس للمرتىض الزبيدي، مادة �عنى�.
��� احلديث مشهور بدون لفظة �معان�.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل:﴿ۓ    
ڭ  ڭ....﴾، برقم ��6484، وأخرجه مسلم يف صحيحه، 

كتاب القسامة، باب ما يباح من دم املسلم، برقم ���676.
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و»ثالث« بدون اهلاء«���، ويقول الغزايل: »وعىل اجلملة، املفهوم 
مسن الصحابة اتباع املعاين، واالقتصسار يف درك املعاين عىل الرأي 

الغالب دون اشرتاط اليقني«���.

ثسم نجسد أنسه يف العصسور التالية قسد اتسسع اسستخدام لفظ 
»املعنسى« ليشسمل »احلكمسة« و»العلسة القياسسية«، فسسنجد إمام 
احلرمسني يسستخدم مصطلح »املعنسى« بكثرة، وخاصسًة يف كتاب 
االسستدالل من الربهان، ونجده يطلقه عىل العلة القياسسية وعىل 
احلكسم ومقاصد الرشيعسة العامة وعىل القيم واملبسادئ التي يعرب 

عنها بأهنا معان ال أصول هلا���.

ثم سسار األمر هكسذا خاصًة يف عصسور املتأخريسن، فعّرفوا 
»التعبسدي بأنه هو الذي مل يدرك له معنى« ويقصدون باملعنى هنا 
ما يشمل احلكمة والعلة املوجبة للحكم، وبالتايل فمعقول املعنى 

عندهم، هو ما يدرك له حكمة أو علة موجبة للحكم��4.

��� كشف األرسار، لعبد العزيز البخاري، املقدمة: ��/�47.
��� شفاء الغليل، للغزايل: �ص ��95.

��� انظر: الربهان للجويني، كتاب االستدالل: ��/���7�-�6.
��4 انظر: حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج: ��/�4�4.
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األلفاظ ذات الصلة:

أ - التعليل:

التعريـف: التعليل لغًة: من عل يعل واعتل أي: مرض فهو 
 عليل. والعلة: املرض الشساغل. واجلمع علل���. والعلة يف اللغة 

أيضًا: السبب.

واصطالحسًا: تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر. وقيل: إظهار 
عّلّية اليشء، سواء أكانت تامة أم ناقصة���.

والعلة عرفها األصوليون بقوهلم: العلة هي الوصف الظاهر 
املنضبسط الذي لزم من ترتيب احلكم عليه مصلحة للمكلف من 

دفع مفسدة أو جلب منفعة. 

وللعلسة أسسامء منهسا: السسبب والباعسث واحلامسل واملنساط 
والدليل واملقتيض وغريها. وتستعمل العلة أيضًا بمعنى: السبب، 
 لكونسه مؤثسرًا يف إجياب احلكم، كالقتل العمد العدوان سسبب يف 

وجوب القصاص.

��� املصباح املنري ولسان العرب وتاج العروس، مادة: علل.
��� القاموس والتعريفات للجرجاين �ص��6.
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كام تسستعمل العلة أيضًا بمعنى: احلكمة، وهي الباعث عىل 
ترشيع احلكم أو املصلحة التي من أجلها رشع احلكم���.

ب - فوائد تعليل األحكام:

لتعليسل األحسكام فوائسد منهسا: أن الرشيعسة جعلست العلل 
فة وُمْظِهَرة لألحكام كي يسسهل عىل املكلفني الوقوف عليها  ُمعرِّ

والتزامها. 

السقسبسسول  إىل  أقسسرب  األحسكسسام  تصسسري  أن  ومسنسهسسا 
واالطمسئسنسان���.

جـ- طرق معرفة معقول املعنى:

هي املناسبة والشبه والطرد.

وينقسم الوصف املعلل به إىل قسمني:

أ- ما تظهر مناسسبته لرتتيب احلكم عليه ويسسمى املناسب. 
وهو أن يرتتب احلكم عىل وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب 

��� التلويسح عسىل التوضيسح ��/��7-���7، ومجسع اجلوامع بحاشسية 
العطار ��/����، وإرشاد الفحول �ص��07.

��� التلويح عىل التوضيح ��/���8، واإلحكام لآلمدي ��/�88.
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احلكسم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسسدة أو جلب منفعة. 
ويعرب عنها باإلحالة وباملصلحة وباالسستدالل وبرعاية املقاصد. 

ويسمى استخراجها ختريج املناط.

 ب- مسا ال تظهسر مناسسبته لرتتيسب احلكسم عليسه وينقسسم 
إىل نوعني:

األول: أن ال ُيؤَلف من الشسارع اعتباره يف بعض األحكام، 
ويسمى الوصف الطردي.

الثساين: أن ُيؤَلسف مسن الشسارع اعتباره يف بعسض األحكام، 
ويسمى الوصف الشبهي���.

* * *

��� اإلحسكام لآلمسدي ��/���5 ومسا بعدها، واملحصول ��/ القسسم 
الثساين �ص���9 ومسا بعدهسا، وحاشسية العطسار عىل مجسع اجلوامع 

��/����، والتلويح عىل التوضيح ��/��76.
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املبحث الرابع

خواص احلكم التعبدي واحلكم معقول املعنى

أواًل: خواص التعبدي:

1- أنه يشرتط فيه النية:

لعل أهم خاصية من خواص التعبدي أنه يشسرتط فيه النية، 

وهسذه مجلة من النصوص التي أشسارت إىل هسذه اخلاصية والتي 

أشارت إىل أسباهبا بالنسبة للحكم التعبدي:

- يقسول الرخيس عند حديثه عن الوضوء وغسسل اجلنابة 

ومسا يتعلق هبام مسن حيثيسات واعتبسارات تنحو هبام نحسو التعبد 

أو معقوليسة املعنسى: »ليسس يف أعضساء السُمسْحسِدث عسنٌي تزول 

باسستعامل املاء، فسإن أعضاءه طاهرة، وإنام فيهسا مانٌع حكميٌّ من 

أداء الصالة غرُي معقول املعنى، وقد ثبت بالنص رفع ذلك املانع 

باملاء وهو غرُي معقول املعنى، وقد بّينا أن مثل هذا احلكم ال يمكن 

تعليله للتعدية إىل حمل آخر، وال يدخل عىل هذا اجلواب تصحيح 

الوضوء بغري النية كغسل النجاسة، ألن الذي ال يعقل املعنى فيه 
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ما هو مزال عن املحل عند اسستعامل املاء، فأما املاء يف كونه مزياًل 
إذا اسستعمل يف املحل معقول املعنى، فال حاجة يف اشسرتاط النية 

حلصول اإلزالة به كام يف غسل النجاسات«���.

فالرخسيس هنا جييب عىل تسساؤل وارد عسىل احلنفية يتعلق 
بكيفية اجلمع بني قوهلم: »الوضوء غري معقول املعنى �تعبدي�«، 
وبسني قوهلسم: »أنه ال يشسرتط فيه النيسة«، فيلزم من ذلسك أنه من 
املتفسق عليسه عنسد الفقهساء أن التعبدي تشسرتط فيسه النيسة، وإنام 
أتسى الرخيس ليكشسف دواعي االنفكاك احلاصل عند السسادة 

األحناف بني »التعبد« يف الوضوء والنية فيه.

ويقسول اإلمام السسغناقي أيضًا ممهدًا إلزالسة هذا االنفكاك: 
»فإن قيل: إذا مل يكن �الوضوء� معقول املعنى وجب أن تشسرتط 

النية يف الوضوء لتحقيق التعبد كام يف التيمم«���.

��� أصسول الرخسيس ��/��70. وانظسر مبحث: »طهسارة احلدث بني 
التعبسد ومعقولية املعنسى« يف كتاب »الطهارات بسني التعبد ومعقولية 

املعنى« للمؤلف.
��� السوايف للسسغناقي ��/���57. وانظسر مبحسث »طهسارة احلدث بني 
التعبسد ومعقولية املعنسى« يف كتاب »الطهارات بسني التعبد ومعقولية 

املعنى« للمؤلف.
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ثم أجاب بنفس جوايب الرخيس السابقني���.

- يقول ابن رشد عند حديثه عن الوضوء، وهل تشرتط فيه 
النية أم ال: »سسبب  اختالفهم �أي يف اشسرتاط النية يف الوضوء� 
تسردد الوضسوء بني أن يكسون عبادة حمضسة - أعني غسري معقولة 
املعنسى، وإنام يقصد هبا القربسة فقط - كالصالة وغريها، وبني أن 
يكسون عبادة معقولة املعنى، كغسسل النجاسسة، فإهنم ال خيتلفون 
أن العبسادة املحضة مفتقسرة إىل النية، والعبادة املفهومة املعنى غري 
مفتقسرة إىل النية، والوضوء فيه شسبه مسن العبادتني، ولذلك وقع 
اخلالف فيه، وذلك أنه جيمع عبادة ونظافة، والفقه ينظر بأهيام هو 

أقوى شبهًا فيلحق به«���.

- حكى ابن التني السفاقيس: »أهنم ال خيتلفون يف أن العبادة 
 املحضسة مفتقسرة إىل النيسة، والعبسادة املفهومة املعنى غسري مفتقرة 

إىل النية«���.

��� املصدر السابق.
��� بدايسة املجتهد البن رشسد، كتاب الطهسارة ��/��49. وانظر مبحث 
»طهارة احلدث بني التعبد ومعقولية املعنى« يف كتاب »الطهارات بني 

التعبد ومعقولية املعنى« للمؤلف.
��� فيسام نقله عن العراقسي يف طرح التثريسب يف رشح التقريب ��/��0. 

وهي نفس عبارة ابن رشد السابقة.
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- يقسول التفتسازاين يف معسرض حديثه عن اشسرتاط النية يف 
الوضسوء: »إن املعترب يف االحتياج إىل النية أو االسستغناء عنها هو 
كسون احلكم الثابت بالنص تعبديًا أم معقواًل، بمعنى أن ال يدرك 

العقل معناه - أي علته - أو يدرك«���.

- يقسول ابسن دقيسق العيسد عند حديثسه عن غسسل الذكر إذا 
أصابسه املسذي: »اختلفوا هل يغسسل الذكر كله أو حمل النجاسسة 
فقسط، فاجلمهسور عىل أنه يقتر عىل حمل النجاسسة، وعند طائفة 
من املالكية الذكر كله، متسكًا بظاهر قوله: »يغسل ذكره«���، اسم 
الذكسر حقيقة يف العضسو كله، وبنوا عىل هذا فرعسًا: وهو أنه هل 
حيتساج إىل نية يف غسسله، فذكروا قولسني من حيث إّنسا إذا أوجبنا 
غسسل مجيع الذكسر كان ذلك تعبدًا، والطهسارة التعبدية حتتاج إىل 

نية كالوضوء«���.

��� التلويح إىل كشف حقائق التوضيح للتفتازاين ��/����.
��� صحيح مسسلم، كتساب احليض، باب املذي، رقسم ��456، وأيضًا يف 

كتاب احليض، باب إنام املاء من املاء، رقم ����5.
��� إحسكام األحكام رشح عمدة األحسكام ��/75س�76. وانظر مبحث 
»غسسل الذكسر مسن املسذي بسني التعبسد ومعقوليسة املعنسى« يف كتساب 

»الطهارات بني التعبد ومعقولية املعنى« للمؤلف.
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- يقسول صاحب الفواكه السدواين تعليقًا عىل احلديث الذي 

يتعلسق بخسروج املسذي، وفيسه: قسال رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا وجسد 

أحدكسم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضسوء الصالة«���، قال: 

»ولفسظ الفسرج يف احلديث ظاهر يف مجلة الذكسر، واملراد بالنضح 

فيسه الغسسل، وبنّي ذلك ما وقع يف مسسلم رصحيًا: »يغسسل ذكره 

ويتوضسأ«، ومقابسل املشسهور يكفي غسسل موضسع األذى، وال 

حيتاج إىل نية بناء عىل أن غسله غري تعبدي«���.

- يقسول الشسوكاين يف نفسس املسسألة السسابقة: »واختلسف 

��� موطسأ مالك، كتساب الطهارة، بساب الوضوء من املسذي، رقم ��76، 
وسسنن النسسائي، كتساب الطهسارة، بساب ما ينقسض الوضسوء وما ال 
ينقسض الوضسوء من املسذي، رقسم ���56، وأيضًا يف كتاب الغسسل 
والتيمسم، بساب الوضوء مسن املذي، رقسم ��4�6، وسسنن أيب داود، 
كتاب الطهارة، باب يف املذي، رقم ���79، وسسنن ابن ماجه، كتاب 

الطهارة وسننها، باب الوضوء من املذي، رقم ��498.
��� الفواكه الدواين ��/��09. وانظر مبحث »غسل الذكر من املذي بني 
التعبسد ومعقولية املعنسى« يف كتاب »الطهارات بسني التعبد ومعقولية 

املعنى« للمؤلف.
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 الفقهساء هسل املعنسى معقسول أو هو حكسم تعبدي، وعسىل الثاين 

جتب النية«���.

2- االمتثال واالنقياد واإلذعان فيه أشد:

     وهذه مجلة من النصوص التي أشارت إىل هذه اخلاصية:

- يقسول العسز بسن عبدالسسالم: »يف التعبسد مسن الطواعيسة 

واإلذعسان بام مل تعسرف حكمته وال تعرف علته مسا ليس يف غريه 

ممسا ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن مالبسسه قسد يفعله ألجل 

حتصيسل حكمته وفائدته، واملتعبسد ال يفعل ما تعبد به إال إجالاًل 

للسرب وانقيادًا إىل طاعته، وجيسوز أن تتجرد التعبدات عن جلب 

املصالسح ودرء املفاسسد ثم يقسع الثسواب عليها بناء عسىل الطاعة 

واإلذعسان، من غسري جلب مصلحة غري مصلحسة الثواب، ودرء 

مفسسدة غري مفسسدة العصيسان، فيحصل من هسذا أن الثواب قد 

��� نيسل األوطسار ��/�64. وانظسر مبحث »غسسل الذكر مسن املذي بني 
التعبسد ومعقولية املعنسى« يف كتاب »الطهارات بسني التعبد ومعقولية 

املعنى« للمؤلف.
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يكون عىل جمرد الطواعية من غري أن حتصل تلك الطواعية جلب 

مصلحة أو درء مفسدة سوى مصلحة أجر الطواعية«���.

ولقد فهم ابن حجر اهليتمي من كالم العز بن عبدالسالم   -

أفضليسة »التعبسدي« عسىل »معقسول املعنسى«، ولكنه عساد ووجه 

كالمسه توجيهًا حسسنًا بناء عسىل تفصيل جزئي قدمسه البلقيني يف 

هذا الصدد، يقول: »قضية كالم العز بن عبدالسسالم أن التعبدي 

أفضل ألنه ملحض االنقياد بخالف ماظهرت علته فإن مالبسه قد 

يفعله ألجل حتصيل مصلحته وفائدته، وخالفه البلقيني فقال: ال 

شك أن معقول املعنى من حيث اجلملة أفضل ألن أكثر الرشيعة 

كذلسك، وبالنظر للجزئيات قد يكسون التعبدي أفضل كالوضوء 

وغسل النجاسة، فإن الوضوء أفضل وإن كان تعبديًا، وقد يكون 

معقسول املعنى أفضل كالطواف والرمي، فإن الطواف أفضل من 

الرمي، وذلك باعتبار األدلة املتعلقات، فال يطلق القول بأفضلية 

أحدمها عىل اآلخر. انتهى.

��� قواعد األحكام ��/��8.
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- وكسون الوضسوء تعبديسًا رأي لإلمسام، واألوجسه خالفه، 

وكسون الطواف معقسواًل دون الرمي فيه نظر، بل إما أن يقال إهنام 

معقوال املعنى كام بينته يف حاشسية اإليضاح، أو تعبديان كام ذكره 

بعضهسم، وقد يقال: كالم العز بن عبد السسالم ال ينايف التفصيل 

السذي ذكره ألنه ذكر حيثية التفضيل، فال يبعد أن يكون التعبدي 

أفضسل من تلك احليثية، وإن كان معقول املعنى أفضل من حيثية 

أخرى، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب«���. 

3- أنه ال يمكن القياس عليها:

ممسا هسو بدهسي يف جانسب التعبسدي أنسه ال يمكسن القيساس 

 عليسه، وذلسك ألنه حكم خيلسو من علسة، وإذا مل تكسن هناك علة 

امتنع القياس.

 وهسذه جمموعسة مسن النقسول التي تنص بشسكل مبسارش عىل 

هذه اخلاصية:

��� الفتساوى احلديثية البن حجسر اهليتمي �ص�50. وانظر »املفاضلة بني 
التعبدي ومعقول املعنى« ضمن مبحث »تعريف احلكم التعبدي لغًة 

واصطالحًا« السابق.



�3

- يقسول ابن قدامة نقاًل عن اإلمام أمحسد: »القياس ال يصح 

إال فيام عقل معناه«���.

- يقول أبو إسسحاق الشريازي: »اعلم أن األصل قد يعرف 

بالنسص وقد يعرف باإلمجاع، فسام يعرف بالنص فرضبان: رضب 

يعقسل معنساه، ورضب ال يعقسل معنساه، فام ال يعقسل معناه كعدد 

الصلسوات والصيسام ومسا أشسبههام ال جيسوز القيساس عليه، ألن 

القيساس ال جيسوز إال بمعنسى يقتسيض احلكسم، فسإذا مل يعقل ذلك 

املعنى مل يصح القياس«���.

- يقول اجلويني: »ما يثبت برسسم الشارع، ومل يكن معقول 

املعنى، فال يسسوغ القياس فيه، وهذا كورود الرشع بالتكبري عند 

التحريم، والتسليم عند التحليل«���.

-يقسول الغزايل: »ال قياس يف األمسور التعبدية ... مثال هذا 

��� املغني البن قدامة: ��/��84.
��� اللمع أليب إسحاق الشريازي: ��/���0.

��� الربهان للجويني: ��/��6، �6�4.
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الباب إثبات صالة سادسسة أو صوم شوال أنه ال يثبت بالقياس؛ 
ألن مثل هذه األصول ينبغي أن تكون معلومة«���.

- يقول اآلمدي: »إن من األحكام ما هو غري معقول املعنى، 
ومسا كان كذلسك فإجراء القياس فيه متعسذر، وذلك ألن القياس 
فسرع تعقل علة حكم األصل وتعديتهسا إىل الفرع، فام ال يعقل له 

علة فإثباته بالقياس يكون ممتنًعا«���.

-يقسول ابسن قدامسة عنسد حديثه عسن النهي عسن الصالة يف 
بعض املواضسع: »وقياس ذلك عىل الصسالة إىل املقربة ال يصح؛ 
 ألن النهسي إن كان غسري معقسول املعنسى امتنسع تعديتسه ودخسول 

القياس فيه«���.

- يقسول ابن رشسد يف مسسألة القياس عىل اخلسف: »اختلفوا 
أيًضسا هسل يقاس عىل اخلف غريه، أم هي عبسادة ال يقاس عليها، 

وال يتعدى هبا حملها«��4.

��� املستصفى للغزايل: ��/���8.
��� اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ��70/4.

��� املغني البن قدامة: ��/�405.
��4 بداية املجتهد البن رشد: ��/��4.
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- يقسول الشساطبي: »التعبد راجع إىل عسدم معقولية املعنى، 
وبحيسث ال يصسح إجراء القياس، وإذا مل يعقسل معناه دل عىل أن 

قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده ال يتعدى«���.

- يقول السيوطي: »أسباب احلدث واجلنابة تعبدية ال يعقل 
معناها، فال تقبل القياس«���.

- يقول البجريمي: »األمور التعبدية ال يقاس عليها«���.

ثانيًا: خواص املعقول املعنى:
1- ال تشرتط فيه النية:

يف مقابسل احلكسم التعبدي الذي تشسرتط فيه النيسة، نجد أن 
احلكم املعقول املعنى ال تشرتط فيه النية أو بمعنى أدق: ال حيتاج 
إىل نيسة، وهسذه جمموعسة من النصوص تشسري إىل تلسك اخلاصية، 
وهي يف أغلبها سبقت يف خواص التعبدي، ولكننا نكتفي بالقدر 

املطلوب هنا:

��� املوافقات للشاطبي: ��/���8.
��� األشباه والنظائر للسيوطي: ��/�7�0.

��� حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب ��/��05.
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- يقول الرخيس: »... فأما املاء يف كونه مزياًل إذا استعمل 

يف املحسل معقسول املعنسى، فسال حاجة يف اشسرتاط النيسة حلصول 

اإلزالة به كام يف غسل النجاسات«���.

- يقسول ابن رشسد عن النيسة يف الوضوء واالختسالف فيها: 

»سبب اختالفهم �أي يف اشرتاط النية يف الوضوء� تردد الوضوء 

بسني أن يكون عبسادة حمضة - أعنسي غري معقولة املعنى، كغسسل 

النجاسسة، فإهنسم ال خيتلفون أن العبادة املحضسة مفتقرة إىل النية، 

والعبادة املفهومة املعنى غري مفتقرة إىل النية«���.

- حكى ابن التني السفاقيس: »أهنم ال خيتلفون يف أن العبادة 

 املحضسة مفتقسرة إىل النيسة، والعبسادة املفهومة املعنى غسري مفتقرة 

إىل النية«���.

- يقسول التفتسازاين يف معسرض حديثه عن اشسرتاط النية يف 

الوضسوء: »إن املعترب يف االحتياج إىل النية أو االسستغناء عنها هو 

��� أصول الرخيس: ��/��70.
��� بداية املجتهد البن رشد: ��/��49.

��� فيام نقله عنه العراقي يف طرح التثريب: ��/��0.
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كسون احلكم الثابت بالنص تعبدًيا أم معقواًل، بمعنى أن ال يدرك 

العقل معناه - أي علته - أو يدرك«���.

- يقول صاحب الفواكه الدواين يف مسألة الغسل من املذي: 

»مقابل املشسهور يكفي غسسل موضوع األذى، وال حيتاج إىل نية 

بناء عىل أن غسله غري تعبدي«���.

2- االنقياد والقبول له أقرب وأرسع:

وهذه مجلة من النصوص التي أشارت إىل هذه اخلاصية كلها 

من عند اإلمام اآلمدي حيث نص عليها يف عدة مواطن من كتابه 

»اإلحكام يف أصول األحكام« ويف مناسبات خمتلفة:

- فعنسد حديثه عسن فوائد العلسة القارصة ذكر مسن فوائدها 

»معرفة كوهنا باعثة عىل احلكم بام اشستملت عليه من املناسسبة أو 

الشسبه، وإذا كانت باعثسة عىل احلكم كان احلكسم معقول املعنى، 

��� التلويح إىل كشف حقائق التوضيح للتفتازاين: ��/����.
��� الفواكه الدواين: ��/��09.
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وكان أدعسى إىل االنقيساد وأرسع يف القبسول لسه ممسا مل يظهسر فيسه 
الباعث وكان تعبدًا«���.

- قال يف موضع آخر عند حديثه عاّم قرره يف أكثر من موضع 
مسن أن اخللسو عن العلسة عىل خسالف الغالب املألسوف من رشع 
األحسكام: »إذا كان احلكم معقول املعنسى كان أقرب إىل االنقياد 

وأرسع يف القبول«���.

- ويف موضسع ثالسث حتسدث فيه عسن نفس الفكرة السسابقة 
وهي أن الغالب من األحكام التعقل دون التعبد: »إذا كان احلكم 
معقسول املعنى كان احلكم أقرب إىل االنقيساد وأدعى إىل القبول، 

فإن االنقياد إىل املعقول املألوف أقرب مما ليس كذلك«���.

3- يمكن القياس عليه:

مما هو بدهي أنه إذا اكتشف علة حلكم ما فإنه يمكن القياس 
عليه لفرع وجدت فيه نفس العلة، وهذه جمموعة من النقول التي 

تنص بشكل مبارش عىل هذه اخلاصية:

��� اإلحكام يف أصول األحكام ��/��40.
��� املرجع السابق ��/��89.
��� املرجع السابق ��/��06.
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- يقسول ابن قدامة نقاًل عن اإلمام أمحسد: »ال يصح القياس 

إال فيام عقل معناه«���.

- يقسول أبسو إسسحاق الشسريازي: »... وأما مسا يعقل معناه 

فرضبسان، رضب يوجسد معناه يف غسريه، ورضب ال يوجد معناه 

يف غريه، فام ال يوجد معناه يف غريه ال جيوز قياس غريه عليه، وما 

يوجد معناه يف غريه جاز القياس عليه«���.

- يقول ابن السمعاين: »من األحكام ما يعقل معانيها، ومنها 

ما ال يعقل معانيها، ونحن إنام نستجيز القياس فيام نعقل معانيها، 

وال نستجيز فيام ال نعقل معانيها«���.

يقسول الرخيس: »متسى كان النص معقسول املعنى فإنه   -

جيوز تعليله بذلك املعنى ليتعدى احلكم به إىل فرع«��4.

��� املغني البن قدامة: ��/��84.
��� اللمع أليب إسحاق الشريازي: ��/���0.

��� قواطع األدلة البن السمعاين: ��/�99.
��4 أصول الرخيس: ��/��55.
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ويقول يف موضع آخر: »إنام نجوز استعامل الرأي عند معرفة 
معاين النصوص، وإنام يكسون هذا فيام يكون معقول املعنى، فأما 
فيام ال يعقل املعنى فيه فنحن ال نجوز إعامل الرأي لتعدية احلكم 

إىل ما ال نص فيه«���.

* * * 

��� املصدر السابق: ��/��44.



الفصل الثاني

مناذج تطبيقية للمعامالت املالية
بني التعبد ومعقولية املعنى
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توطئة

األصل يف املعامالت »معقولية املعنى«

ذهب السسواد األعظم من العلامء إىل أن األصل يف العبادات 
»التعبد«، وذهبوا إىل أن األصل يف املعامالت »معقولية املعنى«.

وها أنا ذا أنقل عددًا من النقول ملن ذهب إىل هذا املذهب:

1- ابن السمعاين )ت ��4هـ(:

يقسول: »أصسل عقسود املعامسالت معقولسة املعنسى، إال أن 
السرشع أثبت فيهسا أنواًعا من التعبسدات يلزم اتباعهسا، وال جيوز 

جتاوزها وتعدهيا«���.

2- الغزايل )ت ��0هـ(:

يسرى اإلمام الغسزايل أن مبنسى املعامسالت وتوابعها مصالح 
اخللسق، وبالتسايل كان افتقساد املعنسى فيهسا نسادرًا وقلياًل بالنسسبة 
للعبسادات، يقول مؤكدًا هذه احلقيقة: »إن ما يتعلق من األحكام 

بمصالح اخللق من املناكحات واملعامالت واجلنايات والضامنات 

��� قواطع األدلة البن السمعاين: ��/���5.
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وما عدا العبادات، فالتحكم فيها نادر، وأما العبادات واملقدرات، 

فالتحكامت فيها غالبة، واتباع املعنى فيها نادر«���.

ويرتتسب عىل ذلسك أن إمكانيسة القياس إنام يتأتسى يف األعم 

األغلسب يف املعامالت دون العبادات، يقسول مرتبًا هذه احلقيقة: 

»ملسا كثسرت التعبسدات يف العبسادات مل يرتض قياس غسري التكبري 

والتسليم والفاحتة عليها، وال قياس غري املنصوص يف الزكاة عىل 

املنصسوص، وإنام نقيسس يف املعامالت وغرامسات اجلنايات، وما 

علم بقرائن كثرية بناؤها عىل معاٍن معقولة ومصالح دنيوية«���.

3- أبو بكر بن العريب )ت �43هـ(:

يقسول عنسد ذكسره ألقسسام مسا يعلسل ومسا ال يعلسل: »املثال 

الثاين: ما جيري فيسه التعليل قطعًا كالبيوع واألنكحة والقصاص 

والشسهادات والوكاالت، وأمثال ذلك من املعامالت، فهذا كله 

جيري فيه التعليل، ويلحق فيه الفروع باألصول«���.

��� شفاء الغليل: �ص��0-��04، املستصفى: ��/��68.
��� املستصفى: ��/��65.

��� املحصول يف أصول الفقه أليب بكر بن العريب: �ص ����.
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4- العز بن عبدالسام )ت ��0هـ(:

مبنسى املعامالت عنسد العز بن عبدالسسالم مصالسح اخللق، 
فهي يف الغالب متبينة العلة معروفة احلكم، أما العبادات فمبناها 
التعبد، يقول: »األحكام املرشوعة قسسامن: عبادات ومعامالت. 
فالعبسادات مبناهسا عسىل التعبسد، أي الطواعية واإلذعسان وعدم 
معرفسة احلكمة والعلة يف ذلك، وإنام تفعل إجالاًل للرب وانقيادًا 
إىل طاعته وطلبسًا لثوابه، ألهنا جيوز أن تتجرد عن جلب املصالح 
ودرء املفاسسد، ثم يقسع الثواب عليها بناًء عسىل الطاعة واإلذعان 
من غسري جلب مصلحة غري مصلحة الثواب، ودرء مفسسدة غري 
مفسسدة العصيان. وأمسا املعامالت فهي معللسة بمصالح العباد، 
أي بجلسب املصالسح ودرء املفاسسد، فهسي ممسا تعسرف عللهسا، 

وتدرك حكمها«���.

�- الشاطبي )ت ��0هـ(:

يؤصسل الشساطبي يف املسسألة الثامنة عرشة من مسسائل بيان 
قصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكام الرشيعة، أن األصل 

��� قواعد األحكام للعز بن عبدالسالم: ��/�8، �/��6.
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يف العبادات بالنسسبة إىل املكلف التعبد دون االلتفات إىل املعاين، 

واألصل يف العادات االلتفات إىل املعاين���.

ويقسول يف موضع آخسر: »علمنا مسن قصد الشسارع التفرقة 

بسني العبسادات والعسادات، أنسه غلسب يف بساب العبسادات جهسة 

التعبسد، ويف باب العادات جهة االلتفات إىل املعاين، والعكس يف 

البابني قليل«���.

ثسم يدلسل عىل أن األصسل يف العسادات االلتفسات إىل املعاين 

بأمور:

فإنسا وجدنسا أحكامهسا حتفسظ عليهسم  أوهلسا: االسستقراء: 

مصاحلهسم، وتدور معها حيثسام دارت، فنرى اليشء الواحد حيرم 

يف حال ويبساح يف حال أخرى تبعًا لذلك، كالدرهم بالدرهم إىل 

أجسل: يمتنع يف املبايعة وجيوز يف القرض. وبيع الرطب باليابس: 

يمتنسع حيث يكون جمرد غسرر وربا من غري مصلحسة، وجيوز إذا 

��� املوافقات للشاطبي: ��/��00.
��� املصدر نفسه: ��/��96.
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كان فيه مصلحة راجحة كام يف العرايا، توسعة عىل اخللق، ولرفع 

الرضر واحلرج عنهم.

والثاين: أن الشارع توسع يف بيان العلل واملصالح يف ترشيع 

العسادات واملعامسالت، عكسس العبسادات، ففهمنا مسن ذلك أن 

الشارع قصد فيها اتباع املعاين.

والثالسث: أن الرشيعة أقرت كثسريًا من األحكام التي جرت 

يف اجلاهليسة، كالديسة والقسسامة والقراض، وما كان من حماسسن 

العوائد ومكارم األخالق���.

�- الطاهر بن عاشور )ت 13�3هـ(:

عرفنسا قبل ذلسك أن الطاهر بن عاشسور من أنصسار التعليل 

واملنافحسني عنه بقوة، ومع ذلسك فإنه يعرتف بأن من األحكام ما 

هو تعبدي حمض، وهو ما ال هيتدى إىل حكمته، وجيب عىل الفقيه 

عنسد حتقق أن احلكم تعبدي أن حيافظ عسىل صورته، وأن ال يزيد 

يف تعبديتهسا كام ال يضيع أصل التعبدية، وهذا جار يف غري أبواب 

��� املوافقات للشاطبي: ��/��07-�05.



��

املعامسالت املالية واجلنائية. أما يف باب املعامالت فهو يدعو أئمة 

الفقه إىل أن ال يسساعدوا عىل وجسود األحكام التعبدية فيها، وأن 

يوقفسوا بأن ما ادعي التعبسد فيها إنام هو أحكام قد خفيت عللها، 

أو دّقست، وعىل الفقيسه أن جييد النظر يف اآلثسار التي يرتاءى منها 

أحكام خفيت عللها ومقاصدها ويمحص أمرها���.

وهكسذا كان األصسل يف املعامسالت معقولية املعنسى، إال أن 

ذلك ال ينفي وقسوع التعبدات يف تفصيالت املعامالت، ويعطينا 

ابسن السسمعاين تقريرًا مفصساًل ودقيقسا لبيان هسذه احلقيقة معلاًل 

وضاربسا بعض األمثلسة التطبيقيسة لوقوع مثل هسذه التعبدات يف 

املعامسالت، يقول رمحه اهلل: »أما أصل عقود املعامالت فمعقولة 

املعنى، إال أن الرشع أثبت فيها أنواعًا من التعبدات يلزم اتباعها، 

وال جيوز جتاوزها وتعدهيا، وهلذا نقول: من اشرتى شاة من قطيع 

من الغنم عىل أنه باخليار يأخذ أهيا شاء، والبائع باخليار يعطي أهيا 

شاء، ال جيوز هذا العقد، وإن كنا ال نعقل فيه معنًى فاسدًا، وهبذا 

��� مقاصد الرشيعة البن عاشور: �ص55-44، �48.
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يتبسني أن املعنى السذي اعتمده أصحاب أيب حنيفسة يف أن اجلهالة 

إنام تفسد العقد ألهنا مؤدية إىل املنازعة باطل، فإن هذه اجلهالة ال 

تؤدي إىل هذا، ومع ذلك مل جيز العقد.

وكذلسك إذا قسال: بعتك عبدي بام باع به فسالن أمس، وكانا 

جاهلني بمبلغ الثمن، فإنه يكون باطال.

وكذلك إذا قال بعتك هذا الثوب بزنة هذه السسنجة، وأشار 

إىل سنجة جمهولة القدر بطل البيع، ال منازعة يف مثل هذا العقد.

وللشسارع تعبسدات يلسزم اتباعها يف املعامسالت، كام يلزم يف 

العبادات، فال تسسقط تلك التعبدات بإسسقاط العباد ذلك، وإن 

كانست املعامالت أصلها جاريسا يف حقوق العباد، ألن املعامالت 

 وإن كانست مسن حقسوق العباد لكسن يلزمهم اتبساع األوامر فيها، 

ألن اهلل تعساىل أعلسم بمصاحلهسم، وألن أوامره كلهسا  من حدود 

الديسن، وال جيسوز اإلخالل هبسا بوجه ما، وأين وجسدت األوامر 

 والتكليفسات صسارت حسدود الديسن، وكانست متبعسة ال جيسوز 

تركها بحال.
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ومن جنس ما ذكرنا التذكية؛ فإن الذبح معقول املعنى ملا فيه 

من تطييسب اللحم، ومتييز اخلبيث من الطيب، وإزالة اخلبث عن 

املحسل، ثم اختص بذابح خمصوص وحمل خمصوص تعبدًا. وكذا 

التضحية اختصت بأجناس خمصوصة ووقت خمصوص.

والتفريعات عىل ما قلناه يف مسائل تكثر، وقد ذكر األصحاب 
أمثلتها يف اخلالفيات«���.    

* * *

��� قواطع األدلة البن السمعاين: 4/���-���.
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املبحث األول

صدقة السوائم بني التعبد ومعقولية املعنى

يمكن مناقشسة تلك املسسألة من جهتني: األوىل هي األصل، 

والثانية فرعية. أما األوىل فتتعلق هبذه الصدقة من حيث حقيقتها 

صورة ومعنى. وأما الثانية فتتعلق بوصف هذه الصدقة من حيث 

العدد الالزم هلا.

 أواًل: الصـورة واملعنـى يف صدقـة السـوائم بـني التعبـد

          ومعقولية املعنى:

يناقسش الفقهاء وخاصة الشسافعية واحلنفيسة - الذين يتبلور 

ويظهسر اخلسالف بسكل حيثياتسه وحججه فيسام بينهسم، ويظهران 

كفريقني أساسني يف هذه القضية - هذه املسألة يف سياق احلديث 

عسن جسواز أداء القيمة عن صدقة السسوائم أم عدمسه، ففي حني 

يذهب السسادة الشسافعية إىل عدم جواز أداء القيمة يف هذا النوع 

مسن الصدقسات، وبالتسايل فالواجسب يف هسذه احلالسة تأديسة هذه 

الصدقة صورة ومعنى كام ورد به احلديث، وال جيوز التعليل بأي 
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حال من األحوال، يذهب السادة احلنفية  إىل جواز أداء القيمة يف 
حالة صدقة السوائم، ولكن هلم للوصول إىل هذه النتيجة خمارج 
وطرق ال تسستلزم نزع صفة التعبد عن صدقة السسوائم يف بعض 

املخارج، وإن كانت تستلزم ذلك يف خمارج أخرى. 

أي أن السادة األحناف، وصواًل إىل اهلدف - وهو جواز أداء 
القيمة - يقلبون املسألة عىل كافة صورها وصفاهتا املتوقعة فيها، 

وال يعدمون خمرجًا يف كل حاالهتا للوصول إىل اهلدف املنشود.

ومعنى هذا أن السادة الشافعية ال يرد عندهم يف هذه املسألة 
إال جهة التعبد.

أما السسادة األحنساف، فكلتا اجلهتني - التعبسد واملعقولية - 
واردتان عندمها.

يقول الكاسساين معربًا عسن املذهب احلنفي يف هذه املسسألة، 
بعدمسا يورد اخلسالف الواقع فيها مسع اإلمام الشسافعي: »إّن دفع 
القيسم واألبدال يف باب السزكاة والعرش واخلسراج وصدقة الفطر 
والنسذور والكفسارات جائسز عندنسا، وعنسده - أي عنسد اإلمسام 

الشافعي - ال جيوز إال أداء املنصوص عليه. 
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واحتسج بقسول النبسي ملسو هيلع هللا ىلص: »يف اخلمسس مسن اإلبل السسائمة 

شساة«���، وقوله: »يف أربعني شاة شاة«���، وكل ذلك بيان ملجمل 

كتاب اهلل تعاىل: ﴿  ڱ   ں﴾���، إذ ليس فيه بيان الزكاة، فبّينه 

النبسي ملسو هيلع هللا ىلص، والتحق البيان بمجمسل الكتاب، فصار كأن اهلل تعاىل 

قال: وآتوا الزكاة من كل أربعني شساة شساة، ويف مخس من اإلبل 

شساة، فصارت الشساة واجبة لألداء بالّنص، وال جيوز االشستغال 

بالتعليسل ألنسه يبطل حكسم الّنص، وهلذا ال جيوز إقامة السسجود 

عىل اخلّد والذقن مقام السجود عىل اجلبهة واألنف، والتعليل فيه 

بمعنسى اخلضوع ملسا ذكرنا، كذا هذا، وصسار كاهلدايا والضحايا، 

وجواز أداء البعري عن مخس من اإلبل عندي باعتبار الّنص، وهو 

��� سسنن الرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة اإلبل والغنم، رقم 
����6، وسسنن أيب داود، كتساب الزكاة، باب يف زكاة السسائمة، رقم 
���568، سسنن ابسن ماجسه، كتاب السزكاة، باب صدقسة اإلبل، رقم 
��798، ��805، كلهسم عن ابن عمر. قال أبو عيسسى: حديث ابن 

عمر حديث حسن.
��� نفس التخريج السابق.

��� سورة البقرة، اآلية ���4.
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قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »خذ من اإلبل اإلبل«���، إال أنه عند قلة اإلبل أوجب 
مسن خسالف اجلنس تيسسريًا عىل أربساب األموال، فإذا سسمحت 
نفسسه بأداء بعري من اخلمس، فقد ترك هذا التيسري، فجاز بالّنص 

ال بالتعليل«���.

يقسول: »ولنا يف املسسألة طريقان: أحدمها طريسق أيب حنيفة، 
والثاين طريق أيب يوسف وحممد.

أما طريق أيب حنيفة فهو: أن الواجب أداء جزء من النصاب 
مسن حيسث املعنى وهسو املاليسة، وأداء القيمة مثسل أداء اجلزء من 
النصساب من حيث إنه مسال، وبيان كون الواجسب أداء جزء من 
النصساب ما ذكرنا يف مسسألة التفريط، والدليسل عىل أن اجلزء من 
النصساب واجب من حيث إنه مال: أن تعلق الواجب باجلزء من 

��� مل أجسد هسذا اللفسظ، وإنسام أخرجسه أبسو داود يف �سسننه�، يف السزكاة، 
برقسم ���599، وابن ماجه يف �سسننه�، يف السزكاة، برقم ���8�4، 
والدارقطنسي يف �سسننه� ��/99-��00 يف السزكاة، بساب ليسس يف 
اخلسرضوات صدقسة، برقسم ����، عن معساذ ريض اهلل عنسه مرفوعًا 
، والشساة من الغنسم، والبعري من اإلبل،  بلفسظ: »خذ احلبَّ من احلبِّ
والبقر من البقر«، وصححه احلاكم يف املسستدرك إن صح سامع عطاء 

عن معاذ.
��� بدائع الصنائع، للكاساين: ��/��5.
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النصاب للتيسسري، ليبقى الواجب ببقائه ويسقط هبالكه، ومعنى 

التيسسري إنام يتحقق أْن لو تعنّي اجلزء مسن النصاب للوجوب من 

حيسث هو مال، إذ لسو تعلق الوجوب بغري اجلسزء لبقيت الرشكة 

يف النصساب للفقسراء، وفيسه مسن العسر واملشسقة مسا ال خيفسى، 

خصوصسًا إذا كان النصساب مسن نفائس األموال نحسو اجلواري 

احلسسان، واألفسراس الفارهة للتجسارة ونحوهسا، وال كذلك إذا 

كان التعلسق به من حيسث هو مال ؛ ألنه حينئسذ كان االختيار إىل 

رب املسال، فسإن رأى أداء اجلسزء إليه أير أدى اجلسزء، وإن رأى 

أداء غسريه أير مال إليه، فيحصسل معنى الير، وبه تبني أن ذكر 

 الشساة يف احلديث لتقدير املالية ال لتعلق احلكم به، وقد روي عن 

رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه رأى يف إبل الصدقسة ناقة كوماء، فغضب عىل 

املصسدق، وقسال: »أمل أهنكسم عن أخسذ كرائم أموال النساس«���، 

فقسال: أخذهتسا ببعريين من إبسل الصدقة، ويف روايسة: ارجتعتها، 

��� أخرجسه البخساري، كتاب السزكاة، باب ال تؤخذ كرائسم أموال الناس 
يف الصدقسة، برقم ���458 من حديث معساذ، ولفظه: »وتوقَّ كرائم 

أموال الناس«.
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فسسكت رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص���، وأخسذ البعري ببعريين يكسون باعتبار 
القيمة، فدل عىل صحة مذهبنا. 

وأما طريق أيب يوسسف وحممد فهو: أن الواجب عني ما ورد 
بسه الّنص، وهو أداء ربع العرش يف مال التجارة، وأداء املنصوص 
عليسه يف السسوائم صورة ومعنى غري معقسول املعنى، بل هو تعبد 
حمض، حتى إنه سسبحانه وتعاىل لو أمرنا بإتالفه حّقًا له أو سسببه 
لفعلنسا، ومل نعدل عن املنصسوص عليه إىل غريه، غري أن اهلل تعاىل 
ملسا أمر برفه إىل عبساده املحتاجني كفاية هلسم، وكفايتهم متعلقة 
بمطلسق املال، صسار وجوب الرف إليهم معقسول املعنى، وهو 
الكفايسة التسي حتصل بمطلق املسال، فصار معلسواًل بمطلق املال، 
وكان أمسره عّز وجّل أرباب األموال بالسرف إىل الفقري إعالمًا 

��� أخرجسه أمحسد يف مسسنده، أول مسسند الكوفيسني، حديسث أيب عبداهلل 
الصنابحي، رقم ���9066، من طريق جمالد بن سعيد، عن قيس ابن 
أيب حسازم عن الصنابحي، وهذا إسسناد اختلف فيسه عىل قيس بن أيب 
حازم، فرواه جمالد - كام يف رواية أمحد - عنه، عن الصنابحي مرفوعًا، 
وجمالسد بن سسعيد ضعيسف، ورواه إسسامعيل بن أيب خالسد - كام عند 
البخساري يف »التاريخ الصغسري« ��/��68، والبيهقي ����4/4 - 

عنه مرساًل، وقال البخاري: ومل يصح حديث الصدقة.
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هلسم أنسه أذن هلم بنقل حقسه الثابت يف املنصوص عليسه إىل مطلق 
املسال، كمسن لسه عىل رجسل حنطسة، ولرجسل آخر عسىل صاحب 
الديسن دراهم، فأمر َمْن له احلنطة َمْن عليه احلنطة بأن يقيض دين 
الدراهسم من الذي لسه عليه وهو احلنطة ؛ كان ذلسك إذنًا منه إياه 
بنقسل حقسه إىل الدراهم؛ بأن يسستبدل احلنطسة بالدراهم، وجعل 
املأمسور بساألداء كأنه أدى عسني احلق إىل َمن له احلق، ثم اسستبدل 
ذلسك ورصف إىل اآلخر ما أمر بالرف إليه، فصار ما وصل إىل 
الفقسري معلواًل بمطلق املال ؛ سسواء كان املنصوص عليه أو غريه 

جزءًا من النصاب أو غريه.

وأداء القيمسة - كسام لسو أدى واحسدًا من مخس مسن اإلبل - 
بخالف السجود عىل اخلّد والذقن؛ ألن معنى القربة فاتت أصاًل، 
وهلسذا ال يتنفسل به وال يصسار إليه عند العجز، ومسا ليس بقربة ال 
يقوم مقام القربة، وبخالف اهلدايا والضحايا؛ ألن الواجب فيها 
إراقة الدم، حتى لو هلك بعد الذبح قبل التصدق ال يلزمه يشء، 

وإراقة الدم ليس بامل، فال يقوم مقامه، واهلل أعلم«���.

��� بدائع الصنائع للكاساين ��/�5س��6.
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ومسن البسني هنا أن طريسق أيب حنيفة يعتمد عسىل أن املقصود 
باملنصوص عليه »تقدير املالية« املسستحق عىل الزكاة، مما سيؤدي 
 ذلسك إىل التيسسري، وهسذا جيعسل الّنسص عنسد اإلمسام أيب حنيفسة 

معقول املعنى.

أما طريقة أيب يوسسف وحممد، فتنطلق من تعبدية املنصوص 
عليه صورة ومعنًى، وإنام ترد »املعقولية« حالة الرف، إذ كفاية 
املحتاج هي املقصودة من وجوب الرف، وهذه الكفاية متعلقة 
بمطلسق املال، فصار الرف معلواًل بمطلق املال، وكان أمره عّز 
وجسّل أرباب األموال بالسرف إىل الفقري إعالمًا هلم أنه أذن هلم 

بنقل حقه الثابت يف املنصوص عليه إىل مطلق املال.

وجيمع اإلمسام الرخيس يف املبسسوط كال الطريقني: طريق 
أيب حنيفة وطريق أيب يوسف وحممد يف سياق واحد، بعد ما ينقل 

اخلالف يف هذه املسألة عن اإلمام الشافعي، يقول: 

»إن أداء القيمسة مكان املنصوص عليه يف الزكاة والصدقات 
والعشور والكفارات جائز عندنا، خالفًا للشافعي رمحه اهلل تعاىل، 
فظّن بعض أصحابنا أن القيمة بدل عن الواجب، حتى لقبوا هذه 
املسسألة باألبدال، وليس كذلسك �أي ليس جتويزنا إخراج القيمة 
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مسن قبيل البدل، فتلقيب املسسألة باألبدال خطسأ�، فإن املصري إىل 
البسدل ال جيسوز إال عند عسدم األصل، وأداء القيمسة مع قيام عني 

املنصوص عليه يف ملكه جائز عندنا.

حجتسه �أي الشسافعي رمحسه اهلل� يف ذلسك، قولسه ملسو هيلع هللا ىلص: »يف 
أربعني شساة شساة«���، وهذا بيان ملا هو جممل يف كتاب اهلل تعاىل؛ 
ألن اإليتساء منصوص عليسه، واملؤتى غري مذكسور، فالتحق بيانه 
بمجمسل الكتاب، فصار كأن اهلل تعساىل قال: وآتوا الزكاة من كل 
أربعني شساًة شاًة، فتكون الشساة حّقًا للفقري هبذا الّنص، فال جيوز 

االشتغال بالتعليل إلبطال حقه من العني. 

واملعنسى فيه: أن هذا حق مايل مقدر بأسسنان معلومة رشعًا، 
فسال يتسأدى بالقيمة كاهلدايسا والضحايسا، أو يقال: قربسة تعلقت 
بمحل عني، فال يتأدى بغريه، كالسجود ملا تعلق باجلبهة واألنف 
مل يتسأد باخلسدّ والذقسن، وجسواز أداء البعسري عن مخسس من اإلبل 
عندي باعتبار النص، ال باعتبار القيمة، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خذ 
من اإلبل اإلبل«، إال أنه عند قلة اإلبل أوجب من خالف اجلنس 

��� هذا احلديث وكل األحاديث بعده إىل هناية املبحث التي مل خترج سسبق 
خترجيها.
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للتيسري عىل أرباب األموال، فإذا سمحت نفسه بأداء البعري، فقد 
ترك هذا التيسري، فجاز باعتبار الّنص ال باعتبار القيمة«.

يقول: »ولنا: قوله تعساىل: ﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾���، فهو 
تنصيص عىل أن املأخوذ مال، وبيان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا ذكر للتيسري 
عىل أرباب املوايش ال لتقييد الواجب به، فإن أرباب املوايش تعز 
فيهسم النقسود، واألداء مما عندهم أير عليهسم، أال ترى أنه قال: 
»يف مخسس من اإلبل شساة«، وكلمسة »يف« حقيقسة للظرف، وعني 
 الشساة ال توجد يف اإلبل، فعرفنا أن املراد قدرها من املال، ورأى 
رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف إبل الصدقة ناقة كوماء، فغضب عىل املصدق، 
وقسال: »أمل أهنكم عن أخذ كرائم أموال الناس«، فقال السساعي: 
أخذهتسا ببعريين من إبل الصدقة، ويف روايسة: ارجتعتها ببعريين، 
فسسكت رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذ البعري ببعريين إنام يكون باعتبار 
القيمسة، وقسال معساذ ريض اهلل عنسه  يف خطبتسه باليمسن: »ائتوين 
بخميسس آخسذ منكسم مسكان الصدقسة«، أو قسال: »مسكان الذرة 
والشسعري«، وذلسك ال يكون إال باعتبسار القيمة، واملعنسى فيه أنه 
مّلسك الفقري مااًل متقومًا بنية الزكاة فيجوز، كام لو أدى بعريًا عن 

��� سورة التوبة، آية: ����0.



�1

مخسس مسن اإلبل، وهذا ألن املقصسود إغناء الفقري كسام قال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »أغنوهم عن املسسألة يف مثل هذا اليوم«���، واإلغناء حيصل 
بسأداء القيمة كام حيصل بأداء الشساة، وربام يكون سسدّ اخللة بأداء 
القيمة أظهر، وال نقول بأن الواجب حق الفقري، ولكن الواجب 
حسق اهلل تعاىل خالصًا، ولكنه مروف إىل الفقري ليكون كفاية له 
مسن اهلل تعساىل  عام وعد له من الرزق، فسكان املعترب يف حق الفقري 
أنسه حمل صالسح لكفايته له، فكان هذا نظسري اجلزية، فإهنا وجبت 
لكفايسة املقاتلة، فسكان املعترب يف حقهم أنه حمسل صالح لكفايتهم 
حتسى تتسأدى بالقيمة، بخسالف اهلدايا والضحايا، فإن املسستحق 
فيهسا إراقسة الدمساء، حتى لسو هلك بعسد الذبح قبسل التصدق به 
مل يلزمسه يشء، وإراقسة السدم ليسس بمتقسوم وال معقسول املعنى، 
والسسجود عىل اخلّد والذقن ليس بقربة أصساًل حتى ال يتنفل به، 
وال يصسار إليه عنسد العجز، وما ليس بقربة ال يقسام مقام القربة، 

��� قال الزيلعي يف نصب الراية ��/���4 عن هذا احلديث: »غريب هبذا 
اللفسظ، وأخرجه الدارقطني يف سسننه �كتاب زكاة الفطر – �/���5 
عسن أيب معسرش عسن نافسع عسن ابن عمسر قال فسرض رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
زكاة الفطسر وقسال: »أغنوهم يف هسذا اليوم« انتهسى، ورواه ابن عدي 
يف الكامسل وأعلسه بأيب معسرش نجيح، ولفظسه: وقسال: »أغنوهم عن 

الطواف يف هذا اليوم«.
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فأما التصدق بالقيمة فقربة، وفيه سسّد خلة الفقري، فيحصل به ما 
هو املقصود«���.

 ثانيـًا: الوصـف العـددي لصدقـة السـوائم بـني التعبـد
           ومعقولية املعنى:

جيمع السسادة احلنفيسة عىل تعبدية الوصسف العددي لصدقة 
السسوائم، يقول اإلمام السسمرقندي يف هذا الصدد: »وهذا باب 
ال جيسري فيسه القياس والسرأي، فكان ذلك دلياًل عىل االسستقرار 
عىل الوجه الذي قاال �أي عيل بن أيب طالب وعبداهلل بن مسعود 
ريض اهلل عنهسام الذين انبنى مذهب احلنفية عىل قوهلام� من حيث 

التوقيف من النبي عليه السالم«���.

ومل يشسذ عن القول »بالتعبدية« بالنسبة لصدقة السوائم من 
حيث األعداد املنصوص عليها إال اإلمام الرخيس من احلنفية، 
السذي حساول أن يبدي وجهسًا معقواًل لتلك األعسداد املنصوص 
عليها يف صدقة السسوائم، وبالتايل مل يسسلم هذا اإلمام من توجه 

الردود إليه يف هذا الصدد. 

��� املبسوط للرخيس ��/�56س��57.
��� حتفة الفقهاء للسمرقندي ��/���8، حتت باب �زكاة السوائم�.
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يقسول صاحسب البحر الرائسق: »واألصل يف هسذا الباب أنه 

توقيفي، وما يف املبسسوط مما يفيد أنه معقول املعنى، فإنه قال: إن 

إجياب الشساة يف مخسسة من اإلبل ألن املأمور به ربع العرش بقوله 

عليسه الصالة والسسالم: »هاتوا ربسع عرش أموالكم«���، والشساة 

م بخمسة هناك، وابنة  تقرب من ربع العرش، فإن الشاة كانت تقوَّ

خماض بأربعني درمهًا، فإجياب الشاة يف اخلمس كإجياهبا يف املائتني 

مسن الدراهم - ففيه نظر؛ ألنه قسد ورد يف احلديث أنه من وجب 

عليه سسن، فلم يوجد عنده، فإنه يضع العرشة موضع الشساة عند 

عدمها، وهو مّرح بخالفه«���.

فقسد حساول اإلمسام الرخسيس إدراج صدقسة السسوائم يف 

القاعدة العامة التي سّنها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الزكوات، عندما قال 

��� سسنن أيب داود، كتساب الزكاة، باب يف زكاة السسائمة، رقم ����57، 
سسنن ابسن ماجسه، كتاب السزكاة، بساب زكاة السورق والذهسب، رقم 
���790، صحيسح ابسن خزيمسة، كتاب السزكاة، باب ذكسر البيان أن 
الزكاة واجبة عىل ما زاد عىل املائتني من الورق، رقم ����97. كلهم 

من حديث عيل ريض اهلل عنه.
��� البحر الرائق ��/���0.
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ملسو هيلع هللا ىلص: »هاتسوا ربع عرش أموالكم«، وبالتسايل إخراجها عن إلصاق 
صفة التوقيف أو التعبد هبا.

لكنسه عند التحقيق يتبسني أن هذا القول ال خيلسو من اخللل، 
وبالتايل االحتياج إىل إعادة النظر فيه.

أمسا عند الشسافعية، فقد حصسل اإلمجاع عسىل »تعبدية« هذه 
األعسداد، يقسول السسيد البكسري بعد ذكسره األعسداد املفروضة: 
»اعلم أن هذا العدد تعبدي، ال يسسأل عن حكمته، بل يتلقى عن 

الشارع بالقبول«���.

ويقول يف موضع آخر: »قوله �ويف سست وسبعني بنتا لبون� 
وهسذا تعبسدي ال باحلسساب، وإال فمقتسىض احلسساب أن جيسب 
يف اثنتسني وسسبعني بنتا لبسون ؛ ألن بنت اللبون وجبت يف سست 
وثالثني، فلو اعترب احلساب لوجب يف اثنتني وسبعني بنتا لبون. 

قولسه: �يف إحدى وتسسعني حقتان� أي تعبدًا ال باحلسساب، 
كسام يف الذي قبله، وإال فإن اعترب احلسساب ملا وجبت احلقتان إال 

يف اثنتني وتسعني، ومثله يقال فيام بعد«���.

��� إعانة الطالبني ��/��64.
��� املصدر السابق ��/��65.
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املبحث الثاني
حرمة الربا بني التعبد ومعقولية املعنى

الربا يف كتاب اهلل:
پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ     ﴿
ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ    ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ  
ڍ  *  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           
﴾���، ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ک  
ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ     * ۓ   ۓ     ے   
ې﴾���،  ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ  

﴿ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ   ۈئ﴾���،  ۆئ  

ې    ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ﴾��4.

��� سورة البقرة، اآليتان: �75، �76.

��� سورة البقرة، اآليتان: �78، �79.
��� سورة آل عمران، اآلية: ��0.

��4 سورة النساء، اآلية: ��6.
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الربا يف حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

- عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال: »لعن رسسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء«���.

- وعن أيب سسعيد اخلدري ريض اهلل عنه أن رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثاًل بمثل، وال تشفوا بعضها 
عسىل بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثاًل بمثل، وال تشسفوا 

بعضها عىل بعض، وال تبيعوا منها غائبًا بناجز«���.

- وعن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ال تبيعوا الدينار بالدينارين، وال الدرهم بالدرمهني«���.

- وعسن عبسادة بسن الصامست ريض اهلل عنه قال: »سسمعت 

��� صحيسح مسسلم، كتساب املسساقاة، باب لعسن آكل الربسا وموكله، رقم 
.��598�

��� صحيسح البخساري، كتساب البيسوع، بساب بيسع الفضسة بالفضسة، رقم 
���068، صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الربا، رقم ���584. 

ومعنى: تشفوا: تفضلوا أو تنقصوا، فهو من األضداد.
��� صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الربا، رقم ���585، موطأ مالك، 

كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تربًا وعينًا، رقم ����.
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رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، 

والرب بالرب، والشسعري بالشسعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، إال 

سواء بسسواء، عينًا بعني، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرّد الناس 

ما أخذوا«���.

- وعسن أيب هريسرة ريض اهلل عنه قال: قال رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»الذهسب بالذهب وزنًا بسوزن مثاًل بمثل، والفضسة بالفضة وزنًا 

بوزن مثاًل بمثل، فمن زاد أو استسزاد فهو ربا«���.

- وعسن مالك بن أوس عن عمسر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

قسال: قال رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهسب بالذهب ربسا إال هاء وهاء، 

والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والشسعري بالشسعري ربا إال هاء وهاء، 

والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء«���.

��� صحيح مسسلم، كتاب املسساقاة، بساب الرف وبيسع الذهب بالورق 
نقدًا، رقم ���587.

��� صحيح مسلم، نفس الكتاب والباب، رقم ���588.
��� صحيسح البخساري، كتساب البيسوع، بساب بيع الشسعري بالشسعري، رقم 
���065، وصحيسح مسسلم يف كتساب املسساقاة، باب السرف وبيع 

الذهب بالورق، رقم ���586. ومعنى: هاء وهاء: مقابضة.
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تعريف الربا:

الربا يف اللغة: الفضل والزيادة والنامء:

قال يف اللسان: ربا اليشء ربوا ورباء: زاد ونام.

وأربيته: نّميته. ويف التنسزيل العزيز: ﴿ڎ  ڈ﴾���.

ومنه: أخذ الربا احلرام���.

ويف الـرشع: »عقد عسىل عوض غري معلسوم التامثل يف معيار 
الرشع حال العقد، أو مع التأخري يف البدلني أو أحدمها«���، أشار 

بذلك إىل نوعي الربا: ربا النسيئة وربا الفضل.

أو: »فضل مال بال عوض يف معاوضة مال بامل«��4.

أو: »تفاضل يف أشسياء ونسساء يف أشسياء خمتص بأشسياء ورد 
الرشع بتحريمها«��5.

��� سورة البقرة، اآلية: �76.
��� لسان العرب، البن منظور: مادة �ربو�.

��� مغني املحتاج: ��/���.
��4 الكفاية عىل اهلداية من كتاب فتح القدير: ���47/6.

��5 كشاف القناع: ��/���5.
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أنواع الربا:
الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة.

أمسا ربسا الفضسل فهسو: »البيسع مسع زيسادة أحسد العوضسني 
املتجانسني عىل اآلخر«���.

ويمكن تعريفه بأنه: »تبسادل عوضني خمصوصني من جنس 
واحد مع تفاضلهام يف املعيار الرشعي«.

أو: »فضسل عسني املال عىل املعيار الرشعسي - وهو الكيل أو 
الوزن - عند احتاد اجلنس«���.

وربا النسسيئة هو: »بيع أصناف خمصوصسة برشط األجل يف 
أحد العوضني«���.

أو: »فضسل احللول عىل األجسل، وفضل العني عىل الدين يف 
املكيلسني أو املوزونني عند اختالف اجلنس، أو يف غري املكيلني أو 

املوزونني عند احتاد اجلنس«��4.

��� مغني املحتاج: ��/���، وانظر: حتفة املحتاج: ���7�/4.
��� حتفة الفقهاء، للسمرقندي: ��/��8.

��� مغني املحتاج: ��/���، وانظر: هناية املحتاج مع حاشية الشربامليس: 
.�409/��

��4 بدائع الصنائع، للكاساين: ���8�/5، تبيني احلقائق: ��85/4.
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ومسن العلسامء من اعتسرب ربا اليد وربسا القرض أنواعسًا قائمة 
بنفسسها، فقد نقل عسن املتويل اعتبسار ربا القرض نوعًا مسستقاًل، 
واعترب الرشبيني يف كتابه مغني املحتاج ربا اليد نوعًا مستقاًل���.

وقسد أمجع العلامء عسىل حتريم الربا بنوعيه ومسا اندرج حتتها. 
ورصيح السنة يؤيد ذلك، والبيان اإلهلي قد توعد آكل الربا بام مل 
يتوعد به غريه، إذ آذنه بحرب من اهلل ورسوله، وكفى به وعيدًا.

حتريم الربا بني التعبد ومعقولية املعنى:
يمكن مناقشسة هذا األمر عىل مسستويني: مستوى املجموع، 
ومستوى األفراد، أي عىل مستوى الربا يف جمموعه، وعىل مستوى 
الربا يف أفسراده وأصنافه املحددة يف األحاديث، والتي مرت معنا 

يف بداية املبحث.

أواًل: حتريم الربا يف جمموعه بني التعبد ومعقولية املعنى:

يذهسب مجهور الفقهاء إىل أن حتريم الربا يف جمموعه تعبدي، 
ويرتتسب عىل ذلك مسن ضمن ما يرتتب أنه ال يسزاد نوع ثالث يف 

��� مغنسي املحتساج: ��/���. والفسرق بسني ربا النسساء وربا اليسد أن ربا 
النسساء عند الرشبيني هو البيع ألجل، أمسا ربا اليد فهو البيع مع عدم 

التقابض فيام جيب تقابضها.
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حتريسم الربسا عىل النقسد واملطعوم، حيسث إن األمسور التعبدية ال 

يقاس عليها.

يقسول البكسري يف إعانسة الطالبسني عسن الربسا: »وحتريمسه 

تعبدي«���.

ونفسس العبسارة قاهلا صاحب حاشسية البجريمسي عىل منهج 

الطالب نقاًل عن شيخه���.

وقال صاحب حاشسية البجريمي يف موضسع آخر: »قد تقرر 

عندهسم أن حتريسم الربسا تعبسدي، واألمسور التعبديسة ال يدخلها 

القياس«.

ثسم يرتب عىل ذلك تسساؤاًل جييب عليسه، وخالصته: أنه إذا 

كان حتريم الربا تعبديًا ال يمكن القياس عليه، فلامذا ورد القياس 

عىل األصناف واألفراد الربوية التي وردت يف األحاديث النبوية 

كام سيأيت بيانه؟

��� إعانة الطالبني، للبكري: ��/��6.
��� حاشية البجريمي عىل منهج الطالب: ��/��88.
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يقسول: »أجيب بأن احلكسم بأنه تعبدي حكسم عىل املجموع 
بحيث ال يزاد نوع ثالث عىل النقد واملطعوم، فال ينايف القياس يف 

بعض أفراده كام يف نواقض الوضوء«���.

ولكسن هذا التعبد يف حتريم الربسا يف جمموعه مل يثن عددًا من 
الفقهساء عن تلمس احلكمة مسن وراء هذا التحريسم، واقفني فيام 
التمسسوه عند حدود احلكمة �التي يمكن أن تتبلور يف كون الربا 
يسؤدي إىل التضييسق أو ملسكان الغبسن الكثري السذي يعرتيه�، دون 
التجساوز إىل العلة التي حتتاج إلثباهتسا إىل أوصاف ورشائط أكثر 
دقسة وعمقًا من جمسرد تلمس احلكمسة، بل إن بعضهم مل يسستبعد 

��� حاشية البجريمي عىل منهج الطالب: ��/���9، ونفس النص تقريبًا 
جاء به يف حاشيته عىل مغني املحتاج ��/��89: حيث قال:»وحرمته 
 تعبديسة، وما ذكر فيه من أنه يؤدي إلسى تضييق األثمان ونحوه حكم 
ال علسل. فسإن قيل: فمسا وجه قولهم فألحسق به ما في معنساه ...إلخ، 
وهسذا قياس، وهسو ال يدخسل األمور التعبديسة؟ أجيب بسأن الحكم 
علسى أنسه تعبسدي حكسم علسى المجمسوع فسال ينافسي القيساس على 
بعسض األفسراد كما قيسل بمثل ذلسك في نواقسض الوضسوء.. وقوله 
»حكسم علسى المجمسوع« أي ألنهسم لسم يقيسسوا على جنسس النقد 
 والمطعوم جنسسًا ثالثًا، وقاسوا على البر والشعير ما في معناهما مما 

يقتات، وهكذا«.
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مسا هو أبعد من ذلسك، وهو إخراج الربا يف أصلسه وجمموعه عن 
نطاق التعبد، وإدخاله يف رحاب األمور املعقولة املعنى، بناء عىل 

احلكمة املبداة لتحريم الربا.

يقسول البكسري يف إعانة الطالبسني: »وما أبدي لسه - أي من 
كونه يؤدي للتضييق ونحوه - إنام يصلح حكمة ال علة«���.

ويقول البجريمي يف حاشسيته نقاًل عن شيخه: »وما أبدي له 
إنسام يصلح حكمسة ال علة، وفيه أن علم احلكمسة ربام خيرجه عن 

كونه تعبدّيًا«���.

ويقول ابن رشسد يف بداية املجتهسد: »إنه يظهر من الرشع أن 
املقصسود بتحريم الربا إنام هو ملكان الغبسن الكثري الذي فيه، وأن 

العدل يف املعامالت إنام هو مقاربة التساوي«���.

وبطبيعسة األمر فسإن مذهب من خيرج حتريسم الربا من نطاق 
التعبسد إىل معقولية املعنى إنام يتأتى عىل مذهب من جيعل احلكمة 

��� إعانة الطالبني، للبكري: ��/��6.
��� حاشية البجريمي عىل منهج الطالب: ��/��88.

��� بداية املجتهد، البن رشد: ��/�98.
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مناطسًا للحكم باملعقولية، عىل اعتبار دخوهلا يف عموم ما أدرك له 

»معنى« ينقله من التعبد إىل املعقولية، دون َمن َقَر ذلك عىل العلة 

القياسسية التي تلزم وتتوجب لوصف احلكم باملعقولية وإخراجه 

من نطاق التعبد، والتي ترد أكثر يف صورة املعنى املناسب، يقول 

الشربامليس يف حاشيته عىل هناية املحتاج: »�قوله: وما أبدي له� 

أي مسن كونه يسؤدي للتضييق ونحوه �قوله: إنسام يصلح حكمة� 

يفيسد أن جمرد احلكمة ال خيرجه عن كونسه تعبديًا فلرياجع... أي 

لتريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي مل يدرك له معنى«.

ثسم يقول بعد ذلك: »وقد جياب عن كالم الشسارح بأهنم قد 

يطلقسون التعبدي عىل ما مل يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر 

له حكمة«���.

ونحسن إذا مسا جرينسا عسىل مسا أوردنساه يف تعريسف احلكسم 

التعبسدي واملعقسول املعنى مسن إعطاء احلكمة قسوة حتويل احلكم 

إىل املعقوليسة، خاصسة إذا كانست احلكمسة منضبطسة وتتوفسر فيها 

��� حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج، للرميل: ��/�4�4.
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الرشوط التي اشرتطها َمن جّوز التعليل هبا، فإننا نجد يف مذهب 

َمسن جيعل حتريسم الربا معقول املعنى مذهبًا لسه ما يعتمد عليه من 

األدلة والرباهني، خاصة وأننا قد أسسنا قبل ذلك، أن األصل يف 

املعامالت معقولية املعنى.

ثانيـًا: حتريـم الربـا يف أفراده وأصنافـه بني التعبـد ومعقولية 

املعنى:

يذهب مجهور أهل العلم �وهم أهل املذاهب األربعة� إىل أن 

التحريم يف األفراد واألصناف الربوية معلل ومعقول املعنى، ومل 

خيالسف يف ذلك إال الظاهرية الذين منعسوا التعليل وبالتايل منعوا 

القياس، وأغلب القياسسات التي اعتمدها أهل املذاهب األربعة 

يف ذلك الباب قامت عىل قياس الشبه.

ويرى ابسن السسمعاين يف قواطع األدلسة أن حرمة األصناف 

الربوية املنصوصة إنام تقوم عىل معنى معقول يعتمد عىل مسسلك 

اإلخالسة أو املناسسبة، ويسأيت هذا يف سسياق الرد عىل مسن زعم أن 

هسذه املنصوصات يف الربا لوال ما ثبت من االضطرار إىل تعليلها 
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ملسا الح لنا فيها معنى وال شسبه، ولكن إنسام اضطررنا إليه إلمجاع 

القائسني، يقول رمحه اهلل: »وأما مسألة علة الربا فليس األمر عىل 

ما زعم أنه ليس فيه معنى خميل مؤثر يدل عىل حكم النص .

والسكالم يف مسسألة علة الربا ال يمكسن إال بعد معرفة حكم 

النص، فإن التعليل له .

فعندنسا حكسم النسص هسو حتريسم بيع املطعسوم بجنسسه غري 

متسساويني يف معيار الرشع . فالتحريسم أصل، واإلباحة بعارض 

دليسل، وهو املامثلة يف معيار السرشع، وعلة الطعم خميلة يف احلكم 

الثابت بالنص ؛ ألنه مشسعر برشف املحل، ملا تعلق به من القوام، 

ورشف املحسل مؤثسر يف التحريم ؛ ألنه ملا تعلق بسه القوام والبيع 

ابتسذال جعسل األصل فيسه احلظر، ليظهسر رشف ما تعلسق به من 

القسوام، وليكسون مبقسى مصونا عند مالكسه، فيسستعمله يف قوام 

حياتسه يف وقتسه، وهذا كاألبضاع، فإن األصسل فيها احلرمة ؛ ألن 

قسوام النسسل هبا فجعسل الرشع أصلهسا عىل احلرمسة وصاهنا عن 

االبتذال واالمتهان ؛ ثم أباحها بعارض دليل .
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وهسذا أصل كبري، وعليه أسسئلة للمخالفني، أجبنا عن ذلك 

يف كتبنسا، وإنسام أرشنا إىل هذا القدر يف هسذا املوضع ليعلم بطالن 

قول من زعم أنه ليس فيه معنى خميل«���.

وقسد اختلسف أهسل املذاهب األربعسة يف الكشسف عن ذلك 

املعنسى املعقول الذي يمكسن أن يعلل به حلرمسة التعامل بالربا يف 

هذه األعيان املنصوص عليها، وسنتناول هنا هذا اخلالف، وأثره 

فيام جيري فيه الربا من األعيان األخرى .

علة الربا يف املذاهب األربعة:

    ذهسب الشسافعية إىل أن علة الربا يف الذهسب والفضة أهنام 

جنسس األثسامن غالبا، وهي علسة قارصة عليهسام ال تتعدامها إذ ال 

توجد يف غريمها، ولكنهم قالوا: ربام حدث ما يشارك األصل يف 

العلة فيلحق به���.

 أما األجناس األربعة األخرى، فعلة الربا فيها هي �الطعم� 

��� قواطع األدلة البن السمعاين: ��/���5 .
��� املجموع للنووي: ���9�/9 .
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سسواء أكان مما يسكال أو يوزن، أم مما ال يكال وال يوزن، وسسواء 
أكانت مما يقتات أم للتفكه أم للتأدم أم للتداوي���.

وما سسوى املطعسوم والنقدين ال حيرم فيسه الربا ؛ فيجوز بيع 
شساة بشساتني، وثوب بثوبني، وصساع جص بصاعسني منه، وغري 
ذلك بجنسسه متفاضال ونسسيئة، ولكن ال جيوز بيع نسسيئة بنسيئة 

للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ .

أمسا علسة الربسا يف الذهسب والفضسة عنسد املالكية فهسي أهنام 
رؤوس لألثسامن، وقيسم للمتلفات، يقول ابن رشسد: »وأما العلة 
عندهسم يف منع التفاضل يف الذهب والفضة فهو الصنف الواحد 
أيضا مع كوهنا رؤوسسا لألثامن وقيام للمتلفات . وهذه العلة هي 
التسي تعرف عندهم بالقارصة ؛ ألهنا ليسست موجودة عندهم يف 

غري الذهب والفضة«���.

وأمسا علة ربا األصناف األربعة األخرى، فقد فرقوا بني علة 
ربا الفضل وعلة ربا النسسيئة ؛ فجعلوا علة ربا الفضل: االقتيات 

��� املجموع للنووي: ���97/9 .
��� بداية املجتهد: ��/�97 .
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واالدخسار، أي ما تقوم به البنية عنسد االقتصار عليه. ويدخر إىل 

األمسد املبتغسى منه عادة، وال يفسسد التأخري . وعلة ربا النسسيئة: 

جمرد الطعم، أي كونه مطعوما آلدمي، ال عىل وجه التداوي، فال 

يشسرتط فيها االدخار، فتدخل الفواكه مجيعسا، كرمان وإجاص، 
و�اخلسرض� وهي ما يسؤكل أخرض كاخليار والبطيسخ، و�البقول� 

كاجلزر والقلقاس والفجل���.

ومسن هنسا نجسد أن مذهسب املالكيسة يف التعليسل بالثمنية يف 
الذهسب والفضة مسن حيث األصل مسع مذهب الشسافعية، وإن 
خالف املالكية الشافعية يف مسألة ربوية الفلوس، فذهب املالكية 

إىل ربويتها وذهب الشافعية إىل أهنا غري ربوية���.

ومن الواضح أن املالكية والشسافعية متفقون يف علية الطعم 
يف األصناف األربعة، ولكن الشسافعية جعلوا جمرد الطعم علة يف 
ربا الفضل وربا النسسيئة كليهسام، ووافقهم يف ذلك املالكية يف ربا 

النسيئة، وقيدوا ربا الفضل يف املطعوم املدخر .

��� الرشح الصغري: ��/��7، وانظر الرشح الكبري: ��/�47 .
��� املدونة: ��/��96 .
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وممسا جتدر اإلشسارة إليه هنا أن كسون علة الثمنيسة التي علل 
هبسا الشسافعية ربوية الذهب والفضسة علة قارصة، هسو أمر متفق 
 عليسه مسن حيث املبسدأ مع املالكيسة، كام هو واضح مسن كالم ابن 

رشد آنفا.

وكوهنسا قارصة، ال يعني عسدم إمكان مشساركة غريها هلا يف 
العلة، وإنام هو وصف للواقع، وربام حدث ما يشارك األصل يف 

العلة فيلحق به، كام يقول اإلمام النووي رمحه اهلل.

وأما مسسألة الفلوس التسي أرشت إىل اختسالف املالكية عن 
الشسافعية فيهسا، فقد قال فيها اإلمام النسووي رمحه اهلل: »وأجابوا 
عسن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس األثامن 
غالبا، وليسست الفلسوس كذلك، فإهنا وإن كانست ثمنا يف بعض 

البالد فليست من جنس األثامن غالبا، واهلل سبحانه أعلم«���.

��� املجموع: ���94/9 . ويفهم من كالم النووي هذا الذي يشري فيه إىل 
الفرق بني الدراهم والدنانري من جهة وبني الفلوس من جهة أخرى: 
أن الفلسوس يف عسره مل تكسن مقبولسة قبوال عاما، بسل كانت إىل حد 
بعيد إنام تستعمل كأثامن للمحقرات وتتمة لكسور احلسابات، ولعل 
ذلسك يعسود إىل أن النقدين حيمالن قيمة ذاتية تقاس هبا قيم األشسياء، 

والفلوس ليست كذلك .  
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بينام قال يف املدونة: »قلت: أرأيت إن اشرتيت فلوسا بدراهم 
فافرتقنا قبل أن نتقابض ؟ قال: ال يصلح هذا يف قول مالك وهذا 
فاسسد . قال يل مالك يف الفلوس: ال خري فيها نظرة بالذهب وال 
بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلا سسكة 

وعني لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ...«���.

وأمسا علة الربا عند احلنفية فهي القدر مع اجلنس، أي الكيل 
أو السوزن مسع احتاد اجلنس بسني العوضني، فإن وجسدت العلتان 
ومهسا الكيسل يف املكيلني أو الوزن يف املوزونسني مع احتاد اجلنس، 
حسرم كل من الفضسل أي تفاضل العوضني، والنسساء أي تأخري 

قبض أي منهام .

وإن وجدت إحدى العلتني: أي التجانس وحده، كبيع شاة 
بشاة، أو القدر وحده بأن يكون العوضان مكيلني أو موزونني مع 
اختالف اجلنس؛ جاز التفاضل دون التأجيل يف أحد العوضني ؛ 
فلم جيوزوا بيع شساة بشاة إىل أجل، واستثنوا صورة عقد السلم، 

إذ جيوز باإلمجاع بيع قنطار من احلديد مثال بدينار ذهب سلام .

��� املدونة: ��/��96 .
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أمسا إذا مل توجسد أي مسن العلتسني، أي التجانسس أو القسدر؛ 

فإنسه جيوز التفاضل بني العوضني، وجيوز النسساء أي تأجيل أحد 

العوضني���.

يقسول احلصكفسي صاحسب الدر: »فحسرم بيع كيسيل ووزين 

بجنسسه متفاضسال ولو غسري مطعوم، خالفسا للشسافعي، كجص 

كييل، وحديد وزين، ثم اختالف اجلنس يعرف باختالف االسسم 

اخلاص واختالف املقصود كام بسسطه الكامل ���. وحل بيع ذلك 

متامثسال ال متفاضال وبال معيار رشعي، فإن الرشع مل يقدر املعيار 

بالذرة وبام دون نصف صاع كحفنة بحفنتني وثالث ومخس ما مل 

يبلغ نصف صاع، وتفاحة بتفاحتني وفلس بفلسني«.

وقال ابن عابدين يف حاشسيته: »هذا عندمها - أي الشسيخني 

- وقال حممد: الجيسوز . ومبنى اخلالف عىل أن الفلوس الرائجة 

أثامن، واألثامن ال تتعني بالتعيني فصار عنده كبيع درهم بدرمهني. 

��� حاشية ابن عابدين: ���7�/5 .
��� هو الكامل بن اهلامم من فقهاء احلنفية، وكتابه الذي اشستهر به هو �فتح 

القدير�.
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وعندمهسا: ملا كانست غري أثامن خلقسة، بطلت ثمنيتهسا باصطالح 
العاقدين، وإذا بطلت تتعني بالتعيني كالعروض ...«���.

وأمسا بالنسسبة ملذهب احلنابلة فقد روى ابسن قدامة يف املغني 
عن اإلمام أمحد يف علة الربا ثالث روايات: 

»أشهرهن - كام قال - أن علة الربا يف الذهب والفضة كونه 
موزون جنس، وعلسة األعيان األربعة كوهنا مكيل جنس، وهذه 

الرواية متفقة مع مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل . 

والروايسة الثانيسة: أن العلسة يف األثامن الثمنيسة، وفيام عدامها 
كونه مطعوم جنس، فيختسص باملطعومات، وهذه الرواية متفقة 

مع ما ذهب إليه اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل .

والروايسة الثالثسة: أن العلسة فيام عسدا الذهسب والفضة كونه 
مطعسوم جنس مكيال أو موزونا، فال يسجسري السربسا يف مطعسوم 
ال يكال وال يوزن كالتفاح والرمان والبطيخ ... واجلوز والبيض 
- عسىل حد قوله -، وال فيام ليس بمطعوم كالزعفران واألشسنان 

واحلديد والرصاص«���.

��� حاشية ابن عابدين: ���85/5 .
��� املغني البن قدامة: ��/���7-��6 .
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ويلخص لنا ابن رشسد يف تقرير ماتسع أدلة مذهب كل فريق 

من هؤالء املعللني، وال ينسى أن يبدأ يف هذا الصدد بذكر مذاهب 

النافسني للتعليل وأدلتهم، وهو يكشسف يف أثناء ذلك أمهية ودور 

قياس الشبه يف هذا املبحث، والذي اعتمد عليه جل القائسني يف 

إحلاق املسسكوت عنه باملنطوق يف األصناف املذكورة يف نصوص 

األحاديسث، ورغم مالكية ابن رشسد التي ال جيهلها أحد، فإنه يف 

هنايسة تقريره نسراه يقدم مذهب احلنفية عسىل غريهم يف خصوص 

هذه املسسألة، بل ويتلمس هلم األدلة التي جتعل مذهبهم هو أوىل 

املذاهب يف التحديد والكشسف عن علة األصناف السستة الربوية 

املذكسورة نصسًا يف حديث رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول رمحسة اهلل عليه: 

»...وأمسا ههنسا فاملقصود هو تبيني مذاهسب الفقهاء يف علل الربا 

املطلق يف هذه األشياء، وذكر عمدة دليل كل فريق منهم، فنقول: 

إن الذين قروا صنف الربا عىل هذه األصناف السستة فهم أحد 

صنفني: إما قوم نفوا القياس يف الرشع: أعني استنباط العلل من 

األلفساظ وهم الظاهريسة، وإما قوم نفوا قياس الشسبه، وذلك أن 

مجيع من أحلق املسكوت عنه ههنا باملنطوق به؛ فإنام أحلقه بقياس 
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الشسبه ال بقياس العلة، إال ما حكي عن ابن املاجشسون أنه اعترب 
يف ذلسك املالية وقال: علة منع الربا إنام هي حياطة األموال، يريد 

منع العني.

وأمسا القسايض أبو بكر الباقسالين فلام كان قياس الشسبه عنده 
ضعيفًا، وكان قياس املعنى عنده أقوى منه، اعترب يف هذا املوضع 
قيساس املعنى، إذ مل يتأت له قياس علسة، فأحلق الزبيب فقط هبذه 
األصناف األربعة، ألنه زعم أنه يف معنى التمر. ولكل واحد من 
هؤالء �أعني: من القائسني� دليل يف استنباط الشبه الذي اعتربه 

يف إحلاق املسكوت عنه باملنطوق به من هذه األربعة.

أمسا الشسافعية: فإهنسم قالسوا يف تثبيست علتهسم الشسبهية: إن 
احلكم إذا علق باسسم مشستق دل عىل أن ذلك املعنى الذي اشستق 

منه االسسم هو علة احلكسم مثل قوله تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ﴾���، فلسام علق احلكم باالسسم املشستق وهو 
السسارق علسم أن احلكم متعلسق بنفس الرقة . قالسوا: وإذا كان 

هسذا هكذا، وكان قد جاء من حديث معمسر بن عبد اهلل أنه قال: 

��� سورة املائدة، آية: �8.
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كنت أسمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »الطعام بالطعام مثال بمثل«��� 

فمن البني أن الطعم هو الذي علق به احلكم .

وأمسا املالكية: فإهنا زادت عىل الطعم إمسا صفة واحدة وهو 

االدخار عىل ما يف املوطسأ، وإما صفتني وهو االدخار واالقتيات 

عىل ما اختاره البغداديون، ومتسسكت يف اسستنباط هذه العلة بأنه 

لسو كان املقصسود هسو الطعسم وحسده الكتفسى بالتنبيسه عىل ذلك 

بالنسص عىل واحد مسن تلك األربعة أصناف املذكسورة، فلام ذكر 

منهسا عددا علم أنه قصسد بكل واحد منها التنبيه عىل ما يف معناه، 

وهسي كلها جيمعهسا االقتيات واالدخسار . أما الرب والشسعري فنّبه 

هبسام عىل أصنساف احلبوب املدخسرة، ونبه بالتمر عسىل مجيع أنواع 

احلالوات املدخرة كالسسكر، والعسل، والزبيب، ونبه بامللح عىل 

مجيسع التوابسل املدخرة إلصالح الطعسام، وأيضا فإهنسم قالوا: ملا 

كان معقسول املعنى يف الربا إنام هو أن ال يغبن بعض الناس بعضا 

��� صحيسح مسسلم، كتساب املسساقاة، بساب بيع الطعسام مثال بمثسل، رقم 
.��59��
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 وأن حتفسظ أمواهلسم؛ فواجسب أن يكون ذلك يف أصسول املعايش 

وهي األقوات .

وأمسا احلنفيسة: فعمدهتم يف اعتبسار املكيل واملسوزون أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ملسا علق التحليل باتفساق الصنف واتفاق القسدر، وعلق التحريم 

باتفساق الصنسف واختالف القسدر يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعاملسه بخيرب من 

حديث أيب سسعيد وغسريه: »إال كيال بكيل، يدا بيسد«���، رأوا أن 

التقديسر �أعنسي: الكيسل، أو الوزن� هسو املؤثر يف احلكسم كتأثري 

الصنف، وربام احتجوا بأحاديث ليسست مشهورة فيها تنبيه قوي 

عىل اعتبار الكيل، أو الوزن .

��� قسال السسيد أمحسد بن الصديسق الغسامري يف اهلداية يف ختريسج أحاديث 
البدايسة ��86/7-��87: مل أجسده هبسذا اللفظ، وهسو غريب جدًا، 
وقد روى الشسيخان والبيهقي: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعث أخا بني عدي 
األنصاري فاستعمله عىل خيرب، فقِدم بتمر َجنيب �من أجود التمر�، 
فقسال لسه رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أُكلُّ متسر خيسرب هكسذا؟« قسال: ال واهلل يا 
رسسول اهلل، إنا لنشرتي الصاع بالصاعني من اجَلْمع �التمر الرديء�، 
فقسال رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تفعلسوا، ولكن مثساًل بمثسل، أو بيعوا هذا 

واشرتوا بثمنه من هذا«.
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منهسا: أهنسم رووا يف بعسض األحاديث املتضمنة املسسميات 
املنصسوص عليها يف حديث ُعبادَة زيادًة، وهي: »كذلك ما يكال 
ويسوزن«، ويف بعضهسا: »وكذلك املكيال وامليسزان«���، هذا نص 
ل األمر مسن طريق املعنى  لسو صحت األحاديث، ولكسن إذا ُتُؤمِّ
ظهسر - واهلل أعلسم - أن علتهم أوىل العلسل، وذلك أنه يظهر من 
السرشع أن املقصود بتحريم الربا إنام هو ملكان الغبن الكثري الذي 
فيسه، وأن العسدل يف املعامالت إنام هو مقاربة التسساوي، ولذلك 
ملسا عسر إدراك التسساوي يف األشسياء املختلفسة السذوات جعسل 
الدينار والدرهم لتقويمها �أعني: تقديرها�، وملا كانت األشسياء 
املختلفة السذوات �أعني: غري املوزونة واملكيلسة� العدل فيها إنام 
هسو يف وجود النسسبة �أعني: أن تكون نسسبة قيمة أحد الشسيئني 
إىل جنسسه نسسبة قيمسة اليشء اآلخر إىل جنسسه�، مثسال ذلك: أن 
العدل إذا باع إنسسان فرسسا بثياب هو أن تكون نسسبة قيمة ذلك 

��� رواه البيهقي يف سننه، مجاع أبواب الربا، باب من قال بجريان الربا يف 
كل مسا يكال ويوزن ���86/5، ثم قال: قال أبو أمحد �هو ابن عدي 
صاحسب الكامل يف الضعفساء�: هذا احلديث من حديث أيب جملز عن 

ابن عباس تفرد به حيان، قلت �أي البيهقي�: حيان تكلموا فيه.
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الفرس إىل األفراس هي نسسبة قيمة ذلك الثوب إىل الثياب، فإن 

كان ذلسك الفسرس قيمته مخسسون فيجب أن تكون تلسك الثياب 

قيمتها مخسسون، فليكن مثال الذي يسساوي هذا القدر عددها هو 

عرشة أثواب، فإذا اختالف هذه املبيعات بعضها ببعض يف العدد 

واجبسة يف املعاملسة العدالة، �أعني: أن يكسون عديل فرس عرشة 

أثواب يف املثل� .

وأما األشياء املكيلة واملوزونة: فلام كانت ليست ختتلف كل 

االختسالف، وكانت منافعهسا متقاربة، ومل تكسن حاجة رضورية 

ملسن كان عنده منهسا صنف أن يسستبدله بذلك الصنسف بعينه إال 

عسىل جهة السرف ؛ كان العدل يف هذا إنام هو بوجود التسساوي 

يف الكيسل أو السوزن، إذ كانست ال تتفاوت يف املنافسع، وأيضا فإن 

منع التفاضل يف هذه األشياء يوجب أن ال يقع فيها تعامل لكون 

منافعهسا غري خمتلفة، والتعامسل إنام يضطر إليه يف املنافع املختلفة، 

فسإذا منسع التفاضل يف هذه األشسياء �أعنسي: املكيلسة واملوزونة� 

علتسان: إحدامهسا: وجود العدل فيهسا، والثانية: منسع املعاملة إذا 

كانت املعاملة هبا من باب الرف .
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وأمسا الدينار والدرهسم فعلة املنع فيها أظهسر، إذ كانت هذه 

ليسس املقصسود منها الربح، وإنام املقصود هبا تقدير األشسياء التي 

هلا منافع رضورية. وروى مالك، عن سسعيد بن املسيب: أنه كان 

يعتسرب يف علسة الربا يف هذه األصناف الكيسل والطعم، وهو معنى 

جيد لكون الطعم رضوريا يف أقوات الناس، فإنه يشسبه أن يكون 
حفسظ العني وحفظ السرف فيام هو قوت أهم منسه فيام ليس هو 
قوتسا . وقسد روي عن بعض التابعني أنه اعتسرب يف الربا األجناس 
التسي جتب فيهسا الزكاة، وعسن بعضهسم االنتفاع مطلقسا �أعني: 

املالية�، وهو مذهب ابن املاجشون«���.

* * *

��� بداية املجتهد، البن رشد: ��/��57�-�569.
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املبحث الثالث

حرمة القمار بني التعبد ومعقولية املعنى

يقول اهلل تعاىل: ﴿     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾���.

وقسال رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قسال لصاحبسه: تعساَل أقامرك؛ 
فليتصدق«���. 

وقسد عسّرف البقاعسي القسامر يف تفسسريه، فقال: القسامر: كل 
مراهنة عىل غرر حمض ���. 

ويف هذا التعريف القصري ذكر لثالثة ألفاظ: القامر، املراهنة، 
الغسرر، وكلهسا تكاد تكسون مرتادفة عىل معنى واحسد. فلعل هذا 
التعريف يكون من باب تعريف اليشء بنفسسه، أو بمرادفه . غري 
أن فيسه لفظا حيسسن تأمله وهو »حمض« . فسكأن الغرر إذا مل  يكن 

��� سورة املائدة، اآلية: 90.
��� صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب ﴿ھ  ے  ے﴾، رقم 
��4860. وصحيسح مسسلم، كتاب األيامن، باب مسن حلف بالالت 

والعزى، فليقل: ال إله إال اهلل، رقم ���647.
��� نظم الدرر للبقاعي: ��/����.
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حمضا ربام جاز واعترب مغتفرا، إذ الغرر عند العلامء غرران: يسسري 
مغفسور حالل، وكثري حرام . فغسرر حمض أي جمرد خماطرة عارية 
عن النفع، فكأن لغرض املخاطرة أو نفعها تأثريا رشعيا يف احلكم 

عليها بأهنا حالل أو حرام .

ويتغلب جانب معقولية املعنى عىل اجلانب التعبدي بالنسبة 
للقامر، ثم خيتلفون من بعد ذلك يف التحديد الدقيق للعلة يف حتريم 
القامر، وهم ال خيتلفون يف هذا الصدد يف أن حرمة القامر إنام تنبع 
من كونه ال يصلح مناطا وسسببا حلصول امللك، أما ما وراء ذلك 
مسن حتديد العلة يف حتريمسه يف وجود معنى  اخلطرعند التعامل به 
فهو ما يأخذ به كثري من الفقهاء ويرتضونه كعلة للتحريم،  يقول 
م لكون الشسارع مل يضعه سببًا  يف التقرير والتحبري: »إن القامر ُحرِّ
للملسك، لكن الظاهر أنسه ليس بأمر تعبدي حمض، بل الشستامله 
عسىل أمسر معقول يصلح مناطسًا للتحريم، فإذ مل يظهسر أنه اخلطر؛ 
فلعلسه ما فيسه من إذهاب املسال ال يف مقابلة غسرض صحيح عند 

العقالء، ومتلكه عىل صاحبه كذلك«���.

��� التقرير والتحبري ��/��80.
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ويقسول الكامل بسن اهلامم مبينسا وجهة من مل يرتسض التعليل 
باخلطسر: »لقائل أن يقول: القامر ما حرم ملعنى اخلطر، بل باعتبار 
تعليق امللك بام مل يضعه الرشع سسببا للملك، فإن الشارع مل يضع 
ظهسور العدد الفالين يف ورقة مثال سسببا للملك، واخلطر طرد يف 

ذلك ال أثر له«���.

أثر علة النهي عن القامر يف املعامات املالية املعارصة :

مما سسبق مما ذكره الفقهاء يتضح أن النهسي عن القامر إنام هو 
مسن قبيل احلكم معقسول املعنى، وأن علة النهي هي »التدليس أو 

الرضر« .

ويف املعامسالت املاليسة املعسارصة نجسد أن هذا النهسي وعلته 
يتصل بام جيري يف البورصة من بعض العمليات ، ويصور عسالِسٌم 
غسريبٌّ مدى العبث الذي حيدث يف هسذا النوع من التعامل بقوله: 
»يتسم التعامل مسن جانب عدد صغري من الناس ، ليس هلم شسأن 
عادة باالسستثامر ، بل إن مهمتهم هسي املقامرة ، واهتاممهم مركز 
يف سسوق رسيعة التقلب رسيعة التغسري ، حيث إن اللعب بطريقة 

��� فتح القدير: ���98/6.
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صائبة يمكن املرء من كسسب النقود سسواء ارتفعت األسسعار أم 
انخفضت، وكام ذكر أحد مسسؤويل جملس جتارة شيكاغو ملديري 
السرشكات الزراعية عام �975م: إن االسستقرار أهيا السسادة هو 

اليشء الوحيد الذي ال نستطيع التعامل معه«���.

أو  السسلع  البورصسة دون إحضسار  العمليسات يف  وجتسري 
املسستندات موضع الصفقات، والتعامل غالبًا عىل كسسب فروق 
م ما اشرتاه،  م ما باعه واملشسرتي ال يسلِّ األسسعار، فالبائع ال يسلِّ
كسام أن الثمسن يف العقسود اآلجلسة ال يدفع يف جملسس العقد، وإنام 
يؤجل دفع الثمن إىل موعد التصفية. بينام أن الثمن يف بيع السسلم 
جيسب أن يدفع يف جملس العقد، كام أن السسلعة تبساع وهي يف ذمة 
البائسع األول قبل أن حيوزها املشسرتي األول، وال جيوز بيع املبيع 

يف عقد السلم قبل قبضه.

»وليسست العقود اآلجلة يف السسوق املاليسة � البورصة � من 
قبيل بيع السلم اجلائز يف الرشيعة اإلسالمية ، وذلك للفرق بينهام 

من وجهني:

��� صناعة اجلوع وخرافة الندرة، لفرانسيس موراليية، وجوزيف كوليز، 
ص��8-��7.
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يف السسوق املاليسة � البورصة � ال يدفسع الثمن يف العقود  أ - 

اآلجلة يف جملس العقد، وإنام يؤجل  دفع الثمن إىل موعد التصفية، 

بينام أن الثمن يف بيع السلم جيب أن يدفع يف جملس العقد.

ب- يف السوق املالية � البورصة � تباع السلعة املتعاقد عليها 

وهسي يف  ذمسة البائسع األول ، وقبسل أن حيوزها املشسرتي األول، 

عسدة بيعات، وليس الغرض من ذلك إال قبض أو دفع األسسعار 

بني البائعني واملشسرتين غري الفعليني، خماطرة منهم عىل الكسسب 

أو الربح، كاملقامرة سسواء بسسواء، بينام ال جيوز بيع املبيع يف عقد 

السلم قبل قبضه.

وبنساء عىل ما تقدم يرى املجمع الفقهي اإلسسالمي أنه جيب 

عىل املسسؤولني يف البالد اإلسسالمية أال يرتكوا أسسواق البورصة 

يف بالدهسم حسرة تتعامل كيف تشساء يف عقود وصفقات، سسواء 

كانت جائزة أو حمرمة. وأن ال يرتكوا للمتالعبني باألسسعار فيها 

أن يفعلوا ما يشساؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق املرشوعة 

يف الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غري اجلائزة رشعا؛ 
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ليحولسوا دون التالعب السذي جير إىل الكسوارث املالية، ويلحق 
النكبات بالكثريين، وخيرب االقتصاد العام«���.

* * *

��� جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة، ص���-��4.
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املبحث الرابع

النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بني التعبد 
ومعقولية املعنى

مل خيتلسف أهسل املذاهب األربعسة يف عدم جواز بيسع الطعام 
قبسل قبضه، واحتجوا مجيعًا بام ورد يف املوطأ والبخاري ومسسلم 
عسن أيب هريرة من النهي عن ذلك، وهو أن رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»من اشسرتى طعامًا فال يبعه حتى يكتالسه«���، ويف رواية: »حتى 

يستوفيه«���، ويف رواية: »حتى  يقبضه«���.

وينقسل الفقهساء اخلسالف يف توجيه ذلسك النهي بسني التعبد 
ومعقوليسة  املعنسى، يقسول يف الفواكه السدواين: »اختلف يف وجه 

��� صحيح مسسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل القبض، رقم 
.��5�5�

��� صحيسح البخساري، كتساب البيسوع، بساب ما ذكسر يف األسسواق، رقم 
�����4، صحيسح مسسلم، كتاب البيوع، باب بطسالن بيع املبيع قبل 

القبض، رقم ���5�5.
��� صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة، 
رقم ������، صحيح مسسلم، كتاب البيوع، بساب بطالن بيع املبيع 

قبل القبض، رقم ���5�5.
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احلرمة، فقيل: تعبدي، وقيل: معلل بأن غرض الشسارع سسهولة 
الوصسول إىل الطعام ليتوصسل إليه القسوي والضعيف، ولو جاز 
قبل قبضه لربام أخفي بإمكان رشائه من مالكيه، وبيعه خفية، فلم 

يتوصل إليه الفقري، وألجل نفع نحو الكيال واحلامل«���.

وقال الكاسساين: »اختلفسوا يف أن حرمة الترف قبل الكيل 
أو السوزن النعدام القبض بانعدام الكيل أو الوزن، أو رشعًا غري 
معقسول املعنى مع حصسول القبسض بتاممه بالتخليسة، قال بعض 

مشاخينا: إهنا تثبت«���.

* * *

��� الفواكه الدواين: ��/�78.
��� بدائع الصنائع، للكاساين: ���44/5.
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املبحث اخلامس

النهي عن بيع حاضٍر لباٍد بني التعبد ومعقولية 
املعنى

جساء النهسي عن هذا النوع مسن البيوع يف حديسث أيب هريرة 
ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يبع حارٌض لباٍد«���.

وصسورة هذا البيع أن يقدم البادي بسام تعم حاجة أهل البلد 
إليسه كالطعسام، وإن مل يظهسر ببيعسه بيعسة بالبلد لقلتسه، أو لعموم 
؛ فيقول  وجسوده ورخسص السسعر، أو لكسرب البلسد؛ ليبيعه حسااّلً
احلارض اتركه ألبيعه تدرجيًا أي شسيئًا فشسيئًا بأغىل من بيعه حااًل، 

فيجيبه لذلك���.

��� صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ال يبيع عىل بيع أخيه وال يسسوم 
عىل سسوم أخيه، رقم ����40، صحيح مسسلم، كتساب البيوع، باب 
حتريسم بيع الرجل عىل بيع أخيه وسسومه عىل سسومه، رقم ���5�5. 
قال يف رشح الزرقاين ��/�4�8: »أي ال يكون سمسارًا له، قاله ابن 
عبساس«. وزاد مسسلم يف روايته: »دعوا الناس يسرزق اهلل بعضهم من 

بعض«.
��� انظسر منهج الطالب للشسيخ زكريسا األنصاري مع حاشسية البجريمي 

.���8 ،��7/��
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فهسذا النسوع من البيع ممنسوع منه، وقسد جعله الشسيخ زكريا 

األنصساري مسن قبيل احلكم معقسول املعنى، يقسول: »واملعنى يف 

النهسي عن ذلك �أي بيع حارض لباد� مسا يؤدي إليه من التضييق 

عسىل الناس«. فذكسره التضييق عسىل الناس كعلسة للنهي عن هذا 

النسوع مسن البيوع، وعقسب البجريمي يف حاشسيته عىل مسا أورده 

الشيخ زكريا من علة بقوله: »فهو معقول املعنى«���.

لكسنَّ اإلمسام أبا حنيفة أجساز هذا النوع مسن البيوع حلديث: 

»الديسن النصيحسة«���، وأجساب عسن االحتجساج هبسذا احلديث 

الشسيخ الزرقساين بقوله: »ال حجة فيه ألنه عسام، و»ال يبع حارض 

لبساد« خاص، واخلساص يقيض عىل العام؛ ألنه كان اسستثنى منه؛ 

فيستعمل احلديثان«���.

��� املصدر السابق ��/��8، ���9.
��� صحيسح مسسلم، كتساب اإليسامن، بساب بيسان أن الديسن النصيحسة، 

رقم ��55.
��� رشح الزرقاين ��/�4�8.
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أثــر عـلــة النهي عـن بـيـع حــارض لبــاد يف املعـامـات 
املـالية املعـارصة:

مما سبق مما ذكره الفقهاء يتضح أن النهي عن بيع حارض لباد 
إنسام هو من قبيسل احلكم معقول املعنى، وأن علتسه هي »التضييق 

عىل الناس«.

ويف املعامسالت املاليسة املعسارصة نجد أن هسذا احلكم وعلته 
يتصل بمسألة االحتكار، فالشارع يغلق كل باب عىل من يتحكم 

يف السلعة التي حيتاجها الناس ليغيل عليهم أسعارها.

وأقرب نموذج معارص هلذا النوع من التضييق هو ما يسمى 
التوكيالت الوحيدة املعارصة التي حيتكر فيها الوكيل سسوق بيع 
السسلعة وحده جلمهور املتعاملسني، مما جيعله يف موقف احتكاري 
قسادر عسىل التضييق عسىل الناس عن طريسق رفع األسسعار حيث 

ال منافسة له���.

وبال شسك فإن تقييد هذا البيع يؤدي إىل زيادة املعروض من 
السسلعة بالسسوق، ويمنع احتكارها من أي أحد، روى مالك بن 
أنسس أنه بلغه أن عمر بن اخلطساب ريض اهلل عنه قال: »ال حكرة 

��� مصطلحات الفقه املايل املعارص، ليوسف كامل، �ص��77.
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يف سوقنا، ال يعمد رجال بأيدهيم فضول من أذهاب إىل رزق من 
رزق اهلل نزل بسساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيام جالب جلب 
عسىل عمسود كبده يف الشستاء والصيف فذلك ضيسف عمر، فليبع 

كيف شاء اهلل، وليمسك كيف شاء اهلل«���.

ويتصسل هسذا النهي أيضسا وعلته بمسسألة السسمرة املنهي 
عنها، وهي التي يكذب فيها الوسسيط يف السسعر ويضلل البائع، 
أما إذا كانت الوسساطة من أجل تقريب وجهات النظر بني البائع 
واملشسرتي، وتيسسري مهمة التبايسع بينهام، دون غسش ألحدمها أو 

مماألة، فال بأس بذلك، فإنه من قبيل الداللة باخلري.

وقسد اتسسعت وظيفسة السدالل يف الوقت احلسارض وتعقدت 
مهمته وأصبحت مهنة معرتفًا هبا، خصوصا بعد اتسساع العمران 
وزيادة اخللق، واتساع نطاق الواسطات ومؤسساهتا بني املشرتين 

والبائعني واملنتجني واملدخرين.

واإلسالم ال يمنع إال ما يتناىف مع الصدق واإلخالص، فإن 
َصَدَق وبنّي كان عمله حالال وأجُره طيبًا غرَي مكروه���.

��� موطأ اإلمام مالك، كتاب البيوع، باب احلكرة والرتبص ��/��65
��� انظر: مصطلحات الفقه املايل املعارص، ليوسف كامل، �ص��78.
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املبحث السادس
النهي عن بيعتني يف بيعة بني التعبد 

ومعقولية املعنى

ورد يف النهي عن بيعتني يف بيعة ثاثة أحاديث:

- احلديسث األول: عن أيب هريرة قال: »هنى رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

عن بيعتني يف بيعة«���.

- احلديسث الثساين: »هنسى رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عسن صفقتسني يف 

صفقة واحدة«���.

��� رواه النسسائي يف سسننه ��95/7-��96، ورواه الرتمسذي يف جامعه 
�4�7/4-�4�9، ورواه أبو داود يف سننه �9/���� رقم ���444 
بلفظ: »من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا«، كلهم عن أبي 

هريرة مرفوعًا، قال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.
��� ورد هبسذا اللفسظ يف مسسند أمحسد ��/��98 حيسث رواه بسسنده إىل 
عبد اهلل بسن مسسعود، ورواه أيضسًا بسسنده موقوفسًا عسىل ابن مسسعود 
��/���9 أنه قال ال تصلح سسفقتان يف سسفقة، وأن رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قسال: »لعن اهلل آكل الربا وموكله وشساهده وكاتبه«، ورواه ابن حبان 

�حديث: ����، ����� من طريق سفيان وشعبة.
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- احلديسث الثالسث: » ال حيل سسلف وبيسع، وال رشطان يف 
بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس عندك«���.

املراد بالنهي يف األحاديث:

ورد احلديسث األول بلفسظ »هنسى«، وكذلسك يف احلديسث 
الثالسث، يف حسني ورد احلديسث الثساين بلفسظ »ال حيسل«، كسام أن 
احلديسث الثالث ورد يف بعض رواياتسه وطرقه بلفظ: »ال جيوز«. 
وهسذا يدل عىل أن النهي هنسا للتحريم ما دام قد أكد ذلك بلفظ: 
»ال حيسل«، أو: »ال جيسوز«، فالنهي وإن كان فيه خالف يف أنه هل 
هسو حقيقسة يف التحريم، أو يف الكراهسة، أو يف التهديد؟ لكنه هنا 

حقيقة يف التحريم لوجود القرائن الدالة عليه.

تفسري رشاح احلديث لألحاديث:

والذي يسسري عليه جل رشاح األحاديسث عىل أن املراد هبذه 

األلفساظ الثالثسة يشء واحسد، وأهنسا مرتادفسة مسن حيسث املعنى 

��� رواه النسائي يف سننه ���95/7، ورواه الرتمذي يف سننه ��4��/4 
حديسث �����5، ورواه أبسو داود �40�/9-��40 كلهسم عسن 
عمرو بن شسعيب عسن أبيه عن جسده، قال أبو عيسسى الرتمذي: هذا 

احلديث حسن صحيح.



13�

واملسؤدى واملقصسود، يقسول اخلطسايب: »إن ألفساظ الصفقتسني يف 
صفقسة واحدة والبيعتني يف بيعة واحدة، أو البيعني يف بيع واحد، 
والرشطسني يف بيع - مرتادفة بمعنسى واحد وإن كانت التعبريات 
خمتلفسة، وهسي أن يتضمن العقد الواحد ثمنسني ملبيع واحد: ثمن 
خساص به عند التأجيل، وثمسن آخر له عنسد التعجيل، وهذا هو 
رأي اجلمهسور: الذي يظهر رجحانه بوضوح، ولكنه ال مانع من 
شسموله للصورة التي ذكرها الشسافعي وغريه، وهسي: أن يقول: 
هسذا العبد بألسف عىل أن تبيعنسي دارك بكسذا، أي إذا وجب لك 

عندي وجب يل عندك«���.

فعسىل ضسوء ذلسك: فاملحسرم املنصسوص عليسه هسو تلسك 
الصورة السابقة .

 تفسري الفقهاء حلديث البيعتني يف بيعة:

اتفق الفقهاء عىل تفسري هذا البيع الوارد يف احلديث بام فره 
بعسض رشاح احلديسث، من أن صورتسه أن يقسول البائع للطرف 

املقابل: أبيعك هذه السسلعة بالثمن احلاّل بكذا أو بالنسيئة بكذا، 

��� معامل السنن للخطايب: ��99/5.
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جاء ذلك يف العديد من كتب الفقه فقد ذكر الكاساين احلنفي من 

مجلسة البيوع الفاسسدة ما إذا قال بعتك هذه الدابسة بامئة درهم إىل 

سسنة وبامئة ومخسني إىل سسنتني ، وذلك للجهالة يف الثمن، وقيل 

هو الرشطان يف بيع���. 

وإىل هذا املعنى ذهب الشيخ الدردير املالكي، ذكر ذلك عند 

كالمه عن البيوع الفاسسدة حيث قال: وكبيعتني يف بيعة، أي عقد 

واحد، وذلك بأن يبيع السسلعة بإلزام بعرشة نقًدا أو أكثر ألجل، 

ويأخذها املشسرتي عىل السسكوت ومل يعني أحد األمرين، وخيتار 

بعسد ذلك الرشاء بعسرشة نقًدا أو بأكثر ألجسل، وإنام منع للجهل 

بالثمن حال البيع���.

وهبذا املعنى فرها اخلطيب الرشبيني الشافعي، فقد عد من 

البيسوع املنهسي عنها، بيعتني يف بيعسة، ومثل هلا بام لسو قال: بعتك 

��� انظر بدائع الصنائع : �04�/6 ، وفتح القدير البن اهلامم املطبوع مع 
اهلداية : 84/5.

��� انظسر السرشح الكبسري : �/58 ، وكذا حاشسية الدسسوقي عىل الرشح 
املذكور بنفس املوضع أيضًا.



13�

هسذا بألف نقسًدا أو ألفني إىل سسنة، وخسري البائع املشسرتي، فهذا 

باطل للجهالة���.

وحكسى ابن قدامة احلنبيل مثل ذلك عسن احلنابلة أيًضا، فقد 

ذكر يف تفسسري بيعتني يف بيعة، وجهني، أحدمها، أن يقول الرجل 

لصاحبسه: بعتسك هذا اليشء بعرشة نقًدا أو بخمسسة عرش نسسيئة 

أو بعسرشة مكسرة أو تسسعة صحاًحسا، ومثسل هذا البيسع باطل، 

جلهالة الثمن.

والوجسه اآلخسر لصسورة هسذا البيسع، أن يقسول: بعتك هذه 

السسلعة بكذا بسرشط أن آخذ منك الثمن دنانري سسعرها كذا أقل 

من سعرها احلقيقي، أو باعه بذهب عىل أن يأخذ عوضها دراهم 

برف يتفقان عليه يف هذا العقد���.

وحكى ابن قدامة عن الثوري وإسسحاق تفسسري البيع املنهي 

عنه مدار البحث تفسرًيا مشاهًبا ملا ذكره أواًل���.

��� مغني املحتاج : �/�� ، وانظر الروضة : �/�97.
��� انظر املغني : �77/4.

��� املصدر السابق أيضًا.
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حكم البيع هبذه الصورة:

لقد تبني لنا من خالل تفسسري الفقهاء حلديث بيعتني يف بيعة 
- املنهي عنهسا - بطالن البيع بالصيغة املذكورة، أعني هبا صورة 
عسدم اجلزم ببيع معني، وينفسض املجلس دون أن حيدد املتعاقدان 

نوًعا معيًنا منه ���.

وقسد حكى ابن قدامة وغسريه من الفقهاء اتفساق وجهة نظر 
اجلمهور هذه، حيث قال: من قال لغريه: بعتك هذا الثوب بعرشة 
نقًدا أو بخمسسة عرش نسسيئة، فالبيع باطل وهو قول اجلمهور���، 
وقسد روي عسن طساوس واحلكم ومحاد مسن فقهاء السسلف أهنم 
أجازوا مثل هذه الصورة من البيع. إال أن ابن قدامة نفسسه وّجسه 
قوهلسم هذا بأنه حيمل عىل أنه قد جرى بني املتعاقدين ما جيري يف 
العقد، فكأن املشسرتي قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذا، فقال خذه أو 
قسد رضيت ونحو ذلك، فيكون عقًدا كافيسًا، أما إذا مل يصدر من 

��� ابن قدامة يف املغني : �77/4.
��� املغني : �77/4 ، وانظر الكاسساين يف البدائع : 6 / ��04 ، روضة 
الطالبسني : �/�97 ، السرشح الكبسري : �/58 ، السروض النضسري : 

. 484/�
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املشرتي ما يقوم مقام اإلجياب رصاحة أو داللة، فال يصح العقد 
عندئذ، ألن ما مىض من القول ال يصلح أن يكون إجيابًا���.

النهي عن بيعتني يف بيعة بني التعبد ومعقولية املعنى:

اتفق الفقهاء مجيعا عىل أن هذا النوع من البيع معلل، وبالتايل 
فهو معقول املعنى، ومما مىض يتبني لنا أن الفقهاء متفقون عىل أن 

علة النهي عن بيعتني يف بيعة هو:

�أ� اجلهالسة بالثمن، وهسذا يتحقق فيام إذا افسرتق املتعاقدان 
دون أن حيسدد أحد البيعتسني وثمن املبيع املتعاقد عليه، فأشسبه يف 

هذه الناحية البيع بالرقم املجهول.

�ب� عدم اجلزم يف بيع واحد، فأشسبه ما لو قال: بعتك هذا 
أو هذا.

�ج� وألن أحسد العوضني غري معسني وال معلوم فلم يصح، 
وصار بمثابة ما لو قال: بعتك إحدى داري هاتني���.

��� انظر املغني يف املرجع واملوضع السابقني.
��� انظسر: بدائسع الصنائسع: �04�/6، وحاشسية الدسسوقي عىل الرشح 

الكبري: �/58، ومغني املحتاج: �/��، واملغني: �77/4.
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أثـر علـة النهـي عـن بيعتـني يف بيعـة يف املعامـات املاليـة 
املعارصة:

هل يدخل البيع بالتقسيط يف حتريم بيعتني يف بيعة واحدة؟

وللجسواب عسن ذلسك نقسول: إن ما جيسري اليوم مسن البيع 
بالتقسسيط ليسس من باب البيعتني يف بيعسة واحدة، أو صفقتني يف 
صفقة واحدة؛ ألن املشسرتي أساسسا يقدم عىل الرشاء بالتقسيط، 
فسال يذكسر يف العقد ثمسن املبيع املعجسل إذا كان مؤجسال، ألنه لو 
كان عنسده الثمن العاجل ملا أقدم عىل ذلك أبدا، ومن هنا فيكون 

الثمن واحدا، والصفقة واحدة، وليست صفقتني.

ومسن جهسة أخرى فإنه يف ضسوء علة التحريم فسإن ما جيري 
اليسوم من البيع بالتقسسيط ال جيري عليه نفسس حكم التحريم يف 
البيعتسني يف بيعة واحدة،  أو الصفقتسني يف صفقة واحدة، وذلك 
لعسدم توفسر وجسود الغسرر واجلهالة يف هسذه احلالسة، وذلك ألن 
العاقديسن يبتان بأنه بيع مؤجل بأجل معلسوم، وبثمن متفق عليه 
عند العقد، وهذا البتُّ من جانب العاقدين هو ما اشرتطه مجهور 

الفقهاء جلواز البيع املؤجل بأكثر من سعر النقد���.

��� للمزيسد، انظسر: كتاب بحوث يف فقه املعامسالت املالية املعارصة، لعيل 
حميي الدين عيل القرة داغي، �ص��86-�84.
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املبحث السابع

رد املصراة��� مع صاع بني التعبد ومعقولية املعنى

رد املرصاة معقول املعنى:

ال خالف بني الفقهاء يف الرد بالعيب يف اجلملة.

ة والقياس. فمن الكتاب:  واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنُّ
اسستدلوا بعموم قوله تعساىل: ﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ﴾���، والوجسه يف االسستدالل أن العلسم بالعيسب يف املبيسع 
منساٍف للرضا املرشوط يف العقود، فالعقسد امللتبس بالعيب جتارة 

عن غري تراض���.

فاآلية تدل عىل أن العاقد ال يلزمه املعقود عليه املعيب، بل له 
رده واالعسرتاض، بقطع النظر عن طريقة الرد واإلصالح لذلك 

اخللل يف تكافؤ املبادلة��4.

��� ترية احليوان: أي ترك حلبه ليعظم رضعه، فيظن به كثرة اللبن.
��� سورة النساء، آية ���9.

��� اإليضاح للشامخي ��/����.
��4 بداية املجتهد ��/���7.
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ة: عسن عائشسة ريض اهلل عنهسا »أن رجساًل ابتساع  ومسن السسنُّ
غالمًا فاسستغله، ثم وجد به عيبًا فسرده بالعيب، فقال البائع: غلة 
عبسدي، فقال النبسي ملسو هيلع هللا ىلص: »الغلة بالضسامن«، ويف رواية: »اخلراج 

بالضامن«���.

وقد انبنت كل استدالالت الفقهاء يف إثبات مرشوعية خيار 
العيب عىل اخليار يف رد املراة���، فقد استدل الكاساين بحديث 
املسراة عىل مرشوعية خيار العيب���، وقسال ابن قدامة: »إثبات 

��� سسنن الرتمسذي، كتساب البيسوع، بساب مسا جساء فيمسن يشسرتي العبد 
ويسستغله ثم جيد به عيبًا، برقم ���85، ���86، وسسنن النسسائي، 
كتاب البيوع، باب اخلراج بالضامن، رقم ��4490، وسسنن أيب داود، 
كتاب البيوع، باب فيمن اشرتى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، رقم 
���508، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب اخلراج بالضامن، 
رقم �����4، وأمحد يف مسسنده، برقم ���45�4. قال أبو عيسسى: 

هذا حديث حسن صحيح.
��� أمجع الفقهاء عىل أن ترية احليوان فيه نوع من الغرر الذي جيوز به رد 
املبيع، وقد سمى الفقهاء هذا النوع من التغرير بالتغرير الفعيل. ]انظر 

الرشح الصغري للدردير: ��/��60[.
��� بدائع الصنائع ���74/5، وحديث املراة أخرجه البخاري ومسلم 
مسن حديسث أيب هريرة، ونصه: »من اشسرتى شساة مسراة، فهو فيها 
باخليار ثالثة أيام، إن شساء أمسسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا 

من متر«.
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص اخليار بالترية تنبيه عىل ثبوته بالعيب«���.

وكان مبنسى االسستدالل عندهم هسو القياس عسىل اخليار يف 
املسراة، واجلامسع بينهسام عدم حصسول املبيع السسليم، ألنه بذل 

الثمن ليسلم له مبيع سليم، ومل يسلم له ذلك���.

ومسن فروع هسذا القياس عسىل املراة، حرمسة حتمري الوجه 
وتسسويد الشسعر وجتعيده يف األمسة والعبد عند البيسع، يقول ابن 
حجسر اهليتمسي: »�وحتمسري الوجه وتسسويد الشسعر وجتعيده� يف 
األمسة والعبد عسىل األوجه �حرام يثبت اخليسار� بجامع التدليس 

أو الرضر«���.

ويقول الرشواين يف حاشيته عىل حتفة املحتاج��4 معقبًا: »قوله 
�بجامع التدليس أو الرضر���5 أي قياسًا عىل املراة«.

��� املغني البن قدامة ��09/4س م ��999.
��� تكملة املجموع للتقي السبكي ���/��6س���7.

��� حتفة املحتاج مع حاشية الرشواين ��9�/4س���9.
.��9�/4� �4�

��5 ياميز الرشسيدي يف حاشسيته عىل هناية املحتاج بني العلتني: التدليس أو 
السرضر، ويبسني لنا املحل الذي يظهر فيه أثسر التمييز بينهام، حيث    =          
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ومسن فروع هذا القياس أيضًا، فسساد بيع النجش��� وثبوت 
اخليسار فيه يف وجسه عند الشسافعية، يقول ابن حجر العسسقالين: 
»واختلفوا يف البيع �النجش� إذا وقع عىل ذلك، ونقل ابن املنذر 
عسن طائفسة من أهل احلديث فسساد ذلسك البيع، وهسو قول أهل 
الظاهسر، وروايسة عن مالك، وهو املشسهور عنسد احلنابلة إذا كان 
ذلك بمواطأة البائع أو صنعه، واملشهور عند املالكية يف مثل ذلك 

.�� ثبوت اخليار، وهووجه للشافعية قياسًا عىل املراة«���

= نجسده يقسول: »قولسه �بجامسع التدليسس أو الرضر� أشسار هبذا إىل 
الوجهني يف أن علة التخيري يف املراة هل هي تدليس البائع أو رضر 
املشسرتي باختالف ما ظنه، ويظهر أثرمها فيام لو حتفلت بنفسها ونحو 
ذلسك، فسإن قلنا بالثساين فله السرد، وإن قلنا باألول فسال، أي وكل من 
العلتني موجود يف مسسألتنا«. ]هناية املحتاج ومعه حاشسية الرشسيدي 

.]�75/4�
��� النجش هو أن يزيد أحد يف سلعة، وليس يف نفسه رشاؤها، يريد بذلك 

أن ينفع البائع ويرض املشرتي. بداية املجتهد: ��/���5.
��� قسال النسووي يف املنهساج: واألصسح أنسه ال خيسار. منهساج الطالبسني: 

�ص���7.
��� فتح الباري ��55/4. وقد نقل الكالم بعينه عن فتح الباري كلٌّ من: 
عمدة القاري ���/���6، حتفة األحوذي ��44�/4، سبل السالم 

��/��8، نيل األوطار ���66/5.



14�

يتبسني لنسا من كل ما سسبق، أنسه مل خيالف أحسد يف أن الرد يف 
املسراة، إنام ثبت حكاًم معقول املعنسى، ووجه املعقولية فيه عدم 
حصول املبيع السليم الذي ينجم عن »التدليس« من جهة البائع، 
و»الرضر« الواقع عىل املشسرتي، ومن َثمَّ أمكسن القياس عليه يف 

التدليس يف بيع األمة والعبد، ويف بيع النجش.
أما طريقة الرد يف املراة - وهي رد املراة مع صاع - فهي 

التي يرد عليها صفتا التعبد ومعقولية املعنى.
رد املرصاة مع صاع بني التعبد ومعقولية املعنى:

أمجسع الفقهاء عىل أن ترية احليوان فيه نوع من الغرر الذي 
جيوز به رد املبيع���.

ة رشط معني لسرد املراة، فقسد روى أبو  وقسد جاء يف السسنُّ
هريسرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اشسرتى مراة فهو منها باخليار 
ثالثة أيام، إن شساء أمسكها، وإن شساء ردها ورد معها صاعًا من 

متر ال سمراء«���.

��� انظر الرشح الصغري للدردير ��/��60.
��� صحيسح البخاري، كتاب البيوع، بساب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل 
والبقسر والغنم وكل حمفلة واملراة التي رصي لبنها وحقن فيه ومجع  
فلسم حيلب أيامًا، رقم ����48، صحيح مسسلم، كتاب البيوع، باب  

حكم بيع املراة، رقم ���5�4.
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فللمشسرتي أن يسرد احليسوان يف هذه احلالسة إن حلبه، ولكن 
يشرتط يف ذلك أن يرد مع املراة صاعًا من متر من غالب القوت 

ألهل البلد، وحيرم عليه رد اللبن���.

وقسد وجد الفقهساء هذا احلكم متصادمًا مسع قاعدة »اخلراج 
بالضسامن«���، والتسي من مقتضاها أال يرد املشسرتي شسيئًا مع رد 
 احليسوان، فاختلفست أنظارهسم يف التعامسل مسع هذه املسسألة عىل 

ثالثة مذاهب:

��� انظر الرشح الصغري للدردير ��/��60.
��� هسذه القاعدة يف األصل نص حديث نبوي أخرجه الشسافعي، وأمحد، 
والدارقطنسي،  ماجسه،  وابسن  والنسسائي،  والرتمسذي،  داود،  وأبسو 
والبيهقسي، واحلاكسم، من حديث عائشسة أم املؤمنسني ريض اهلل عنها، 
ويف بعض طرقه ذكر السسبب: وهو أن رجاًل ابتاع عبدًا فأقام عنده ما 
يشساء أن يقيم، ثسم وجد به عيبًا، فخاصمسه إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فرده عليه، 
فقال الرجل: يا رسسول اهلل ! قد اسستعمل غالمي، فقال عليه الصالة 
والسسالم: »اخلراج بالضامن«. قال أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه 
»األمسوال« �ص��9: »واخلراج يف هسذا احلديث هو غلة العبد الذي 
يشسرتيه الرجسل فيسستعمله زمانًا ثم يعثسر منه عىل عيب دلسسه البائع 
فسريده، ويأخذ مجيع الثمسن، ويفوز بغلته كلها، ألنه كان يف ضامنه، لو 

هلك هلك من ماله«.
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: املذهب األول: ردُّ املرصاة مع صاع تعبديٌّ

ونجد هذا املذهب واضحًا عند املالكية والشافعية، وإن كان 
متأخرو الشسافعية أضافسوا ُبعد املعقولية إىل ُبعسد التعبد، ومجعوا 

بينهام يف نسيج واحد.

أما بالنسبة للاملكية، فيعرب عنه الدسوقي، حيث يقول: »اعلم 
أن رد املشسرتي للصاع أمر تعبدي، أمرنا به الشسارع، ومل نعقل له 
معنسى، وذلك ألن القاعدة أن �اخلسراج بالضامن�، والضامن عىل 
املشسرتي، فمقتضاه أن يفوز باللبن، وال يشء عليه كام قال بذلك 
بعضهم، عىل أنه لو كان ِعوضًا عن اللبن، وأن اللبن ال يسستحقه 

املشرتي، ففيه بيع الطعام بالطعام نسيئة«���.

وأما بالنسسبة للشسافعية، فيتحدث إمسام احلرمني عن تعبدية 
مسسألة رد املراة مع صاع، وهو ينطلق يف مذهبه هذا من دعواه 
أن الصورة املسستثناة ال تكسون معقولة املعنى، وأن ما يعقل معناه 
ال يسستثنى، ثم أورد حتمل العاقلة ومسسألة املسراة كمثالني عىل 
ذلسك، وهسو يف أثناء ذلك يسرد عىل من التمس وجهسًا للمعقولية 

��� حاشسية الدسسوقي عسىل الرشح الكبسري: ��/���6، ونقسل الصاوي 
النص بعينه يف حاشيته عىل الرشح الصغري للدردير ��/���6.
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يف رد الصساع مع املسراة، وهو »درء النزاع« أو »قطع التشساجر 
والتخاصسم« - كام سسيأيت يف توجسه الفريق اآلخر من الشسافعية 
ومذهسب اإلمسام الغسزايل ومن بعده ابن السسبكي الذي سسيتوىل 
بسدوره السرد عىل حجج إمسام احلرمسني يف هذا الصسدد - خملصًا 
املسسألة لعدم التعليل وإيثار التعبد، فنجده يقول بالنسسبة ملسسألة 
دنا طريقة يف  املراة - وهي مسألتنا التي نحن بصددها: »إذا طرَّ
إجياب املثل يف املثليات التي تتشابه أجزاؤها، فألزمنا عليها إجياب 
رسسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صاعسًا مسن التمر يف مقابلة لبن املسراة؛ مل حيتفل 
بمثسل هسذا اإللزام، وال تعويسل عىل قول املتكلفسني إذ زعموا أن 
اللبن املحتلب يف أيسام ابتالء الغزارة والبكاءة يقع جمهول القدر، 
فرأى الشارع فيام يقل ويكثر إثبات مقدر من جنس درءًا للنزاع. 
فسإن هذا ال جريان لسه أصاًل، ويلزم طرد مثلسه يف كل مثيل جهل 
مقسداره، وليس لبن املراة ممسا يعم ويغلب االبتالء باحلكم فيه، 
فإن أمثسال هذه املعاين البعيدة إنام تثبت بعض الثبوت إذا تقيدت 
وتأيسدت بعمسوم البلوى، عىل أهنا لو كانست كذلك أيضًا لكانت 
من املعاين الكلية التي ال تتخلص يف مسالك العرض عىل السرب، 
ثسم تعيني جنس التمر كيف هيتدى إىل تعليله؟ وإنام املطلوب فيام 
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فرضنا الكالم يف اجلنس املعدول إليه ال يف املقدار، فإن ما ذكروه 
من دوام النزاع يقدر انقطاعه بذكر مقدار من النقدين، ومها أثامن 

األشياء إذا عر تقدير الثمن«���.

أمسا متأخرو الشسافعية فجمعسوا املعقولية والتعبد يف نسسيج 
واحسد، وإن اكتفسى بعضهسم بالتعبسري عسن التعبسد يف خصوص 

اختيار التمر دون غريه.

يقول ابسن حجر اهليتمي: »وإنام تعسني �أي التمر� ومل جيزئ 
أعسىل منه بخالف الفطرة؛ ألن القصد هبا سسد اخللسة، وهنا قطع 
النسزاع مع رضب تعبد، إذ الضامن بالتمر ال نظري له، لكن ملا كان 
الغالب املتنازع يف قدر اللبن قّدر الشسارع بدله بام ال يقبل تنازعًا 

قطعًا له ما أمكن«���.

ويقسول اخلطيسب الرشبينسي: »إنسام تعسني التمر هنسا ومل جيز 
العسدول عنه إىل غسريه، وإن كان أعسىل منه يف القيمسة واالقتيات 
بخسالف الفطسرة؛ ألن املقصود هنا قطع النسزاع مع رضب تعبد، 

واملقصود يف الفطرة سّد اخللة«.

��� الربهان إلمام احلرمني ��/��644-64.
��� حتفة املحتاج ���90/4.
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ويقول الشربامليس: »إن الشارع أطلق يف وجوب رد الصاع، 
وقضيتسه أنه ال فرق بني مسيض زمن يمكن فيه حدوث لبن أو ال، 

والتقدير بالصاع من التمر تعبدي«���.
ويقسول البجريمسي يف حاشسيته عسىل رشح منهسج الطالب: 
»وجسوب التمر املذكور تعبسدي؛ إذ القياس الضسامن بمثل اللبن 

املحلوب«���.

املذهـب الثـاين: ردُّ املرصاة مـع صاع معقـوُل املعنى، ولكن 
العلة قارصة:

وهسذا هسو مذهسب اإلمسام الغسزايل السذي خالف بسه إمامه 
اجلوينسي متامسًا كام حدث يف مسسألة حتمسل العاقلة، يقسول اإلمام 
ر الرشع بسدل لبن املراة  الغسزايل معسربًا عن هسذا املذهب: »قسدَّ
بصساع مسن متر، عىل خسالف ذوات القيسم وذوات األمثال، وهو 
معقول السسبب واملصلحسة؛ إذ اللبن الذي اشستمل عليه الرضع 
حالة العقد تناولته الصفقة ووجب رده، وما حدث عقيب العقد 
وانفجسر من العسروق واختلط به، حادث عسىل ملكه ال يرد. ولو 
اجتمسع األولون واآلخرون عىل أن يميسزوا ويعرفوا قدر الكائن 

��� حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج ��7�/4.
��� حاشية البجريمي عىل منهج الطالب ��/���6.
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وقسدر الالحسق - مل يطلعسوا عليه، فيتعلسق به نسزاع ال ينقطع أبد 
الدهسر، مسع أن اخلطب فيسه قريب، واخلطر يسسري؛ فكفى الرشع 
د يف رد  هذه املؤونة بتقدير أرهقت إليه احلاجة، فعقل ذلك، وُطرِّ
د يف مال اختلط بامل،  املراة بعيب آخر سسوى الترية، ومل ُيَطرَّ
وقسد عهسد أواًل مقدرًا مفردًا، وأمكن الوقسوف عىل قدره؛ ألنه مل 

يشاركه يف وجه املصلحة، ال ألنه غري معقول املعنى«���.
املذهب الثالث: النسخ، أي نسخ حديث املرصاة��� بحديث 

»اخلراج بالضامن«���:

وهسذا املذهسب ضعيف، وقد تكاثسرت السردود عليه، وممن 
ذهب إىل هذا املذهب احلنفية وأشهب من املالكية.

وقسد نقسل اإلمسام الزرقاين عسدة دعساوى: �كام سسامها هو� 
للحنفية يف تأييد هذا املذهب، ثم نقل عن ابن عبد الرب �أبو عمر� 
تقريسرًا طويساًل يف السرد عليهم، وتفنيسد حججهم التي اسستندوا 
عليهسا، وهسو يميل يف ذلسك إىل جعله معقول املعنسى باعتامد علة 
»درء النزاع« يف وصف هذه املسسألة، ثسم ختم برد مجيل للقرطبي 

��� شفاء الغليل للغزايل �ص658س�659.
��� سبق لفظه وخترجيه قريبًا.

��� سبق خترجيه قريبًا.
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يف املفهم يصب يف اجتاه املذهب األول الذي يميل إىل »التعبدية« 
انطالقسًا من االسستثناء يف املراة من القواعسد الكلية، مما جيعلها 
أصاًل منفردًا بنفسه ال يقاس عليه، يقول: »رد أبو حنيفة وأصحابه 
احلديث، وأتوا بأشسياء ال معنى هلا إال جمرد الدعوى، فقالوا: إنه 
منسوخ بحديث »اخلراج بالضامن«، و»الغلة بالضامن«���، قالوا: 
واملستهلكات إنام تضمن باملثل أو القيمة من ذهب أو فضة، فهذا 
يبسني نسسخه، وقوله: »وصاعًا من متر« منسسوخ بتحريسم الربا يف 
حديسث »التمر بالتمسر ربا إال هاء وهساء«���. قال أبسو عمر �ابن 
عبسد السرب�: حديث املراة صحيح يف أصول السسنن، وذلك أن 
لبن التريسة اختلط باللبن الطارئ يف ملك املشسرتي، فلم يتهيأ 
تقويم ما للبائع منه؛ ألن ما ال يعرف غري ممكن، فحكم ملسو هيلع هللا ىلص بصاع 
مسن متر قطعًا للنزاع، كحكمه يف اجلنني بغرة قطعًا للخصومة؛ إذ 
يمكسن أن يكسون حّيًا حني رُضب بطن أمه ففيه الدّية، أو مّيتًا فال 
يشء فيسه، فقطع النزاع بالغرة، وكحكمه يف األصابع واألسسنان 

��� سبق خترجيهام قريبًا.
��� صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة، 
رقسم �����4، صحيسح مسسلم، كتاب املسساقاة، باب احلسرف وبيع 

الذهب بالورق نقدًا، رقم ���586.
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بسأن الصغري فيهسا كالكبسري؛ إذ ال توقف لصحسة تفضيل بعضها 
عسىل بعض يف املنفعة، وكسذا املوضحة حكم يف صغريها وكبريها 

بحكم واحد«.

ويف املعلم قال أبو حنيفة والكوفيون: إنه منسسوخ بحديث: 
»اخلسراج بالضامن«، واألصول التي خالفتسه، وهي أن اللبن مثيل 
فيلسزم مثلسه، فإن تعسذر فقيمتسه، واملثل هنسا تعذر لتعسذر معرفة 
قدره، فكان فيه البيع، فهو طعام بطعام إىل أجل، وألن لبن الناقة 
أثقل من لبن الشساة، ولبن النوق يف نفسه خيتلف بالقلة والكثرة، 
والصاع حمدود، فكيسف يصح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم 
متلسف الكثري، وألن اللبن غلة فهو للمشسرتي كسسائر الغالت، 
فإهنسا ال تسرد يف العيب. فاحلديسث إما منسسوخ بحديث »اخلراج 

بالضامن« أو مرجوح ملعارضته هذه األربع قواعد الكلية.

واجلسواب: أنا نمنع أن اللبن خسراج فلم يدخل يف احلديث، 
وبأنسه عام واملسراة خاص، والعام يسرد إىل اخلاص فال تعارض 

وال نسخ.

وعن القاعدة األوىل: بأنه ملسو هيلع هللا ىلص رأى أن اللبن إنام يراد للقوت، 
وغالب قوهتم التمر، فلذا حكم به، حتى لو كان غالب قوت بلد 
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غسريه لقىض بذلك الغري، وقد جعسل الرشع الدّية عىل أهل اإلبل 
اإلبسَل، والذهِب الذهَب، والَوِرِق الَوِرَق، ما ذاك إال ألنه غالب 
كسسبهم، وأيضًا لو كان املردود لبنسًا لدخل التفاضل واملزابنة، إذ 
مسا يف السرضع ال يتحقق تقديسره بالصاع، ولسو رد مجيع ما حلب 
 خليسف أن فيسه شسيئًا مما هو غلسة وحسدث عند املشسرتي، فكيف 

تصح اإلقالة.

وعن الثانية: بأهنا ليست مبايعة حقيقية حتى يقال: إهنا طعام 
بطعسام إىل أجسل، وإنام هو حكسم أوجبه الرشع ليسس باختيارمها 

فيتهامن.

وعن الثالثة: بام قال بعض العلامء: إنام قىض بالصاع املحدود 
عسن اللبسن املختلف قسدره بالقلة والكثسرة رفقًا للخصام وسسدًا 
لذريعسة التنسازع، وكان ملسو هيلع هللا ىلص حريصًا عسىل رفع التنسازع عن أمته، 
كقضائه بالغسرة يف اجلنني، ومل يفّرق بني ذكر وأنثى مع اختالفهام 
يف الديسة، وحسّد دّية اجلراح بقسدر حمدود مع اختسالف قدرها يف 
الصغسر والكسرب، فقد تعسم املوضحة جلسدة السرأس، وقد تكون 

مدخل مسلة، وهلذا أمثلة كثرية.
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وعن الرابعة: بأن الغلة ما نشأ واليشء يف يد املشرتي، وهذا 
كان وهو يف يد البائع، وكان األصل رده بعينه، لكن ملا اسستحال 
رد عينسه الختالطه بام حدث عند املشسرتي، وجب رد العوض، 

وُقّدر بمعلوم رفعًا للنزاع. اهس ملخصًا.

ويف املفهسم: قسد جيساب عسن اجلميع مسن حيث اجلملسة بأن 
حديسث املسراة أصل منفرد بنفسسه مسستثنى من تلسك القواعد 
الكلية كام اْسُتثني رضب الدّية عىل العاقلة، ودّية اجلنني، والعرية 
والقسراض من أصول ممنوعة، للحاجة إىل هذه املسستثنيات، ولو 
م تقديم القياس  م معارضتسه بأصول تلك القواعد، فال ُنسسلِّ ُسسلِّ
عىل احلديث؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص قال ملعاذ: »بم حتكم ؟«، قال: بكتاب اهلل. 
قال: »فإن مل جتد ؟«، قال: بُسسنة رسول اهلل. قال: »فإن مل جتد ؟«، 

قال: أجتهد رأيي«���. اهس���. 

��� سسنن الرتمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء يف القايض كيف يقيض، 
رقم ����7، ����8، وسنن أيب داود، كتاب األقضية، باب اجتهاد 
السرأي يف القضساء، رقم: ����59، قال أبو عيسسى: »هذا حديث ال 
نعرفسه إال مسن هسذا الوجسه، وليس إسسناده عنسدي بمتصسل«. وقال 
اجلوينسي يف الربهسان: ��/505، �506: »وهو مدون في الصحاح، 

وهو متفق على صحته ال يتطرق إليه التأويل«.
��� رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك ��/4�9س�4�0.
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ومذهسب النسسخ هسو مسا ذهسب إليسه أيضسًا أشسهب مسن 
املالكيسة، ويتسوىل ابن يونسس من املالكيسة أيضًا مهمة السرد عليه، 
يقول الدسسوقي يف حاشسيته عسىل الرشح الكبري: »قسد قال بعض 
 أهسل املذهب - كأشسهب: إنسه ال يؤخذ بحديث املسراة، وهو: 
وا اإلبل والسغسنسم، فمسن اشستسراهسا بعسد ذلك فهسو  »ال ُتسَصسسرُّ
بخسري النظرين بعد أن حيلبها، إن شساء أمسسكها، وإن شساء ردها 
وصاعًا من متر« لنسخه بحديث »اخلراج بالضامن«���؛ ألنه أثبت 
منسه، وقد قال بعضهم كابن يونس: ال نسسخ ألن حديث املراة 
أصسح، وإنسام حديث »اخلسراج بالضامن« عسام، وحديث املراة 

خاص، واخلاص يقىض به عىل العام«���.

أثر علة النهي عن الترصية يف املعامات املالية املعارصة:

مما سسبق مما ذكره الفقهساء يتضح أن النهي عسن الترية إنام 
هو من قبيل احلكم معقول املعنى ، وأن علة النهي هي »التدليس 

أو الرضر«.

��� سبق خترجيهام قريبًا.
��� حاشية الدسسوقي ��/���7، ونقل الصاوي النص بعينه يف حاشيته 

عىل الرشح الصغري للدردير ��/���6.
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ويف املعامسالت املاليسة املعسارصة نجسد أن هذا النهسي وعلته 

يتصل بالتدليس واخلداع والتهويل يف صفات السسلعة عن طريق 

اإلعسالن الكاذب إلجياد سسوق خاص هبا يمكسن املنتج من رفع 

الثمن، ويسمي ذلك االقتصاديون »املنافسة االحتكارية«.

وهسذا البيسع فرع من بيسوع الغرر، ألن فيه تدليسسا يؤدي إىل 

غبسن، وهسذا يقسدح يف الرتايض ألن اإلعالن يسسلب املسستهلك 

فرصة االختيار الرشسيد، فيفقد السسوق كامله واملستهلك حريته، 

خصوصسا بعسد أن َنَمسْت وسسائل الدعايسة واإلعسالن وتنوعت 

أسساليبها وأنامطها، واسستعانت بقواعد التحليل النفيس واإلحياء 

الالشعوري، مما مّكن من تطويع املستهلك لنزوات املنتجني.

وتكون املنافسسة يف هذه السسوق ممزوجة بعنارص االحتكار، 

ألن املرشوعات متيز منتجاهتا يف تنوع ومهي، ويف مظاهر ال تعني 

شسيئا بالنسبة جلودة السلعة، يف أسلوب خادع جلذب املستهلكني 

وحتفيز طلباهتم، مما ال حيقق مصلحة املستهلك، فضال عن ارتفاع 

التكلفة دون مربر، وارتفاع السعر دون منفعة.
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كان تشسمربلني أول مسن ميز موضوع املنافسسة االحتكارية، 
بوجسود عسدد كبسري من البائعسني، ولكن مسع وجسود اختالف ما 
باختسالف املنتسج أو البائسع لتلسك السسلعة. هذا االختسالف إما 
أن يكسون يف الشسكل أو احلجسم أو التغليسف أو يف نوعية اخلدمة 
كالنقل أو الصيانة. ولذلك فإن كل بائع يترف بشسكل مستقل 
عن اآلخرين سسواء من حيث حجم العرض والسياسة السعرية 

إىل حد ما دون خوف من منافسة.

وهبسذا يكسون موقسف املنتسج خليطسًا مسن املنافسسة والنزعة 
االحتكاريسة، فاملنافسسون يمنعونسه مسن رفسع السسعر الكبسري كام 
يفعسل املحتكر، وخداع املسستهلكني يمكنه من حتريك السسعر يف 

دائرة حمددة���. 

وال يمكسن احلكم بتعميم النهي عن هذا النوع من  البيع إال 
مسا ظهسر التدليس أو التلبيسس فيه،  يقول الغسزايل: »أول ما جيب 
عىل املسسلم التاجر، إذا أراد أال يرض بأخيه املسلم، أن يرتك الثناء 

��� مصطلحسات الفقه املايل املعارص، معامالت السسوق، ليوسسف كامل، 
�ص���8-��7.
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عىل السسلعة، فإن وصفه للسلعة إن كان بام ليس فيها فهو كذب، 
فسإن قبل املشسرتي ذلسك فهو تلبيس وظلسم مع كونسه كذبا، وإن 
مل يقبسل فهو كذب وإسسقاط مسروءة، إذ الكذب السذي يروج قد 
ال يقسدح يف ظاهر املروءة. وإن أثنى عىل السسلعة بام هو فيها فهو 
هذيان وتكلم بكالم ال يعنيه، وهو حماسسب عىل كل كلمة تصدر 
عنه، إال أن يثني عىل السسلعة بام هو فيها، مما اليعرفه املشسرتي ما 
مل يذكسره، كالسذي يصف من أخسالق العبد أو الغسالء أو الدابة، 
فسال بسأس بذكسر القدر املوجسود منه من غسري مبالغسة أو إطناب، 
وليكسن قصسده منه أن يعرفه أخوه املسسلم، فريغسب فيه وتنقيض 

بسببه حاجته... .

وروي عن يونس بن عبيد، وكان تاجرا يبيع اخلز، أنه طلب 
منسه خز للسرشاء، فطلب من غالمسه أن يقدم للطالسب ما يطلبه، 
فأخرج الغالم سقط اخلز، ونرشه أمام الرجل، ونظر إليه، وقال: 
اللهم ارزقنا اجلنة، فقال يونس للغالم: رده إىل موضعه، ورفض 

بيعه، ألنه خاف أن يكون ذلك تعريضًا بالثناء عىل السلعة«���.

��� إحياء علوم الدين للغزايل: ��78/4.
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ونتيجسة لتقسدم الصناعسة وتطورهسا متيسزت بعسض املصانع 
والسرشكات بخصائص يف إنتاجهسا ، جذبت العمالء إليها جلودة 
املنتسج ومناسسبته، وُعسرف ذلك بالعالمسة التجاريسة التي يطلب 

باسمها هذا املنتج.

ولقد جلأت بعض الرشكات إىل تقليد العالمة دون احلرص 
عسىل املواصفسات مما يسرض باملنتج األصسيل ، ودون اسستئذان من 
صاحسب العالمسة السذي أنفسق مساال للتعريسف هبا ، وهسذا غش 

ال شك فيه .

وشهرة املحل أو االسسم التجاري والعالمة التجارية عندما 
يكسون تعبريا عسن مزايا اختص هبسا صاحبها كجسودة اإلنتاج أو 
خلسق األمانة وحسسن املعاملسة ، ال جيوز االعتسداء عليها ، حيث 
هي نتاج جهد ومال بذل يف تكوينها ، ورشاؤها عقد صحيح. أما 
إذا كانست جمرد عنوان أجوف ال حيمل حقيقة واقعية ، وإنام وهم 

إعالمي مثال ، فالعقد غرر وتلبيس ، وهو لذلك عقد باطل���. 
* * *

��� قضايا فقهية معارصة للبوطي، �ص��08-�07.
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املبحث الثامن
الشفعة بني التعبد ومعقولية املعنى

يميل أغلب الفقهاء إىل معقولية املعنى يف الشسفعة، فال نرى 
خالفًا بني الشسافعية يف معقولية املعنى بالنسسبة للشسفعة، فها هو 
اخلطيسب الرشبينسي حيسدد لنا وجسه املعقوليسة يف الشسفعة بقوله: 
»واملعنسى فيسه �أي ثبسوت الشسفعة� دفسع رضر مؤنسة القسسمة، 
واستحداث املرافق كاملصعد واملنور والبالوعة يف احلصة الطائرة 

إليه، وقيل: رضر سوء املشاركة«���.

بل إننا نجد اإلمام الغزايل يقطع بمعقولية الشفعة، وإن كان 
يقيدهسا بالعقار يف األحقية بالشسفعة، وبالتسايل ال تتعداه إىل غريه 
لقصسور العلسة، يقسول: »وكذلك الشسفعة ُأثبتت لدفسع الرضار، 
وهسو معقول عىل القطسع، ولكن خيتص بالعقار يف حق الرشيك؛ 
ألنسواع رضر ال توجسد يف املنقول، وال يف اجلسار. فامتنع اإلحلاق 

لفقد املشاركة بعد اإلحاطة باملعنى«���.

��� مغنسي املحتساج: ��/��96، ويراجسع يف ذلسك أيضسًا هنايسة املحتساج 
���9�/5، واملبسسوط للرخسيس ��9�/�4، تبيني احلقائق رشح 

كنز الدقائق ����9/5، حاشية ابن عابدين ���4�/5.
��� شفاء الغليل، للغزايل: �ص�659.
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واإلمسام الغسزايل هنسا يسستبعد الشسفعة بالنسسبة للمنقسول 

واجلسار لعدم توفر املعنسى واملصلحة التي متنع السرضر يف حالتي 

املنقسول واجلسار، بينسام يثبتهسا يف حالة العقسار لتوفسر املعنى الذي 

 من شسأنه دفع األرضار التي يمكن أن ترتتب عىل إمهال الشسفعة 

وعدم اعتبارها.

ويسرى احلنابلسة أيضسًا معقوليسة املعنسى بالنسسبة للشسفعة، 

فيسستنبطون احلكمة من وراء مرشوعية الشفعة، يقول ابن القّيم: 

»ملسا كانت الرشكة منشسأ الرضر يف الغالسب، وكان اخللطاء كثريًا 

مسا يبغي بعضهم عىل بعض؛ رشع اهلل سسبحانه وتعساىل رفع هذا 

السرضر بأحد طريقني: بالقسسمة تارة وانفسراد كل من الرشيكني 

بنصيبه، وبالشسفعة تارة أخرى، وانفراد أحسد الرشيكني باجلملة 

إذا مل يكسن عسىل اآلخر رضر يف ذلك، فسإذا أراد بيع نصيبه وأخذ 

عوضسه كان رشيكه أحق به من األجنبسي، وهو يصل إىل غرضه 

من العوض من أهيام كان، فكان الرشيك أحق بدفع العوض من 

األجنبي،  ويزول عنه رضر الرشكة، وال يترضر البائع ألنه يصل 
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إىل حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل وأحسن األحكام 
املطابقة للعقول والِفَطر ومصالح العباد«���.

أمسا األحنساف، فيأتون بأدلة الشسافعية يف قر الشسفعة عىل 
مسا مل يقسسم إما تعبسدا غري معقسول املعنى أو معلسوال بدفع رضر 
خساص، وهو رضر القسسمة، لكونه رضرا الزمسا ال يمكن دفعه 
إال بالشسفعة بخسالف رضر اجلسوار ، يقسول الكاسساين معربا عن 
رأي الشسافعية عىل لسسان إمام املذهب: » قال الشسافعي: السبب 
هو الرشكة يف ملك املبيع ال غري، فال جتب الشسفعة عنده باخللطة 

وال باجلوار.

احتسج بام روي عن رسسول اهلل � أنه قال: »إنام الشسفعة يف 
ما مل يقسسم فسإذا وقعت احلسدود ورصفت الطرق فال شسفعة«���  
فصسدر احلديسث إثبسات املنفعة يف غري املقسسوم ألن كلمسة �إنام� 
إلثبسات املذكسور ونفي ما عسداه، وآخره نفي الشسفعة عند وقوع 

��� إعالم املوقعني ��/��47.
��� أخرجسه البخساري يف صحيحه، كتساب البيوع، باب بيسع الرشيك من 
رشيكسه، رقم ������، وباب بيسع األرض والدور، رقم �����4، 

وكتاب الشفعة، باب الشفعة فيام مل يقسم، رقم ����57.
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احلسدود ورصف الطسرق، واحلقوق بني اجلاريسن واقعة والطرق 
مروفة فكانت الشسفعة منفية؛ وألن األخذ بالشسفعة متلك مال 
املشسرتي من غري رضاه، وعصمسُة ملكه وكسوُن التملك إرضارا 
يمنسع مسن ذلك؛ فكان ينبغسي أن ال يثبت حسق األخذ أصال؛ إال 
أنا عرفنا ثبوته فيام مل يقسم بالنص غري معقول املعنى؛ فبقي األمر 
يف املقسوم عىل األصل، أو ثبت معلوال بدفع رضر خاص، وهو 
رضر القسسمة، لكونسه رضرا الزما ال يمكن دفعه إال بالشسفعة، 
فأمسا رضر اجلسوار فليسس بسالزم بل هو ممكسن الدفسع بالرفع إىل 

السلطان واملقابلة بنفسه؛ فال حاجة إىل دفعه بالشفعة«���.

ويرد الكاسساين بلسسان احلنفية عسىل مقولة اإلمام الشسافعي 
بقوله : » ولنا ما روي أنه سسئل رسسول اهلل � عن أرض بيعت 
وليسس هلا رشيك وهلا جار فقال عليه الصالة والسسالم : » اجلار 

أحق بشفعتها«��� وهذا نص يف الباب .

��� بدائسع الصنائع للكاسساين: ��97/4، وانظسر مغني املحتاج للخطيب 
الرشبيني: ��/��97.

��� أخرجسه أبسوداود يف السسنن، كتساب البيسوع، بساب يف الشسفعة، رقسم 
���5�8، والرتمذي يف السسنن، كتاب األحكام، باب ما جساء يف  = 



1��

وروي عن رسسول اهلل � أنه قال : » اجلار أحق بصقبه«���، 

والصقسب املالصسق أي أحسق بسام يليه وبسام يقرب منسه ، وروي 

»اجلار أحق بشسفعته«��� وهذا نص يف الباب؛ وألن حق الشسفعة 

بسسبب الرشكسة إنسام يثبست لدفسع أذى الدخيسل ورضره، وذلك 

متوقسع الوجود عند املجاورة، فورود السرشع هناك يكون ورودا 

هنا داللة، وتعليل النص برضر القسسمة غري سديد؛ ألن القسمة 

ليست برضر بل هي تكميل منافع امللك، وهي رضر غري واجب 

الدفع؛ ألن القسمة مرشوعة ، وهلذا مل جتب الشفعة بسبب الرشكة 

يف العروض دفعا لرضر القسمة.

وأمسا قولسه: يمكسن دفسع السرضر باملقابلسة بنفسسه واملرافعة 

إىل السسلطان فنقسول: وقد ال يندفسع بذلك، ولو اندفسع فاملقابلة 

= الشسفعة للغائسب، رقسم ����69، وابسن ماجسه يف السسنن كتساب 
الشسفعة، باب الشسفعة باجلوار، رقم ���494، والدارمي يف السنن، 

كتاب البيوع، باب يف الشفعة ��/���7.
��� أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة عىل 

صاحبها قبل البيع، رقم ����58.
��� تقدم خترجيه قريبًا.
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واملرافعة يف نفسها رضر و رضر اجلار السوء يكثر وجوده يف كل 
ساعة فيبقى يف رضر دائم.

وأما احلديث: فليس يف صدره نفي الشفعة عن املقسوم ألن 
كلمسة � إنسام � ال تقتيض نفي غري املذكور، قسال اهلل تبارك وتعاىل: 
﴿ جب      حب  خب      مب  ﴾���  وهذا ال ينفي أن يكون غريه عليه الصالة 
والسسالم بسرشا مثله وآخره حجسة عليه؛ ألنه علسق عليه الصالة 
والسالم سقوط الشفعة برشطني: وقوع احلدود ورصف الطرق، 
واملعلق برشطني ال يرتك عند وجود أحدمها، وعنده يسقط برشط 
واحسد وهسو وقوع احلسدود وإن مل ترف الطرق، ثسم هو مؤول 
وتأويلسه: فإذا وقعت احلدود فتباينت ورصفت الطرق فتباعدت 
فال شسفعة أو ال شسفعة مع وجود من مل ينفصل حده وطريقه فال 
شسفعة بالقسسمة كام ال شسفعة بالرد بخيار الرؤية؛ ألن يف القسمة 
معنى املبادلة؛ فكان موضع اإلشسكال؛ فأخرب أنه ال شفعة ليزول 

اإلشكال، واهلل سبحانه و تعاىل أعلم بالصواب«���.
* * *

��� سورة الكهف، اآلية ��0 .
��� بدائع الصنائع للكاساين: �98/4 �.
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خامتة البحث 

وقد توصل البحث إىل النتائج اآلتية:

�- أن األصل يف املعامالت بشكل عام معقولية املعنى .

�- أن األصل يف املعامالت املالية معقولية املعنى .

�- هناك اختالف بني الفقهاء يف صدقة السسوائم بني التعبد 
ومعقولية املعنى، فالشافعية ال يرد عندهم يف هذه املسألة إال جهة 
التعبد، أما األحناف، فكلتا اجلهتني - التعبد واملعقولية- واردتان 
عندهسم. أما الوصف العددي لصدقة السسوائم فهناك إمجاع عىل 
تعبديتسه، ومل يشسذ عن هذا اإلمجساع إال اإلمسام الرخيس الذي 

حاول أن يبدي وجهًا معقواًل لتلك األعداد املنصوص عليها.

4- يذهسب مجهسور الفقهساء إىل أن حتريسم الربسا يف جمموعه 
تعبسدي، وإن ذهسب البعسض إىل أن حرمته معقولسة املعنى، وأن 
حتريمسه بالنسسبة ألفسراده وأصنافسه معقسول املعنسى، وإن ذهسب 

البعض إىل أن حرمته بالنسبة ألفراده وأصنافه تعبدي .

5- يميل الفقهاء إىل أن القامر يشتمل عىل أمر معقول يصلح 
مناطسا للتحريم، فإذ مل يظهر أنه اخلطسر ؛ فلعله ما فيه من إذهاب 
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املسال ال يف مقابلسة غرض صحيح عنسد العقالء، وأيضسًا باعتبار 
تعليق امللك بام مل يضعه الرشع سببا للملك. 

6- خيتلسف الفقهساء يف وجه احلرمة يف النهي عن بيع الطعام 
قبل قبضسه، فبعضهم يذهب إىل التعبسد، ويذهب البعض اآلخر 

إىل معقولية املعنى.

7- يميل الفقهاء إىل أن النهي عن بيع حارض لباد إنام هو من 
قبيل احلكم معقول املعنى. 

8- يميل الفقهاء إىل أن النهي عن بيعتني يف بيعة إنام هو من 
قبيل احلكم معقول املعنى.

9- أن رد املسراة مع صاع من متر فيه ثالثة مذاهب: األول 
أنه تعبدي، والثاين أنه معقول املعنى ولكن العلة قارصة، والثالث 
أنه منسسوخ وبالتايل فال هو تعبدي وال معقول املعنى. واجلمهور 
عسىل أنه تعبسدي، بينام حاول اإلمسام الغزايل أن يلتمسس له وجهًا 

معقواًل.

�0- أن أغلب الفقهاء يميل إىل معقولية املعنى يف الشفعة.

* * *
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املصادر واملراجع

أواًل: القرآن الكريم.

ثانيًا: كتب التفسري:

- الكشساف ، ملحمود بن عمر الزخمرشي ، املتوىف سنة 5�8هس ، 
دار الكتاب العريب ، بدون تاريخ .

- أحسكام القسرآن ، أليب بكسر اجلصاص ، املتوىف سسنة �70 هس، 
حتقيسق حممسد الصادق قمحساوي، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسسة 

التاريخ العريب، بريوت، طبعة سنة : ���4هس - ��99م .

- أحسكام القسرآن ، أليب بكر بسن العريب ، املتوىف سسنة �54هس ، 
راجسع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليسه حممد عبد القادر عطا، دار 

الكتب العلمية، بريوت، طبعة سنة : �4�6هس - �996م .

ثالثًا: كتب احلديث الرشيف:

س اإلحسسان يف تقريسب صحيسح ابسن حبسان: تأليسف احلافظ أيب 
حاتم حممد بن حبان البسستي، املتوىف سسنة �54هسس، وبرتتيب األمري 
عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس، املتوىف سنة 7�9هس، حققه شعيب 

األرناؤوط، طبع بمؤسسة الرسالة، بريوت.
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س حلية األولياء وطبقات األصفياء: للحافظ أيب نعيم األصبهاين 
أمحسد بسن عبداهلل، املتوىف سسنة 4�0هسس، طبع بسدار الكتساب العريب، 

بريوت.

س سسنن ابسن ماجسه: لإلمام حممسد بن يزيد بسن ماجسه القزويني، 
املتوىف سسنة �75هس، رقمه حممد فؤاد عبدالباقي، طبع بمطبعة عيسى 

احللبي، القاهرة.

س سسنن أيب داود: لإلمسام أيب داود سسليامن بن األشسعث، املتوىف 
سسنة �75هس، ضبط وتعليق حممد حميسي الدين عبداحلميد، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت.

س سسنن الرتمذي: لإلمام أيب عيسسى حممد بن عيسسى بن سسورة 
الرتمذي، املتوىف سسنة �79هسس، بتحقيق أمحد حممد شساكر وآخرين، 

دار إحياء الرتاث العربية، بريوت.

س سسنن الدارقطني، لإلمام عيل بن عمر أيب احلسسن الدارقطني، 
املتسوىف سسنة �85هسس ، حققه السسيد عبداهلل هاشسم يامين، طبسع بدار 

املعرفة، بريوت.

س السسنن الكربى: لإلمام أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى، أيب 
بكر البيهقي، املتوىف سنة 458هس، طبع بحيدر آباد الدكن، اهلند.
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س سسنن النسسائي �املجتبسى�: لإلمسام أمحسد بسن عيل بن شسعيب 
النسائي، املتوىف سسنة ��0هس، برتقيم الشيخ عبدالفتاح أبو غدة، دار 

البشائر اإلسالمية، بريوت.

س صحيسح البخاري: لإلمام حممد بن إسسامعيل البخاري، املتوىف 
سسنة �58هس، مسع رشحه فتح البساري، رقمه حممد فسؤاد عبدالباقي، 

طبع بدار املعرفة، بريوت.

س صحيح مسسلم: لإلمام مسسلم بسن احلجاج القشسريي، املتوىف 
سسنة ��6هس، حققه حممد فؤاد عبدالباقي، طبع بمطبعة عيسى البايب 

احللبي، القاهرة.

س كشسف األسستار عسن زوائسد البسزار، للحافظ عيل بسن أيب بكر 
اهليثمي، املتوىف سنة 807هس، حققه حبيب الرمحن األعظمي، املكتب 

اإلسالمي، بريوت.

س جممسع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ عيل بن أيب بكر اهليثمي، 
املتوىف سنة 807هس ، طبع بدار الكتاب العريب، بريوت.

س املستدرك عىل الصحيح: أليب عبداهلل حممد بن عبداهلل املعروف 
باحلاكم النيسابوري، املتوىف سنة 405هس - طبع بدار الكتاب العريب، 

بريوت، مصور طبعة حيدر آباد الدكن باهلند.
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س مسسند اإلمسام أمحد: لإلمام أمحسد بن حممد بن حنبل الشسيباين، 

املتسوىف سسنة ��4هسس ، حققسه شسعيب األرنساؤوط، طبع بمؤسسسة 

الرسالة، بريوت.

س املوطأ: لإلمام مالك بن أنس األصبحي، املتوىف سسنة �79هس، 

ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

رابعًا: كتب الرشوح احلديثية:

س إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، املتوىف 

سسنة �70هس، طبعة مصورة عسن طبعة املطبعة األمرييسة، دار الكتب 

العلمية، بريوت، د. ت.

س رشح اإلملسام بأحاديسث األحسكام، البسن دقيسق العيسد، املتوىف 

سسنة �70هس، حققه: عبدالعزيز بن حممد السسعيد، دار أطلس للنرش 

والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل: �4�8هس - �997م.

س رشح النووي عىل صحيح مسلم: هو رشح عىل صحيح اإلمام 

مسلم، لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي، املتوىف سنة 676هس، 

طبع بدار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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- طسرح التثريسب يف رشح التقريب لزين الديسن أيب الفضل عبد 
الرحيسم العراقسي ، املتوىف سسنة 806هسس، دار إحياء السرتاث العريب، 

مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، طبعة سنة : ���4هس ، ��99م.

س فتسح البساري رشح صحيسح البخساري، للحافسظ أيب الفضسل 
أمحد بسن عيل بن حجر العسسقالين، املتوىف سسنة �85هسس، دار الريان 

للرتاث، القاهرة.

املتسوىف سسنة  املنساوي،  القديسر: ملحمسد عبدالسرؤوف  س فيسض 
���0هس، طبع بمطبعة مصطفى احللبي، القاهرة.

خامسًا: كتب الفقه:

كتب الفقه احلنفي:

س البحسر الرائق رشح كنسز الدقائق، للعالمة زين الدين ابن نجيم 
احلنفسي، املتوىف سسنة 970هسس ، دار املعرفسة، بريوت، الطبعسة الثالثة: 

���4هس - ��99م.

س بدائسع الصنائسع يف ترتيسب الرشائسع، لإلمسام عسالء الديسن أيب 
بكر بن مسسعود الكاسساين احلنفي، املتوىف سسنة 587هسس، دار الكتب 

العلمية، بريوت، د. ت.



1�4

س حاشسية ابسن عابديسن �رد املحتسار عىل السدر املختسار�، ملحمد 
أمني بسن عمر الشسهري بابسن عابديسن، املتوىف سسنة ���5هسس، حقق 
نصوصسه وعلق عليه الدكتور حسسام الدين بن حممسد صالح فرفور، 
دار الثقافسة والرتاث، دمشسق، الطبعسة األوىل: ���4هس - �000م، 

وأيضًا طبعة بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل: ���7هس.

س فتسح القدير، للشسيخ اإلمام كسامل الدين حممد بسن عبدالواحد 
املعسروف بابن اهلامم احلنفي، املتوىف سسنة �86هسس، دار إحياء الرتاث 

العريب، د. ت.

س املبسوط، لشمس الدين الرخيس، دار املعرفة، بريوت، طبعة 
سنة: �409هس - �989م.

س اهلداية رشح بداية املبتدي، لشيخ اإلسالم برهان الدين عيل بن 
أيب بكر املرغيناين، املتوىف سنة �59هس، حققه حممد حممد تامر وحافظ 
عاشور حافظ، دار السسالم للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، 

�4�0هس - �000م.

كتب الفقه املالكي:

- اإلرشاف عسىل نكت مسسائل اخلالف ، للقسايض عبد الوهاب 

البغسدادي ، املتسوىف سسنة ��4هس ، قارن بني نسسخه وخسرج أحاديثه 
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وقسدم له احلبيب بن طاهر ، دار ابن حسزم ، الطبعة األوىل : �4�0هس 

- �999م .

س التساج واإلكليسل ملختسر خليسل: �هبامسش مواهسب اجلليسل 

للحطاب� أليب عبداهلل حممد بن يوسسف الشسهري باملواق، دار الفكر، 

بريوت، الطبعة الثالثة، ���4هس - ��99م.

س حاشسية الدسسوقي عسىل السرشح الكبسري: للشسيخ حممسد عرفة 

الدسوقي، دار الفكر، بريوت.

س حاشسية اإلمام الرهوين عىل رشح الزرقاين ملختر خليل، طبع 

باملطبعة األمريية ببوالق مر املحمية، طبعة سنة: ��06هس.

س حاشسية العسدوي عىل رشح أيب احلسسن املسسمى كفاية الطالب 

الربساين لرسسالة ابن أيب زيد القسرياوين عىل مذهب اإلمسام مالك، دار 

الفكر ، بريوت، طبعة سنة: �4�4هس - �994م.

س الذخسرية، لشسهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، املتوىف سسنة 

884هسس، حتقيسق حممسد بوخبسزة وآخريسن، دار الغسرب اإلسسالمي، 

بريوت، الطبعة األوىل: �994م.
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س السرشح الصغري عىل أقرب املسسالك إىل مذهسب اإلمام مالك، 

للعالمة أيب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، وهبامشه حاشية 

العالمسة الصاوي، خرج أحاديثه وفهرسسه الدكتور / مصطفى كامل 

وصفي، دار املعارف، القاهرة.

س السرشح الكبسري �هبامسش حاشسية الدسسوقي�: للشسيخ أمحسد 

الدردير، دار الفكر، بريوت.

س عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، تأليف جالل الدين 

عبسداهلل بن نجم بن شساس املتوىف سسنة 6�6هس، حتقيسق د/ حممد أبو 

األجفسان، أ. عبداحلفيسظ منصسور، دار الغرب اإلسسالمي، بريوت، 

الطبعة األوىل: �4�5هس - �995م.

س الفواكه الدواين عىل رسسالة ابن أيب زيد القريواين، للشيخ أمحد 

بسن غنيم بن سسامل النفراوي املالكي، دار الفكر، بريوت، طبعة سسنة: 

�4�0هس - �000م.

س مواهسب اجلليسل يف رشح خمتسر الشسيخ خليسل: أليب عبداهلل 

حممسد بن حممد بن عبدالرمحن الشسهري باحلطاب، دار الفكر، بريوت، 

الطبعة الثانية: ���4هس - ��99م.
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كتب الفقه الشافعي:

س إعانة الطالبني، للعالمة السيد أيب بكر املشهور بالسيد البكري، 

طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د. ت.

س األم، لإلمام حممد بن إدريس الشسافعي، املتوىف سسنة �04هس، 

حتقيسق وختريسج الدكتسور/ رفعست فسوزي عبداملطلسب، دار الوفساء 

للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل: ���4هس - ��00م.

س حاشسية البجريمسي عسىل رشح منهسج الطالب، وهي للشسيخ 

سسليامن بن حممد بن عمر البجريمي الشسافعي، املتوىف سنة ����هس 

- دار الفكر، بريوت، د. ت.

س حاشسية البجريمي عىل اخلطيب، وهي للشيخ سليامن بن حممد 

بسن عمسر البجريمي الشسافعي، املتسوىف سسنة ����هسس، دار الكتب 

العلمية، بريوت، الطبعة األوىل: �4�7هس - �996م.

س حاشسية اجلمل عسىل رشح املنهج، للعالمة سسليامن اجلمل عىل 

رشح املنهج، لشسيخ اإلسسالم زكريسا األنصاري، دار إحيساء الرتاث 

العريب، بريوت، د. ت.
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- حاشسية الشربامليس املتوىف سسنة �087هس ، عىل هناية املحتاج 

البن شهاب الرميل- دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة سنة �4�4هس 

- ��99م .

س حوايش الرشواين وابن قاسسم العبادي عىل حتفة املحتاج برشح 

املنهاج البن حجر اهليتمي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

س كتساب العسدد من احلاوي، لإلمام أيب احلسسن عسيل بن حممد بن 

حبيب املاوردي، املتوىف سسنة 450هس - دراسة وحتقيق الدكتورة وفاء 

معتوق محزة فراس، الطبعة األوىل: ���4هس - ��99م.

س املجمسوع رشح املهسذب: أليب زكريسا حميسي الديسن بسن رشف 

النووي، حتقيق حممد نجيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة.

س مغني املحتاج يف رشح املنهاج، للشيخ حممد الرشبيني اخلطيب، 

مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، طبعة سنة: ��77هس.

س منهساج الطالبسني وعمسدة املفتني، لإلمام حميسي الدين بن رشف 

النووي، املتوىف سسنة 676هس، طبعة دار املنهاج، جدة، الطبعة األوىل: 

�4�6هس - �005م.
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س هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، لشمس الدين حممد بن أيب العباس 

ابن شسهاب الدين الرميل املنويف املري، املتوىف سنة �004هس، طبعة 

مصطفى البايب احللبي، القاهرة.

س الوسسيط يف املذهسب، حلجسة اإلسسالم حممد بن حممسد بن حممد 

الغزايل، املتوىف سسنة 505هس، حققه: أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد 

تامر، دار السسالم للطباعة والنسرش، القاهرة، الطبعة األوىل: �4�7هس 

- �997م.

كتب الفقه احلنبيل:

س اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد 

ابن حنبل، لإلمام عالء الدين أيب احلسن بن أمحد املرداوي، املتوىف سنة 

885هس، حتقيق حممد حسسن إسسامعيل، دار الكتسب العلمية، بريوت، 

الطبعة األوىل: �4�8هس - �997م.

س رشح الزركسيش عىل خمتر اخلرقسي يف الفقه عىل مذهب اإلمام 

أمحد بن حنبل، تأليف الشيخ شمس الدين حممد بن عبداهلل الزركيش، 

املتوىف سسنة �77هس، حتقيسق وختريج عبداهلل بسن عبدالرمحن اجلربين، 

مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل: ���4هس - ��99م.
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- رشح منتهسى اإلرادات ، للشسيخ منصسور بن يونسس البهويت، 
املتوىف سنة ��05هس ، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل : �4�4هس 

- ��99م .

س كتساب الفروع لإلمام شسمس الدين املقسديس أيب عبداهلل حممد 
ابن مفلح، املتوىف سسنة �76هس، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الرابعة: 

�405هس - �985م.

س كشساف القنساع عسن متسن اإلقنساع، للشسيخ منصور بسن يونس 
البهويت، دار الفكر، بريوت، طبعة سنة: ��40هس - ��98م.

س معونسة أويل النهسى رشح املنتهسى �منتهسى اإلرادات�، تأليسف 
الشسيخ تقسي الديسن حممد بن أمحسد بن عسيل الفتوحي احلنبيل الشسهري 
بابسن النجار، املتوىف سسنة �97هس، دراسسة وحتقيسق: د. عبدامللك بن 
عبداهلل بن دهني،  دار خرض للطباعة والنرش، بريوت، الطبعة األوىل: 

�4�6هس - �995م.

س املغني، ملوفق الدين أيب حممد عبداهلل بن حممد بن قدامة املقديس، 
املتوىف سنة 6�0هس، حتقيق الدكتور / عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي، 
والدكتسور / عبدالفتساح حممسد احللسو، دار هجسر للطباعسة والنسرش، 
القاهسرة، الطبعة الثانية: ���4هس - ��99م، وأيضًا طبعة دار املنار، 

القاهرة، الطبعة الثالثة: ��67هس.
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الفقه الزيدي:

س السروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري، تأليف رشف الدين 

احلسسني بن أمحد بن سسليامن بن صالح السسياغي احليمسي الصنعاين، 

املتوىف سنة ����هس، دار اجليل، بريوت، د. ت.

الفقه الظاهري:

- املحسىل، البن حسزم األندلسيس، دار اآلفاق احلديثسة، بريوت، 

د.ت.

الفقه املقارن:

س بداية املجتهد وهناية املقتصد، لإلمام القايض أبو الوليد حممد بن 

أمحد بن رشسد القرطبي، املتوىف سسنة 595هسس، حققه ماجد احلموي، 

دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل: �4�6هس - �995م.

خامسًا: كتب القواعد الفقهية:

س األشسباه والنظائسر يف قواعسد وفسروع الشسافعية، لإلمام جالل 

الدين عبدالرمحن السسيوطي، املتوىف سنة ����هس، حققه حممد حممد 

تامر وحافظ عاشسور حافظ،  دار السسالم للطباعسة والنرش، القاهرة، 

الطبعة األوىل: �4�8هس - �998م.
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س اجلمسع والفرق أليب حممد عبداهلل بن يوسسف اجلويني، املتوىف 
سسنة 4�8هسس، دار اجليسل، بسريوت، الطبعسة األوىل: �4�4هسس - 

�004م.

س الفسروق، لإلمسام شسهاب الديسن أيب العباس أمحد بسن إدريس 
القسرايف، املتوىف سسنة 684هس، حققه / عمر حسسن القيام، مؤسسسة 

الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل: �4�4هس - ��00م.

س قواعسد األحكام يف مصالسح األنام، لسسلطان العلامء أيب حممد 
عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي، املتوىف سنة 660هس، دار 

املعرفة، بريوت، د. ت.

- املنثسور يف القواعسد ، للزركسيش بسدر الديسن حممسد بسن هبادر 
الشسافعي، املتسوىف سسنة 794هسس ، حققسه الدكتسور تيسسري فائق أمحد 
حممسود ، راجعه الدكتور عبد السستار أبو غسدة  العريب، طبعة مصورة 

عن الطبعة األوىل : ��40هس - ��98م .

سادسًا: أصول الفقه:

س اإلهبساج يف رشح املنهساج، رشح عىل منهساج الوصول إىل علم 
األصسول للقسايض البيضساوي، املتسوىف سسنة 685هس، تأليف شسيخ 
اإلسسالم عسيل بسن عبدالكايف السسبكي املتوىف سسنة 756هسس، وولده 
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تاج الدين عبدالوهاب بن عيل السسبكي املتوىف سسنة �77هس، دراسة 
وحتقيق الدكتور / أمحد مجال الزمزمي والدكتور نور الدين عبداجلبار 
صغريي، طبعة دار البحوث للدراسسات اإلسسالمية، الطبعة األوىل: 

�4�4هس - �004م.

س إحكام الفصول يف أحكام األصول أليب الوليد الباجي، حققه: 
عبداملجيسد تركسي، دار الغرب اإلسسالمي، بسريوت، الطبعة األوىل: 

�407هس - �986م.

س اإلحسكام يف أصسول األحسكام، تأليسف اإلمسام عيل بسن حممد 
اآلمسدي، املتوىف سسنة ��6هس، حتقيق د. سسيد اجلميسيل، دار الكتاب 

العريب، بريوت، الطبعة الثانية: �406هس - �986م.

س إرشساد الفحسول، ملحمسد بسن عسيل الشسوكاين، املتسوىف سسنة 
��50هسس، حتقيق: د. شسعبان حممد إسسامعيل، دار الكتبي، القاهرة، 

الطبعة األوىل.

- أسساس القيساس ،  أليب حامسد الغسزايل ، املتوىف سسنة 505هس 
- حتقيق الدكتور فهد السدحان – مكتبة العبيكان – الرياض – الطبعة 

األوىل – ���4هس - ��99م.

س أصسول الرخيس، لإلمام ايب بكر حممد بن أمحد بن أيب سسهل 
الرخيس، املتوىف سسنة 490هس، حقق أصوله أبو الوفا األفغاين، دار 
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املعرفسة، بسريوت، د. ت. عنيست بنرشه جلنسة إحياء املعسارف النعامنية 
بحيدر آباد الدكن، باهلند.

س أصول الفقه املسسمى إجابة السسائل رشح بغيسة اآلمل، لإلمام 
املحسدث حممد بن إسسامعيل األمري الصنعاين، املتوىف سسنة ���8هس، 
حتقيق القايض حسسني بن أمحد السياغي والدكتور حسن حممد مقبويل 
األهسدل، مؤسسسة الرسسالة، بسريوت، الطبعسة الثانيسة: �408هسس - 

�988م.

س البحسر املحيط يف أصسول الفقه، لبدر الدين حممسد بن هبادر بن 
عبداهلل الشسافعي، املتوىف سنة 794هس، قام بتحريره الشيخ عبدالقادر 
عبداهلل العاين، طبعة وزارة األوقاف والشسؤون اإلسالمية بالكويت، 

الطبعة الثانية: ���4هس - ��99م.

س البسدر الطالسع يف حسل مجسع اجلوامع جلسالل الديسن أيب عبداهلل 
حممسد بن أمحد املحسىل، رشح وحتقيق أيب الفسداء مرتىض عيل بن حممد 
املحمدي الداغسستاين، مؤسسسة الرسسالة نارشون، بسريوت، الطبعة 

األوىل: �4�6هس - �005م.

س الربهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمني أبو املعايل عبدامللك بن 
أيب حممسد عبسداهلل بن يوسسف اجلويني، املتوىف سسنة 478هسس، حتقيق 



1��

الدكتسور عبدالعظيسم الديسب، دار الوفساء للطباعة والنسرش، القاهرة، 
الطبعة الثالثة: ���4هس - ��99م.

س تشسنيف املسسامع بجمع اجلوامع لتساج الدين السسبكي، املتوىف 
سسنة �77هس، تأليف اإلمام بدر الدين الزركيش املتوىف سسنة 794هس، 
دراسسة وحتقيق د. سسيد عبدالعزيز، د . عبداهلل ربيع، مؤسسسة قرطبة، 

القاهرة، الطبعة األوىل: �4�8هس - �998م.

س التقريسر والتحبري، ملحمسد بن حممد بن أمري احلاج، املتوىف سسنة 
879هسس، وهو رشح عىل كتساب �التحرير� البن اهلسامم، طبع بمطبعة 

بوالق، القاهرة، طبعة سنة ���6هس.

س التلويح إىل كشف حقائق التوضيح، للعالمة سعدالدين مسعود 
ابن عمر التفتازاين، املتوىف سسنة �79هس، ضبط نصوصه وعلق عليه/ 
حممسد عدنسان درويسش، دار األرقم ابسن أيب األرقم للطباعسة والنرش، 

بريوت، الطبعة األوىل: �4�9هس - �998م.

الديسن  جلسامل  األصسول،  عسىل  الفسروع  ختريسج  يف  التمهيسد  س 
عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي، املتوىف سنة �77هس - حتقيق د. حممد 

حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بريوت.

س تيسسري التحريسر، ملحمد أمسني املعسروف بأمري بادشساه احلنفي، 
املتوىف سنة 987هس، طبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة.



1��

س مجسع اجلوامسع، لإلمسام تاج الديسن ابن السسبكي، املتوىف سسنة 
�77هسس، طبسع مسع رشحسه للمحسىل وحاشسية البنساين عليسه بمطبعة 

مصطفى احللبي، القاهرة.

س حاشسية البنساين عسىل رشح مجسع اجلوامع: وهي حاشسية لإلمام 
البنساين عسىل رشح اإلمسام جالل الديسن املحىل، املتوىف سسنة 864هس، 
عىل مجسع اجلوامع لتاج الدين ابن السسبكي، طبعت بمطبعة مصطفى 

احللبي، القاهرة.

س الرسالة، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، املتوىف سنة �04هس، 
حتقيق أمحد حممد شساكر، دار الرتاث، القاهرة، وطبعة أخرى بتحقيق 

د. رفعت فوزي عبداملطلب، دار الوفاء، القاهرة.

س شسفاء الغليل يف بيان الشسبه واملخيل ومسسالك التعليل، حلجة 
اإلسسالم أيب حامد الغسزايل، املتوىف سسنة 505هس، حتقيسق الدكتور / 
محسد الكبييس، مطبعة اإلرشساد، بغسداد، الطبعسة األوىل: ��90هس - 

��97م.

س فواتسح الرمحسوت بسرشح مسسلم الثبسوت، للعالمسة عبدالعيل 
حممد بسن نظسام الديسن األنصساري اهلنسدي، املتسوىف سسنة ���5هس، 
ومسسلم الثبوت لإلمسام املحقق حمب الدين بن عبدالشسكور البهاري 
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اهلنسدي، املتوىف سسنة ���9هسس، دار إحياء الرتاث العسريب، بريوت، 
الطبعة األوىل: �4�8هس - �998م.

س قواطسع األدلة يف األصول، تأليف اإلمام أيب املظفر منصور بن 
حممد بن عبداجلبار السسمعاين، املتوىف سسنة 489هس، حتقيق الدكتور/ 
عبسد اهلل بن حافظ بسن أمحد احلكمي، مكتبة التوبسة، الرياض، الطبعة 

األوىل: �4�9هس - �998م.

س كشسف األرسار عسن أصسول فخر اإلسسالم البسزدوي، تأليف 
اإلمام عالء الدين عبدالعزيز بن أمحد البخاري، املتوىف سنة 7�0هس، 
ضبسط وتعليسق وختريج حممسد املعتصم بساهلل البغسدادي، دار الكتاب 

العريب، بريوت، الطبعة الثانية: �4�4هس - �994م.

س املحصسول يف علم أصسول الفقه، لإلمام األصسويل فخر الدين 
حممد بن عمر بن احلسني الرازي، املتوىف سنة 606هس، دراسة وحتقيق 
د / طسه جابسر فيساض العلواين، مؤسسسة الرسسالة، بسريوت، الطبعة 

الثانية: ���4هس - ��99م.

س املستصفى من علم األصول، حلجة اإلسالم حممد بن حممد بن 
حممد الغزايل، املتوىف سنة 505هس، طبع باملطبعة األمريية ببوالق مر 

املحمية، الطبعة األوىل: ���4هس.
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س املعتمسد يف أصول الفقه، أليب احلسسني حممد بن عيل بن الطيب 

البري املعتزيل، املتوىف سسنة 4�6هس، قسدم له وضطبه خليل امليس، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل: ��40هس - ��98م.

س املنخسول مسن تعليقسات األصسول حلجسة اإلسسالم أيب حامسد 

الغسزايل، املتسوىف سسنة 505هس، حققه حممد حسسن هيتسو، دار الفكر، 

دمشق، الطبعة الثالثة: �4�9هس - �998م.

س هناية الوصول يف دراية األصول، للشيخ صفي الدين حممد بن 

عبدالرحيم األرموي اهلندي، حتقيق د. صالح بن سسليامن اليوسسف، 

ود . سعد بن سامل السويح، املكتبة التجارية بمكة املكرمة.

س الوايف يف أصول الفقه، حلسسام الدين حسني بن عيل بن حجاج 

سغناقي، املتوىف سنة 7�4هس، حتقيق د. أمحد حممد محود اليامين، دار  السَّ

القاهرة للطباعة والنرش، الطبعة األوىل: �4�4هس - ��00م.

سابعًا: كتب املقاصد وحكم الرشيعة:

س إثبات العلل، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن عيل احلكيم الرتمذي، 

حتقيسق ودراسسة: خالسد زهسري، منشسورات كليسة اآلداب والعلسوم 

اإلنسانية بالرباط، الطبعة األوىل: �998م.
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س إعسالم املوقعني عسن رب العاملني، البن القيسم اجلوزية، املتوىف 
سسنة �75هس ، رتبسه وضبطه حممد عبدالسسالم إبراهيسم، دار الكتب 

العلمية، بريوت، الطبعة الثانية: �4�4هس - ��99م.

- الذريعة إىل مكارم الرشيعة ، للراغب األصفهاين ، دار الكتب 
العلمية – بريوت – طبعة سنة : �400هس - �980م .

س رشح العبسادات اخلمسس، أليب اخلطساب الكلسوزاين، للشسيخ 
أيب عبسداهلل حممسد البعقسويب، حتقيق فهسد العبيكان، مكتبسة العبيكان، 

الرياض، الطبعة األوىل: �4�5هس - �995م.

س مقاصد الرشيعة اإلسسالمية للشسيخ حممد الطاهر بن عاشسور، 
حتقيق ودراسسة حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس، األردن، الطبعة 

الثانية: ���4هس - ��00م.

- املوافقسات : ألفسه أبسو إسسحاق إبراهيم بن موسسى الشساطبي 
�ت790هسس� وطبسع بتحقيسق الشسيخ عبسد اهلل دراز، دار املعرفسة، 

بريوت.

ثامنًا: كتب اللغة:

س تساج العسروس مسن جواهسر القامسوس، للسسيد حممسد مرتىض 
احلسسيني الزبيدي، حققسه جمموعة من املحققني، نسرش ضمن الرتاث 
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العسريب، وهسي سلسسلة يصدرها املجلسس الوطنسي للثقافسة والفنون 
واآلداب، دولة الكويت، الطبعة األوىل: ���4هس - ��00م.

- التعريفسات: للرشيسف عيل بن حممد اجلرجساين �ت8�6هس�، 
طبع بدار الرور، بريوت.

س لسان العرب، البن منظور مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي، 
املتوىف سنة ��7هس، طبعة دار املعارف، القاهرة.

- القاموس املحيط ، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، 
املتوىف سسنة 8�7هسس - دار إحيساء السرتاث العريب، مؤسسسة التاريخ 

العريب، بريوت الطبعة األوىل : �4�7هس - �997م . 

- املعجم الوسسيط، قسام بإخراجه جمموعة مسن اللغويني، جممع 
اللغة العربية، القاهرة .

- املصبساح املنسري ، ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي، املتوىف سسنة 
770هس- دار الفكر، بريوت .

- النهايسة يف غريسب احلديسث واألثسر ، البسن األثري جمسد الدين 
أيب السسعادات، املتسوىف سسنة 606هسس ، املكتبسة العلميسة، بسريوت، 

بدون تاريخ.
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كتب عامة:

- إحياء علوم الدين ، أليب حامد الغزايل ، املتوىف سنة 505هس ، 

مكتبة البايب احللبي ، طبعة سنة : ��58هس - �9�9م .

 س العلسم الشسامخ يف إيثسار احلق عىل اآلبساء واملشسايخ، للعالمة 

صالح بن مهدي املقبيل، املتوىف سسنة ��08هس، دار احلديث للطباعة 

والنرش، بريوت، الطبعة الثانية: �405هس - �985م.

- الغياثسي، للجوينسي، حتقيق عبسد العظيم الديسب، د.ن ، طبعة 

سنة : ��40هس .

- املنقسذ مسن الضالل، أليب حامد الغزايل، املتوىف سسنة 505هس، 

مكتبة اجلندي، القاهرة .

س املكتوبات من كليات رسسائل النور، تأليف بديع الزمان سعيد 

النوريس، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي، رشكة سوزلر للنرش، الطبعة 

الثالثة بمر: ��00م.

- املوسسوعة الفقهيسة، وزارة األوقساف والشسئون اإلسسالمية، 

الكويت، الطبعة الرابعة : �4�4هس ، ��99م .
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كتب معارصة:

س تعليسل األحكام، لألسستاذ حممد مصطفى شسلبي، دار النهضة 
الثانيسة: ��40هسس -  العربيسة للطباعسة والنسرش، بسريوت، الطبعسة 

��98م.

- مصطلحسات الفقسه املسايل املعسارص، حتريسر وإرشاف الدكتور 
يوسف كامل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل 

�4�7هس - �997م.

- امللكية يف الرشيعة اإلسسالمية ، لعبد السسالم العبادي ، مكتبة 
األقى عامن ، طبعة سنة : ��97هس- �977م .

- امللكيسة يف الرشيعسة اإلسسالمية ، لعسيل اخلفيسف ، دار الفكسر 
العريب، القاهرة، �4�6هس .

س نسرباس العقسول يف حتقيق القيساس عند علامء األصول للشسيخ 
عيسى منون، مطبعة التضامن األخوي، القاهرة.

- الوسيط يف رشح القانون املدين ، لعبد الرزاق السنهوري ، دار 
إحياء الرتاث العريب- بريوت ، �964 م .

* * *
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