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 شروط النّشر
  في مجال النوازل بالدراسات القانونية ، تعنى بنشر الأبحاث المتعلقة مجلة النوازل الفقهية و

، و هي مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة، تهتم  و صلتها بالعلوم الشرعية الفقهية و القانونية 
 بالأبحاث الأصيلة ، التي لم يتم نشرها سابقا ، و المعالجة بأسلوب علمي و موثق.

 با في شك يد الإل كتروني للمجلة المدون أدناه،ترسل المقالات وجو           ل ملف مرفق عبر البر
با ببرنامج  بية  Microsoft wordو يشترط أن يكون المقال مكتو  Transparent، نوع الخط بالعر

arabic  أما اللغة الأجنبية فنوع الخط  47قياس ،Time New Roman  45قياس . 
  صفحة ، بما فيها الإحالات  63صفحة و حد أقصى  48يراعى في حجم المقال كحد أدنى

والهوامش،  و يجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا ، و يرفق الباحث ملخصا ، مع ضرورة 
 إدراج الكلمات المفتاحية.

  يمكن أن تكون النصوص المقبولة محل طلب التعديل أو المراجعة ، و يبقى مضمونها تحت
 مسؤولية صاحب المقال وحده. 

  ،يد الإل كتروني على صاحب المقال أن يحدد اسمه الكامل ، اسم الجامعة أو الهيئة ، البر
 بالإضافة إلى مرفق يحتوي ملخصا للسيرة الذاتية.

  يات = المنهجية، يشترط في المادة المرسلة أن تلتزم بأصول البحث العلمي على مختلف المستو
ية أخرى.  التوثيق ،   و أن لا تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في كتاب أو دور

 . ير ، و لا تعاد إلى صاحبها ، نشرت أم لم تنشر  تخضع المادة المرسلة لمراجعة هيئة التحر
 ة أو ضمن كتاب .للمجلة حق إعادة نشر المواد المنشورة منفصل 
 . ما تنشره المجلة لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظرها 
 . يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات فنية بحتة 
 يد الال كتروني للمجلة = ترسل المقالات  revuenawazil@gmail.com عبر البر
 ة تعبر عن آراء أصحابها و لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو البحوث المنشورة في هذه المجل

 . المركز
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 كلمة التحرير

 
بات ،  بة من أعظم القر  الحمد لل  ه الذي بنعمته تتم الصالحات ، و صلى الل  ه على من حبه و اتباعه قر

 و بعد =

لقد سن مركز البحث في العلوم الاسلامية و الحضارة بالأغواط ، تقليدا علميا و بحثيا رائدا ، على 
به ،  بي و مغار يقة في مشارق العالم العر ثلة من  و ذلك بإنشاء مجلات محكمة تستقطبشاكلة المراكز العر

باب المكنة الأثيلة ، و المواهب الأصيلة ، و السمعة الر بة البيداغوجية الباحثين ، في أر ضية ، و الدر
، مجموعة من باحثي المركز النشيطينلعلمية ، للإسهام في تأسيس حصيف ، لمجلات علمية ، يشرف عليها او

ية ، مع  ، إخضاع المقالات و البحوث الواردةو قد عملوا بجد و إخلاص، لضبط المواضيع ذات الأولو
رزة في الجزائر و خارجها ، ممن يكونون اللجنة لتحكيم علمي صارم، يضطلع به ، بعض ال كفاءات البا

ية للمجلة العلمية ، و قد تقرر أن يكون هذا الانجاز الرائق بعنوان =  العلمية الاستشار

 النوازل الفقهية و القانونية 

و معلوم أن الفقه و القانون صنوان متلازمان ، لا ينفك أحدهما عن الآخر ، إذ أن القانون في 
، إنما هو صدى عاملات المالية و مشاكل الحيازاتلشخصية و قضايا الأسرة ، و الممجال الأحوال ا

يا لا يدرك في صورته القانونية ، إلا  ، و قد كان قانون نابليون بمعرفة مكينة بالأحكام الفقهيةضرور
بعد ، و ذلك على مختصر خليل في الفقه المال كيمقتبسا بصورة شبه كلية ، من حاشية العدوي و الخرشي 

، و هو أمر يشير إليه الباحثون في ميدان م ;>:4ملة الفرنسية على مصر عام التواصل الذي تم بعد الح
 القانون.

م ، بعنوان = ) المقارنات  :7>4و نذكر بأن الاستاذ سيد عبدالله حسين ، قد كتب كتابا سنة 
يعية  يع الاسلامي مقارنة التشر بين القانون الفرنسي و مذهب الامام بين القوانين الوضعية المدنية و التشر

( ، مؤكدا ه  :475،  35مالك ، من دراسة و تحقيق محمد سراج و رفقائه ، دار السلام بالقاهرة ، ط=
                ون إلى العقود ، و ذلك واضح في نظرة القانضعي الفرنسيأثر كبير على القانون الوأن للفقه المال كي 



بها، و آل      و شروط إقرارها  ، يات الانعقاد و البطلان، و كذلك في شروط المل كيةو شروطها و عيو
التنازع ، و ما إلى و، تصرف في المل كية في مسائل الوصية، و الحجر، و ما يترتب على الو نزعها و نقلها

 ذلك ..

          و الواقع أن القوانين المقتبسة من مذهب مالك ، قد بدأت تبرز و تتبلور في أحكام القضاة ،
و اجتهادات الأمراء ، و آراء الفقهاء في الأندلس ، على مدار القرون الثماني التي بسط الاسلام فيها 

 سلطانه هناك ..

تي تمخضت عن حركة الفقه ، الال كتبو نحن الآن نتعجب لهذا ال كم الهائل من المخطوطات و 
تستوعب كثيرا من النوازل ، إلى أن ده و توسعت بالاستنباط و الاجتهاي كيفت أحكام، الذالاسلامي

، و ما يؤكد هذا الطرح و يزكيه هو أن محكمة العدل الدولية قد النوابت، في منظومة القضاء الحصينة
يعة و الاسلامية  ;8>4/  ;3/  56لأقرت في حكمها بتاريخ  دى الأنظمة هي إحم، أن أحكام الشر

الاسلامي على القوانين  خليل غصن في بحثه = ) أثر الفقه، كما يؤكد ذلك الاستاذ القانونية في المجتمع
بي ( م أقر مؤتمر لاهاي ما قرره مؤتمر واشنطن عام  :6>4، و في عام م  :533، الملقى عام الغر

يعة الاسلامية مصدر مستقل عن مصادر اليونان و الرومان ، و أكد برنارد شو   68>4 م من أن الشر
يعة الاسلامية ستبح ال مدونة الوحيدة للحياة التي ستكون قادرة على تجديد وجهة و ضبط حياة أن الشر

ية ، مقال = تأثير الفقه الاسلامي       ية بن حور الانسان على الأرض في أي مسار مستقبلي ) ينظر فوز
 (. -ه  4769م /  5347مايو  –و اعتماده في سن القوانين المعمول بها حاليا في العالم 

ين ، و علو لقد كان فقهاء ا ى رأسهم الفقيه القانوني العالمي، الدكتور لقانون عبر القرن العشر
، و القوانين الوضعية ، و هو ة المقارنة بين القوانين الشرعية، لا يتركون فرصة لتزجيعبدالرزاق السنهوري

بطه بالفقه المقارن  جتهادا مقيدا ا، و الفقهاء المجتهدين ، إذ أن في اختلاف فقهاء المذاهبأمر حاولوا ر
، ما فيه فسحة و اتساع للفتوى، و إقرار للأحكام القانونية في أو مطلقا، من كل العصور المتلاحقة

ية.  المحاكم العصر

يعية ، تطبيق القانون ب مخلوف بن محمد البدوي المنياويو قد كت ، كتابا سماه = ) المقارنات التشر
 .شاكلة كتاب سيد عبد الل  ه حسين، الذي ذكرناه لىالمدني و الجنائي على مذهب الإمام مال كي ( ع



، بل القانون و هو ما يؤكد مع غيره من الباحثين ، أن مصدر القوانين الفرنسية ليس القانون الروماني
قد أمرت  ، و قد كتب المستشرق الفرنسي  سوديو  في مذكراته = " أن الحكومة الفرنسيةالاسلامي

ير القانون المدني " ، للاستفابترجمة فقه الإمام مالك ) ينظر مقال عبدالله قاسم العنزي = دة منه في تطو
ير القانون الفرنسي ، مارس   م (. :534أثر الفقه الاسلامي في تطو

بيين للأنظمة القانونيةو أكد المستشرق  سانتيلانا  أن اكت ، كان مصدره القانون ساب الأور
يجابية  ) المرجع السابق .قية في تلاقح الحضارات و تكاملهاالراالاسلامي ، و اعتبر بذلك من الأمور الإ

 نفسه (.

، بل ن التاسع عشر إلى اللغة الفرنسيةو لا غرو أن نشير بأن مختصر خليل قد ترجم من مطلع القر
بية، و استفا  .دت منها منظومة القانون الوضعيةإن كتبا أخرى كثيرة قد ترجمت إلى اللغات الأور

    ، ، و البحوث العلمية المفيدةفإننا فتحنا المجال على مصراعيه للأقلام الجادة، و باعتبار ذلك كله
، من أجل ارجهاو الطاقات الشابة من حملة الدكتوراه و الباحثين الدائمين و المشاركين في الجزائر و خ

علوم ي في ال، لتحقيق جزء من غايات مركز البحث الوطنلنوازل في ميدان الفقه و القانونمعالجة ا
ية ، و هو مركزالاسلامية و الحضارة يز البحوث العلمية، في مختلف الميادين الحضار        ،مؤتمن على تبر

ين كل من أسهم في همماشاة الواقع بنوازله و نوابته و ، و عليه ذا الإنجاز، و الل  ه الموفق للسداد، شاكر
 وحده الاتكال و الاعتماد.

 

يد الخ ير                                                                      أ.د مبروك ز

 مدير مركز البحث في العلوم الاسلامية و الحضارة                                                       

 الجزائر  . –بالأغواط                                                                   
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قاعذة مراعاة العرف في الفتوى المالكية وأثرها في 
 خصوصية النوازل الفقهية المغربية

 المعيار المعرب للونشريسي نمورجا

 

 شيع ليع د.                                                                                             
/ الجسائر 1جامعة باتنة   

   

 ملخص :

ية متأصلة في النفوس، فسل كت  يعة الإسلامية وال كثير من الأعراف البشر جاءت الشر
ً عاماً، لم تسمح لتلك  ً يتسم بالتدرج وعمق المعالجة، وحددت إطارا ً حكيما معها مسلكا

بتجاوزه مهما بلغت درجة قوتها في النفوس؛ فأبقت على الأعراف الموافقة للتعاليم الأعراف 
بنت على بعضها ال كثير من الأحكام، في حين استبعدت ما خالف الشرع بحكمة  ية، و السماو

ية  .ورو



 
 شيع ليع د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاعذة مراعاة العرف في الفتوى المالكية 

 

 36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبرـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

يسي من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية العديد من العادات  وقد أوضح الونشر
بية في العصر الإسلامي، والتي تتوافق مع الشرع، والأخرى المنافية له، والتقاليد والأعراف ا لمغر

يف، والاحتفال بميلاد  منها عادة الجهر بالتهليل أمام الجنائز، والاحتفال بالمولد النبوي الشر
 .أطفالهم

Summary 
              Islamic law came and a lot of human norms inherent in the soul .it 
followed, a sage attitude Which is characterized by gradual and depth of 
treatment, and identified a general framework, did not allow for such usages 
crossed regardless of the degree of strength in the soul; , and built on a lot of 
sentences, while ruled that violates law wisely and deliberately. 
           Alwencharissi was usually explained through some calamity and Fatawa 
jurisprudential many of the traditions and customs of Maghreb in the Islamic 
era, which correspond with al-Shara, and other incompatible with him, including 
speaking out cheers in front of the funeral, and the celebration of the birth of the 
Prophet, and the celebration of the birth of their children 

  

 الكلمات المفتاحية:

يسي، المذهب المال كي، النوازل،  الاحكام الفقهية، العادة العرف، المعيار المعرب، الونشر
 محكمة، المقاصد
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 مقذمة: 

بر"عادات وتقاليد ساروا عليها، واحتكموا إليها مئات  جاء الإسلام وللشعوب"العرب والبر
بهم، وممارساتهم وطبائع  السنين، وهذه العادات عبارة عن بقية من الشرائع السابقة مختلطة بتجار
حياتهم، فكان من الطبيعي، أن يكون فيها الصالح والفاسد وما يتنازعه العقل وما يتنازعه 

 الهوى.

لإصلاح، أقر طائفة من تلك العوائد والأعراف، فلما جاء الإسلام، وهو دين الصلاح وا
 وألغى أخرى، وعدل البعض الآخر.

يقته، حيث كان للرجل أن  ومما أقره الإسلام من أعراف الجاهلية الطلاق بعد أن نظم طر
ّ ه تعالى:  يطلق امرأته حتى إذا شارفت عدتها بالانقضاء راجعها، ثم طلقها...، وهكذا، فأنزل الل

 .(1)إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"" الطلاق مرتان ف

كما ألغى من عاداتهم بيع الملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحصاة..أما بخصوص العرف المرفوض 
يسي، فيذكر أمثلة كثيرة في كتابه المعيار منها التسبيع للميت وضرب الفسطاط  عند مؤلفنا الونشر

يسي على على القبر، من خلال قوله" فأخذ الناس في هذه الأزمن ة بحظ من ذلك" واستند الونشر
، في إنكاره وأنه مما أحدثه الناس ولا (3)، وابن أبي زمنين(2)فتاوى من سبقوه منهم طاوس

 .(4)أصل له في الشرع، وأنه من قبيح محدثاتهم

وقد سار الصحابة والتابعين على نهج النبوة في الأخذ بالعرف وتحكيمه ما دام لا يصادم 
يعة ومبادئها.نصا، ولا يتعار  ض مع مقصٍد من مقاصد الشر

يعتبر المذهب المال كي من أكثر المذاهب توسعا في الأخذ بالعرف، وقد صدق الإمام  و
القرافي حين قال: " نُقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العادات والمصالح المرسلة، وسد 
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استقرأها وجدهم يصرحون الذرائع، وليس كذلك، أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن شاء 
 .(5)بذلك"

يسي ، من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية العديد من العادات (6)كما أوضح الونشر
بية في العصر الإسلامي، منها عادة الجهر بالتهليل أمام الجنائز،  والتقاليد والأعراف المغر

يف، والاحتفال بميلاد أطفالهم فك  انوا يعدون العقيقة وهي وليمة.والاحتفال بالمولد النبوي الشر

ين منشؤه في الغالب اختلاف العرف في زمنيهما،  وتغاير الحكم بين العلماء القدامى، والمتأخر
لهذا شاع في أقوالهم عن الاختلاف الذي من هذا النوع أنه اختلاف عصر وزمان، لا 

برهان، ونشأ عنه القاعدة الفقهية التي تقول: "لا ينكر ت غير الأحكام بتغير اختلاف حجة و
 .(7)الزمان"

بهدف رفع المشقة والضرر بالناس، والتخفيف والتيسير، ومن هنا تظهر أهمية العرف 
الصحيح بالنسبة للفقيه القاضي والمفتي في بيان النصوص أو ضبطها أو تخصيصها، وتيسير تطبيق 

يعة ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان   ومكان.الأحكام، وهو دليل على شمولية الشر

أما إشكالية الدراسة فتتمثل في : ما دور العرف في نوازل الونشريسي، والوقوف على مدى 
 تأثيره في تأسيس خصوصية فقهية في إطار المدونة النوازلية المغربية في العصر الوسيط

يخية حول مكانة العرف   وأهدف من وراء هذا البحث إلى تعميق المعرفة الشرعية والتار
يل الأحكام على الواقع في  يسي خصوصا، و دور العرف في تنز عند علماء المال كية عموما والونشر

 مذهبنا المال كي.

يسي المحكمة للعادة و العر ف، من الوقوف على المفاتيح التي تسعف في قراءة فتاوى الونشر
خلال إحدى أكبر النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي وهو "المعيار المُعرب والجامع المُغرب 
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يقية والأندلس والمغرب"  ، بما حواه من فتاوى ونوازل طرأت فيما بين (8)عن فتاوى علماء إفر
يين )  م ( ونشرها شيوخ المذهب المال كي في الغرب  55و 9القرن الثالث والتاسع الهجر

 لإسلامي.ا

 تبين محاولة البحث من أهمية الموضوع المعالج، حيث يعد هذا أهمية هذا البحثمن هنا تأتي 
ية أحد شيوخ الغرب  الأعراف عليه تؤثر ما الشرعية الأحكام من أن: والأحوال، وفق رؤ

يسي،  فتتغير  يعدالنظر  هذا والأحوال، وأن الأعراف لتغير تبعا الأحكام الإسلامي، وهو الونشر
ية خطوة  الحياة واقع إلى المساجد وجدران الرفوف حيز من الفقه الإسلامي لإخراج ضرور

 العملية.

وسأحاول دراسة أحد الأصول الفقهية وإحدى أكبر القواعد في النوازل الفقهية ذات 
بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وأقصد هنا العرف وإعماله في النوازل  الصلة بالناس و

يسي وفق الخطة التاليةوالأحكام   من خلال نوازل الونشر

 

 الخطة المعتمدة:

 مقدمة تتناول أهمية الموضوع  وسبب الكتابة فيه والإشكالية المعالجة  

 أولا: قاعدة العرف مفهوم ودلالة

 ثانيا : إعمال قاعدة العرف لاستنباط الأحكام الفقهية في المنظومة المال كية: الأهمية والحدود

بية للنوازل الفقهية :   ثالثا: أثر العرف في تشكيل خصوصية مغر

يسي(  جدل النص والواقع ) نماذج وأمثلة من المعيار للونشر
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 الخاتمة تتضمن أهم النتائج.

 أوال: قاعذة العرف مفهوم وداللة

 : العرف تعريف

  : لغة العرف

أصلين صحيحين، يدل أحدهما العين والراء والفاء كما يقول صاحب مقياس اللغة ترجع إلى 
 .(9)على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والآخر على السكون والطمأنينة

  ومن الأصل الأول:

، أي (11)، وقوله تعالى:"والمرسلات عُرفا"(10)عُرف الفرس، سمي بذلك لتتابع الشعر عليه
 .(12)الملائكة أرسلت متتابعة بعضها خلف بعض

والعرفان وهو إدراك الشيء بتفكير وتدبر لأثره، وهذا يدل على : المعرفة ومن الأصل الثاني
سكونه إليه لأن من أنكر شيئاَ توحش منه ونبا عنه والعرف والمعروف واحد: وهو كل ما تعرفه 

 . (13) النفس من الخ ير وتطمئن إليه

 العرف اصطلاحا: 

يفات العلماء القدماء منهم والمحدثين للعرف، تبعا لاختلاف الجهة التي نظر إليها  تعددت تعر
كل منهم لمدلول هذه الكلمة، فمنهم من اقتصر على بيان ماهية العرف وحقيقته، ومنهم من 
أضاف الإشارة إلى بعض أقسامه، ومنهم من أشار إلى بعض شروطه، ومنهم من أضاف 

 .(14)ه دون الفاسدتقييده بالصحيح من
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يفا تتابع العلماء والباحثون على نقله والاعتماد عليه  ّ ه النسفي، تعر وقد عرفه الإمام عبد الل
من كل المذاهب الفقهية، وهو: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع 

 .(15)السليمة بالقبول

، (16)حجة بالقبول، وهو الطباع وتلقته العقول، بشهادة عليه النفوس استقرت ما هو :وقيل
 العرف :، وقيل(17)الخ ير النفس من تعرفه ما كل وهو الأفعال، من يستحسن ما والمعروف

 .(18)الإقرار بمعنى هو الذي الاعتراف( من )اسم

يقيد علماء المال كية العرف بالمعتبر شرعا دون غيره مهما كان مستحسنا، كالإمام ابن عطية  و
يعة يعرفه الإمام ابن َظفَر الصقلي (19)يعرفه" كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشر ، و

 .(20)المال كي:"ما عرفت العقلاء أنه حسن وأقرهم الشارع عليه"

يق بين العرف والعادة،  في يستقر عما عبارة الاصطلاح في فالعادة ومن هنا يجب التفر
 بمعنى والعرف العادة: عابدين ابن السليمة، قال الطباع عند المتكررة المعقولة الأمور من النفوس

 .(21)المفهوم حيث من اختلفا المصادق وإن حيث من واحد

يف أقسام العرف وشروطه، مثل الشيخ عبد الوهاب  ونجد بعض الفقهاء يضيفون في التعر
 ، (22)خلاف الذي عرفه بأنه: " ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك"

الناس، وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو  أما وهبة الزحيلي فيعرفه:"هو ما اعتاده
لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى 

 .(23)العادة الجماعية
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كتعارفهم  والثاني الضأن، ولحم البُر أكل قوم كتعارف وقولي، فالأول عملي والعرف
 كالدراهم تطلق اتفاقا للعام مخصص والثاني غيره، سماعه عند يتبادر لا بحيث لمعنى لفظ إطلاق

يراد  البلدة. في الغالب النقد بها و

 : وخاص عام العرف

 فلان، فهو في دار في قدمه يضع لا حلف كمن الناس عامة تعارفه ما هو : العام العرف
  .(24)راكبا  أو ماشيا دخلها سواء الدخول، بمعنى العام العرف

والنقض  والجمع والفرق للنحاة، كالرفع مخصوصة طائفة كل كاصطلاح: الخاص العرف
 . (25)للنظار

: كالمنقولات الشرعية، كلفظ الصلاة حيث نقل من المعنى اللغوي وهو العرف الشرعي 
 .الدعاء إلى العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم

 البلاد في سائر العام فالعرف خاصا أو عاما أهله على يثبت العرف حكم إن :عابدين ابن قال
 تلك البلدة على حكمه يثبت واحدة بلدة في والخاص البلاد سائر أهل على حكمه يثبت

 .(26)فقط

يف وهو: العرف ما استقر في  يف جامع لكل هؤلاء التعار ونستطيع في الأخير إعطاء تعر
بالقبول بين جميع الناس، أو غالبهم، في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة 

يعة وأقرتهم عليه  .(27)جميع البلاد أو بعضها من قول أو فعل، مما لا ترده الشر

وإليك نصوص لبعض أجلاء المال كية تؤكد مكانة العرف في المذهب، وأنه أصل من 
بي، أثناء الكلام في مسألة علمية"...وهذا أمر (28)أصوله دائر على العرف : يقول أبو بكر بن العر

يعة" يقول في موضع آخر" والعرف عندنا أصل (29)والعادة الذي هو أصل من أصول الشر ، و
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ّ ه عليه (30)من أصول الملة، ودليل من جملة الأدلة" يضيف" إن العادة دليل أصولي بنى الل ، و
بط به الحلال والحرام"  . (31)الأحكام، ور

، كما قال التسولي:"إن (32)هو الأصل" وقال الفقيه التاودي:"إذا جرى العرف بشيء صار
يغ  حمل الناس على أعرافهم وعوائدهم ومقاصدهم واجب، والحكم عليهم بخلاف ذلك من الز

 .(33)والجور"

ين من أهل المذهب متواطئة على أن العرف مما  كما نقل صاحب المعيار أن" نصوص المتأخر
يعتمد عليه أيضا في إنشاء أحكام جديدة يبنيه  .(34)ا المجتهدون عليهيرجح به" و

يسي ذلك بقوله: الإطلاق في الوكالة يتقيد بالعرف في المقدار والجنس فإذا لم  وأكد الونشر
 . (35)يتقيد وكان العرف يقوم مقام البينة يجوز أن يمنع الوكيل من مخالفته

يسي على عدة نوازل معتمدا على العرف منها ما استقاه م ن إضافة إلى إجابات فقيهنا الونشر
نوع من  -م(" سألوه عن بسر5666ه /459فتوى عالم المغرب الأوسط أبو إسحاق الأشيري)ت

، فهل يخرج زكاته أو (36)يجدونه بسرا ولا يطيب في رؤوس النخل في الغالب لبرد البلد-التمر
ين، فأجاب كما يشاء سواء بسرا أو يصير تمرا إنما يراعي  حتى تيبس، أو يخ ير في الأمر

ية للناس حسب عرفهم وعاداتهم.، و (37)النصاب"  بذلك راعى الظروف وترك الحر

كما أجاز تأخير الزكاة إلى يوم عاشوراء رغم إحلال الحول عليها،  لتعودهم إخراجها فيه 
يبا من حلول حول الزكاة جاز  شرط قرب عاشوراء، حيث قال: "إن كان يوم عاشوراء قر

أي أنه راعى   ،(38)الحاجة يجب التقديم مطلقا"التأخير إليه، وإن بعد وجب التقديم، ومع شدة 
 العرف وأوضاع المنطقة.
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وكتب الفروع مليئة بعبارات:" مرجع هذا العرف" " وتقدير هذا بالعرف" و " المعروف 
، وغير ذلك مما يبين المكانة ال كبيرة التي يحتلها (39)عرفا كالمشروط شرطا" وجرت به العادة

 العرف في المذهب المال كي.

ا : إعمال قاعذة العرف الستنباط األحكام الفقهية في المنظومة المالكية ثاني
 :"األهمية والحذود"

من  العادة اعتبرت رسخت العقول فمتى في النفوس وتحكم على سلطان والأعراف للعادات
يات  إذا اقتضته والأعضاء ولاسيما الأعصاب تألفه تكراره بكثرة العمل الحياة لان ضرور

  .(40)عظيما حرجا عاداتهم عن الناس نزع في فقهاؤنا: إن حاجة، يقول

يعة كانت ولما تعالى: وما جعل عليكم في  لقوله الناس عن والمشقة الحرج رفع إلى داعية الشر
 فقهاؤنا، به صرح ما وهذا بتغيرها، تتغير للأعراف التابعة الأحكام ، جعلت(41)الدين من حرج

 . ( 42)أيضا تتغير العرف على المبنية الأحكام فان الأزمان بتغير الأعراف فقالوا: نظرا لتغير

وقد جعل الإمام مالك العرف أحد الأصول التي اعتمد عليها في فتاواه التي تناقلها  
ّ ه على  تلامذته"كان ناهجا في هذه الأصول منهجا مرتبا لها مراتبها و مدارجها، مقدما كتاب الل

عتبار، تاركا منها ما لم يتحمله الثقات العارفون لما تحملوه أو الآثار، ثم مقدما لها على القياس والا
ُلتفت  ما يجهلونه، أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه، ولا ي
يل، وقوله مالا يقوله، بل صرح بأنه من  إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأو

 .( 43)الأباطيل"

ق إحصاء لها ما قدمه القرافي في تنقيح الفصول، فقال إنها: القرآن والسنة والإجماع ولعل أد
وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والعرف والعادات، وسد 

 .(44)الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان، والبراءة الأصلية والاستقراء"
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أصول مذهبه، وسار على منهجه من جاء بعده من أهل وهكذا اعتمد مالك العرف في 
المذهب، وجعلوه أساسا أداروا عليه كثيرا من المسائل والأحكام، بل إنهم جعلوا الأخذ بالعرف 

 .(45)وتحكيمه من أسس وقواعد الفقه عامة التي بني عليها

يسي بما احتواه من نوازل، وهي تختلف أساسا عن الافت راضات كما امتاز معيار الونشر
ية التي طالما شعبت الفقه وضخمته، فكانت الأحداث التي عاشها الناس في الغرب  النظر
الإسلامي عموما والمغرب الأوسط خصوصا، مصطبغة بالصبغة المحلية ومتأثرة بالمؤثرات 

 ، أو ما يعرف بالعرف.(46)الوقتية

يسي عن ابن منظور أنه ينبغي للمشاور في مسألة أن يح ضر عند ذلك أمورا وقد نقل الونشر
يجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يستحضره في ذلك منها، مراعاة العوائد في  يبني عليها فتواه و

 .(47)أحوال الناس وأقوالهم وأزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة

لخمس الكلية إن قاعدة إعمال العرف هي قاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهي من القواعد ا
يعة؛ وذلك أنهم يجعلون القواعد ال كبرى خمسًا هي   :ال كبرى عند فقهاء الشر

  .قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد •

  .والقاعدة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك •

  .القاعدة الثالثة: قاعدة المشقة تجلب التيسير •

  .يزالوالقاعدة الرابعة: قاعدة الضرر  •

 .والقاعدة الخامسة: قاعدة إعمال العرف أو يسمونها العادة محكمة •
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والعلاقة بين العرف والعمل مترابطة، ولا بد من تحديد مفهوم إعمال قاعدة العرف، إذ أن 
 هذا اللفظ اختلف مفهومه عند العلماء الذين ورد هذا اللفظ عنهم.

يعة الإسلامية  الكتاب والسنة فقد قال القرافي المال كي في فدليل اعتبار العرف من الشر
، فكل ما شهدت به العادة (48)كتابه الفروق يستدل بذلك قوله تعالى" خذ العفو وأمر بالمعروف"

قضى به لظاهر هذه الآية إلا أن يكون هناك بينة، وأما السنة فقوله "ص": "ما رآه المسلمون 
ّ ه حسن"  حسنا فهو عند الل

يل في الطبري قال ّ ه إن : يقال أن ذلك في القول من والصواب :السابقة   لآيةا تأو أمر  الل
ّ ه صلى نبيه في  مصدر العرب، كلام في المعروف وهو بالعرف، الناس يأمر أن وسلم عليه الل

 .(49)المعروف معنى

يسي تفاصيل مناظرة حول موضوع الجزاء جرت بين الفقيهين أبو القاسم  وساق الونشر
ّ ه بن محمد العبدوسي، وقد كان القول النهائي للتازغردي أن الجزاء  التازغردي وأبي محمد عبد الل

حق ثابت جرى به العرف فلا يجوز لوكيل السلطان الذي باع شقا من قاعة مشتركة أن يتجاهل 
يكه في الجزاء"  .( 50)حق شر

ً  الأحكام والقول بتغير ّ ه، دين في تغيرا الحقيقة في ليس والأعراف للعوائد تبعا  هو وٕانما الل
 للمعنى. قالب الحقيقة في الذي لروح النص تطبيق

 قبيح، فما هو ما ومنها حسن هو ما فمنها واحد، شكل على ليست والعادات الأعراف ل كن
يحقق حسنا منها كان يع مقاصد و  ذلك هو غير ما أما الأحكام، على التأثير في نعنيه ما هو التشر

 الأحكام. على له تأثير فلا
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يسي ذلك عندما سئل عن أهل موضع عادتهم إذا مات لهم إنسان   حيث يبين لنا الونشر
يذكر نحو ما  يقرأ شيئا من القرآن، و بيع النهار في المنار في الجامع الأعظم و يصعد أحدهم في ر
يقول مات فلان وجنازته في كذا، إلى أشياء كثيرة في  يفعل المؤذن بالليل ثم يدور في المنار، و

هذا...فأجاب " إن ذلك من أشد النعي الذي جاء النهي عنه في الحديث، فالواجب التقدم نحو 
فيه بالنهي عنه والمنع منه لقبحه بفعله في الصوامع التي لم يشرع فيها إلا الإعلان بالأوقات 

 .( 51)لإقامة شرائع الصلوات"

في  باختلاف الحقيقة في ليس العوائد اختلاف عند الأحكام اختلاف الشاطبي: إن يقول
 أصل إلى عادة كل رجعت اختلفت إذا العوائد أن الاختلاف معنى وٕانما الخطاب، أصل

 . ( 52)عليها" به شرعي يحكم

 على البقاء وأن الفقهاء، عليه أجمع مما هو للعوائد الأحكام بتبعية القول أن القرافي وقد بين
يعة بحقيقة وجهل للإجماع، خلاف هو علته حكم ذهبت  الإسلامية. الشر

 الإجماع خلاف :العوائد تلك تغير مع العوائد مدركها التي إجراء الأحكام أيضا: إن وقال
 .( 53)الدين وجهالة في

يعة تيمية أن الإسلام ابن شيخ ذلك في وتبعه مالك الإمام بين وقد  الإسلامية تراعي الشر
 أو الواقع الشخصي الواقع سواء فيها، تأثير للواقع قد يكون أحكاما لهم وتنشئ الناس أحوال

 .( 54)العام

يسي ضرورة ارتباط الفقهاء بالواقع المعيشي وما تعارف عليه الناس ، باعتبار  ثم بين الونشر
أن معرفة علم الواقع بمعرفة كل دقائقه وتفاصيله وحيثياته، فتجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه 

يعلمه لغيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض ا لعوام من مسائل الصلاة، لا يحسن الجواب، بل ولا و
 .( 55)يُفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر"
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يعد ابن يقول النفع  عظيم معنى والعوائد والأحوال الأمكنة بحسب الفتوى تغير القيم: و
بسبب عن الحرج ورفع التخفيف مظاهر من ومظهرا على  عظيم غلط يقع به الجهل الناس و

يعة يعة يتنافى الذي إليه الشيء سبيل لا ما والتكليف والمشقة الحرج من يوجب الشر التي  والشر
 .(56)المصالح رتب أعلى في هي

على أمر اعتبار العرف والإحالة  والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، إذ أحكم فقهاؤنا
إليه، بأن وضعوا شروطا وضوابط لا بد من توفرها في العرف ليكون صالحا للاعتبار، تنظيما 

وشروط إعمال العرف  (57)لمصالح الناس، وحسما لفوضى الأعراف الفاسدة والعادة الشاذة،
بعة هي   :أر

بًا غير أن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مض :أولها • بًا؛ لأنه إذا كان مضطر طر
، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب -أي منتشرا بين أهله-غالب

 .(58)الشائع دون النادر

يسي في نوازله في كثير من الأحيان بهذه القاعدة كون العرف مطرد وغالب  يستدل الونشر و
حدى النوازل المنقولة ابن رشد في مسألة جهاز .كما قال في إ(59)أو أنه منقطع وغير غالب

العروس" إن كان في هذا العمل عرف في البلد قد جرى فيه الأمر، واستمر عليه  العمل يحكم 
 .(60)به، وإن لم يكن في ذلك عرف معلوم، فالقول قول المرأة"

يعة لا عبرة :والشرط الثاني • يعة، فالمخالف للشر به،  أن يكون العرف غير مخالف للشر
ومقال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في 
يقول  يعة، ومن، ثم لا يلتف إليه، ولا تقيد به العقود، و البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشر

يره، ميارة في كراء الحلي:"...ومنها لمن يكون القول إذا تنازعا في الحلي، هل هو للمكتري، أو غ
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أو في قدر الأجرة، أو قبضتها، إلى غير ذلك مما يعرض من الأمور، والمعول عليه في ذلك كله: 
ّ ه أعلم"  .(61)العرف والعادة، مالم يؤد لممنوع شرعا، فلا عبرة بالعرف حينئذ، والل

أن يكون العرف سابقا غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق  :الشرط الثالث •
ن العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين دينارا قبل مائة المقارب دو

سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالدينارات الموجودة بيننا الآن، فالعرف المتقدم مع استمرار العمل 
به هو الذي يفسر إقرار الناس ووصاياهم وعقودهم، وهو الذي يردون إليه عند التنازع، فلو 

الناس فيما يعد عيبا أو ما يدخل في المبيع تبعا فالمعتبر في ذلك هو عرفهم الجاري  تغيرت عادة
 .(62)به العمل وقت التصرف، دون اللاحق أو القديم المتروك

ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة  :والشرط الرابع •
وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز بالتصريح لا بالعرف، ومن أمثلة ذلك: أنه إذا 

الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذنًا في العرف، ول كن لو وضع الطعام، ثم قيل لا 
ينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس  تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قر

 .(63)ليس مرادًا

يسي عدة نوازل تبين فيها الشرط وتوجب التقيد به حتى ولو لم يكن معروفاً  وقد أورد الونشر
" حيث سئل مطرف بن عمروس عن خماس، زارع رجلا سنة واحدة لورقتين، في الأولى على 
يفسخ مالم يقع، فإن فات بالعمل كان  الخمس وفي الثانية على السدس، فأجاب: هذا مكروه و

يعة ول زمها من النفقة في العمل على قدر الزرع بينهما على ما جعل كل واحد منهما الزر
 .(64)ذلك"

ومن أمثلته أيًضا: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، 
والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، 
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وكما قال ابن عبد السلام" كل ما فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف، 
 .(65)يثبت في العرف إذ صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح"

ّ ه القروي  يسي هذه القاعدة عندما سأل شيوخه منهم الشيخ أبي عبد الل وقد بين الونشر
ا م عمن ماتت زوجته فأراد زوجها دفنها في مقبرته، وأراد عصبته5466ه /875بتلمسان، سنة

دفنها في مقبرتهم، فأجاب اعتمادا على فتوى ابن عرفة ، وهو بأن القول قول عصبتها أخذا من 
ية مع أهلها لا مع أهل زوجها لفقد النص فيها"  .(66)قول المدونة " وتنتوي البدو

  :وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ

 .(67)منها قولهم: العادة محكمة •

  منها قولهم: الحقيقة تدرك بدلالة العادة.  •

 ومنها قولهم: المعروف عرفًا كالمشروط شرًطا.  •

يمان محمول على العرف.  •  ومنها قولهم: الإ

وقاعدة العادة محكمة هي قاعدة عظيمة جدا يرجع إليها شطر عظيم من الفقه مما ليس له 
ضابط له في الشرع ولا في اللغة، وتستند هذه القاعدة لقوله تعالى"خذ العفو وأمر بالعرف 

بقوله تعالى" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"(68)وأعرض عن الجاهلين" ّ ه (69)، و ، فقد رد الل
بقوله تعالى"وللمطلقات متاع بالمعروف" حقوق النساء  .(70)على أزواجهن إلى العرف، و

بنيك بالمعروف" وعن ابن (71)ومن السنة قوله "ص"لهند بنت عتبة" ، خذي ما يكفيك و
ّ ه حسن"  ،(72)مسعود "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الل
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ن إحدى نوازل وما يقابل ذلك في المذهب المال كي وعلى رأسه صاحب المعيار: أنه أجاب ع
 .(73)النكاح وشروط العقد أنه يجري مجرى العوائد إلا ما شذ منه

أما قاعدة الحقيقة تدرك بدلالة العادة، أو يطلق عليها البعض الثابت عادة كالثابت نطا، أي 
يمكن أن  أنه كل ما ثبت عرفا أو عادة من حقوق وغيرها فكأنه ثبت بالنص وهو الحقيقة، و

بحديث ناقة البراء بن عازب التي دخلت حائطا فأفسدته فسأل النبي"ص"  يستدل لهذه القاعدة
ّ ه، العادة هي أن على أهل الماشية حفظ ماشيتهم في  عن عادة الناس في ذلك فقالوا: يارسول الل

 .( 74)الليل وعلى أهل الحوائط حفظها في النهار، فقضى النبي "ص" بذلك

يسي يعتمد شيخنا الونشر على هذه القاعدة في عدة نوازل منها: ما إذا لم يعين نوع النقد حمل  و
يصير تعيين نوع النقد عرفا حقيقة، وهو ما  على المتعامل به في عرف البلد وهو نقد البلد و

 .( 75)ينطبق على مقدار الزكاة ونوع النقد

لأم " العادة أما قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهي قاعدة مندرجة تحت القاعدة ا
محكمة" حيث من مجالات تحكيم العادة الشرط العرفي فهو في قوة الشرط اللفظي، مثل نفقة 
الزوج على الزوجة، وإرضاع المرأة لودها مادامت زوجة لأبيه، واشتراط الركاب على صاحب 

 .( 76)السفينة أن يجد في السير ولا يتحول في المسير إلى السواحل

يسي بين هذه ا لقاعدة في عدة من نوازله انطلاقا من الفقه المال كي ومنها ما بينه أنه والونشر
المعروف بأن البكر هي التي العذراء، وأنها لم تتزوج، لأن هناك من تزوجت ول كنها بقيت 

 .( 77)عذراء، حيث بينها في إحدى النوازل التي نقلها عن ابن رشد وكذا ابن الحاج

يمان محمول على العرف، في أما القاعدة الرابعة والأخيرة ضمن  قواعد العادة محكمة وهي الإ
حالة العزم على فعل شيء ما كأن يحلف اليمين أن لا يأكل لحما لم يحنث بأكل السمك، لأن 

 .( 78)عرف الناس قد جرى على تخصيص السمك من مسمى اللحم
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 ثالثا: أثر العرف في تشكيل خصوصية مغربية للنوازل الفقهية : 

 جدل النص والواقع ) نماذج وأمثلة من المعيار للونشريسي(

يستدل علماء المذهب المال كي بعدة آيات وأحاديث تثبت ضرورة الاعتماد على العرف منها 
بي: " قال علماؤنا في هذا دليل ( 79)قوله تعالى"إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ، قال ابن عر

 .( 80)أخذ القميص مقبلا ومدبرا، وهو استخدام للواقع على العمل بالعرف والعادة، لما ذُكر من

وأكثر الآيات التي تحث على العرف واردة في أحكام الأسرة مثل قوله تعالي:" وعاشروهن 
، وقوله " فأمسكوهن ( 82)و " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ( 81)بالمعروف"

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر ، وقوله كذلك" ( 83)بمعروف أو سرحوهن بمعروف"
، وهي كلها آيات تدل على رفض التحديد وإنما وكل الأمر إلى ما ( 84)قدره متاعا بالمعروف"

 .( 85)هو معروف ومن عادات الناس

إضافة إلى حديث الرسول" ص" لهند بنت عتبة حين قالت له إن أبا سفيان رجل مسيك لا 
، أي ( 86)ولادها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"يعطيها من النفقة ما يكفيها وأ

بقدر حاجتهم، وقدر ماله وتحري القصد والوسط دون  خذي المعتاد من النفقة عند الناس، و
 .(87)الإكثار ولا التقتير

براز ما جرى عليه العمل بين  يحاول صاحب المعيار تبيان خصوصية المدرسة المال كية لإ
فلا ينبغي أن يشوش عليهم بذكر غيره وإن كان  -ولو ضعيفا –ندا صحيحا الناس إذا كان لهم مست

مشهورا، حيث يبين : أن ماجرى به عمل الناس ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما 
 .( 88)أمكن"
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يسي بعرض أقوال العلماء السابقين وأحكام قضاياهم الخاصة بالعرف  في إطار  والتزم الونشر
العلمية في نسبة الأقوال والفتاوى، والردود والتعقيبات، إلى أصحابها منهج رائع، تمسك بالأمانة 

د، والأسلوب الغالب في موسوعتِه أنه يقول ُّّ ، فيبين السؤال "ُسئِل فلان عن كذا" :بكل تجر
يذكر الجواب بالتفصيل، من أجل مراعاة ما جرى على ألسنة  ، ثم"...فأجاب" :بوضوح، ثم يقول

الفقهاء في كثير من المواضيع المنقول فيها اختلافهم أن يقول هذا خلاف في حال لا في 
 ، أي في العرف والعادة فقط.(89)مقال

بالمعنى  ية و بر يسي نازلة وافق فيها فتوى ابن عرفة لمن يحلف اليمين بالبر وقد نقل لنا الونشر
لمحلي على فعل ما وحنث فيه، وفي حالة عدم النية هل تحمل على العرف،  وما جوابكم إن لم ا

يتحقق فيها عرف، والعرف المعتبر فيها هل لا بد من جماعة معتبرة تفهم هذا وتحققه؟ فأجاب: 
الواجب حمل اللفظ على مانواه به فإن لم تكن له نية فعلى العرف عند المتكلم الحالف لا عند 

ّ ه تعالى غي ره فإن لم يكن عرف فعلى أقل مسمى ذلك اللفظ فيما وضع له في لغته الأعجمية والل
 .(90)أعلم

يسي في المعيار أسماء المفتيين ونصوص الأسئلة إلا في حالات نادرة يعتذر فيها  يثبت الونشر
عن عدم وقوفه على نص السؤال أو يقول: سئل فلان عن مسألة أو مسائل تظهر من الجواب، 
يأتي بنصوص الأسئلة على حالها ولو أنها في الغالب محررة من طرف عوام أو أشباه عوام، ولا  و
يمها، وتنحرف أحيانا أخرى عبارات المفتين أنفسهم  تسمح له أمانته العلمية بالتصرف فيها أو تقو
عن الأسلوب الفصيح، لا سيما عندما يتحدثون عن العادات والأعراف المحلية ، فلا يتدخل 
يسي في تصحيحها ولا تعديلها، لذلك نجد في المعيار ال كثير من الكلمات الدارجة  الونشر
والعبارات الملحونة، مثل "باطلا" أي مجانا بدون مقابل، و" أصاب" بمعنى وجد ولقي و " 
نتعوج" بمعنى ننحرف، "وعباه" بمعنى ذهب به وحمله معه...الخ وهو كله يبرز مكانة العرف في 

يسينوازل المف  .( 91)تين المال كية وعلى رأسهم الونشر
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يسي احترام ما جرت به العادة في الزواج والطلاق وغيرها من أمور الأسرة  وقد بين الونشر
مثل أن يتزوج رجل بنقد ولا يدفعه وإنما يأتي بكسوة، وكان جوابه بأن تقبض الزوجة النقد 

ما دعا إليه لما في ذلك من التحجير  عينا ثم تشتري ما يصلح لجهاز مثلها ولا يجاب الزوج إلى
 .( 92)وفسخ الدين"

يسي مراعاته نقطتين مهمتين أثناء إصداره لفتاواه وهي:  والملاحظ على نوازل الونشر

 الاعتماد على النص في المنصوص عليه، والقياس فيما لم يُنّصَّ عليه. 

 .ثم التخريج على القواعد الفقهية والأصولي، ومنها العرف •

يسي إلى مجال من مجالات العرف في قوله: "إذا ورد حكم من الشرع  وقد أشار فقيهنا الونشر
يعة يعة، فإننا أولًا نرجع إلى اصطلاح الشر   .لم يحد" وذلك أنه إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشر

َ -مثال ذلك قوله سبحانه:  لَاة م يوجد فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ، فإذا ل-وََأقِيمُوا الّصَّ
ُ -في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية رجعنا إلى اللغة، مثل قوله:  ارِقَة ارُِق وَالّسَّ نرجع إلى -وَالّسَّ

دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي لهذا اللفظ، فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، 
  .رجعنا إلى العرف

يسي يذكر:" أننا إذا رفعنا عادة ف ي قضاء أو فتيا ممن أدركنا من القضاة وفي معيار الونشر
والمفتين ووجدنا لهم في ذلك مستندا من كلام من تقدم من السلف، ينبغي لنا أن نقف عند 
عادتهم، وأن نأخذ بعلمهم ولا نتعداه إلى غيره، وإن وجدنا خلافا عن الفقهاء في القضية، فإن 

براء لديننا وعرضنا وكان ذلك منا فعلنا ذلك كنا أسلم فيما أفتينا به وكان إتباعنا لهم ف ي ذلك إ
 .(93)أقوى في نفوسنا، لاسيما إذا كان القول المخالف لما في القضية مشكلا علينا
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يعة جاءت بأن السارق لا يقطع إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا  مثال ذلك: أن الشر
يب لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، ومثله النفقة على  الزوجة أو القر

يوجد لها ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة 
بالعرف، وترك المؤلف عددًا من مجالات إعمال العرف غير هذا المجال، مثل تفسير ألفاظ 

  .الناس

يسي في المعيار  على أن هناك إجماع بأن الفتاوى تختلف ، (94)باختلاف العوائد ونقل الونشر
يراعي حتى ألفاظ الناس، فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف، فلو قلت في هذه  و
يال السعودي، ل كن لو قال:  يال ماذا؟ الر يالاً، لكان المراد بالر البلاد بعتك هذا المبيع بستين ر

البًا، ولا يوجد بستين جنيهًا، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطردًا غ
  .عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه هل هو المصري أو غيرها من أنواع الجنيهات؟

يسي بتفسير الألفاظ بدلالة العرف حين سئل عمن سكن وزوجته مدينة  يستدل الونشر و
فاس ثم خرجت معه طوعا وسكنت معه بلدا آخر، ل كنها قررت الرجوع فأطلق عليها زوجه 

انت لي امرأة أبدا، فهل له مراجعتها إن شاء أو ليس له مراجعتها لقوله أبدا؟ حيث اليمين لك
يلزمه طلقة واحدة لأن اليمين في العرف  أجاب عبد الواحد أن اليمين فهي عليه إحناث نفسه و

 .( 95)طلاق وله رجعة مهما قال أبدا إن لم يصادف الثلاث"

ّ ه لا  :لناس؛ ولذلك لو قال القائلمن مجالات إعمال العرف تقييد وتخصيص ألفاظ ا والل
افترشت فراًشا ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراًشا، ومع ذلك فإنه في 

  .العرف لفظ الفراش يراد به معنى معينًا، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف
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ّ ه لا أكلت لحمًا، ه ل يحنث بأكل لو حلف حالف لا يأكل سمكًا لا يأكل لحمًا، لو قال: والل
السمك؟ ما رأيكم فأجاب: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحما، فإنه 

  يحنث وإلا فلا.

يسي رأي الفقيه العقباني  أن كثيرا من مسائل الفقه يجري  -أبو الفضل–كما أورد الونشر
 .( 96)الحكم فيها على مقصود أهل العرف، وإن كانت الألفاظ تدل على ذلك

نها مسألة "إذا أرسل شخص مع آخر نقودا ليدفعها إلى من يطلبه بدين، فقال من أرسلت م
معه: دفعتها إلى فلان كما أمرتني، فأنكر فلان، فعلى الدافع البينة، وإلا ضمِن، إذا أمره بالإشهاد 
أو كانت العادة، قال العدوي" المعتمد الضمان، ولو جرى عرف بعدم الإشهاد، فهي تستثني 

 .( 97)قاعدة العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب"من 

يسي : أن الخلاف في لزوم نكاح الناكل مبني على الخلاف في العادة هل هي  وقد ذكر الونشر
كالشاهد أو كالشاهدين فإن قلنا كالشاهدين لزم النكاح بنكولهه وعليه نصف الصداق، وإن قلنا 

 .( 98)كالشاهد لم يلزمه

يسي بالتالي  وذكر الونشر يقاتل عنه ...و : أنه جرت العادة بأن بعضهم يحامي عن بعض و
ينبغي أن يبدأ بالأقرب بالنسب.." به إن كان لا يستطيع دفعها و  ( 99) وجب حمل الدية عنه أقار

 

 الخاتمة:

يا لا ينكره أحد في المذهب المال كي، لأن العرف سبق  لا يزال العرف يلعب دورا هاما وحيو
ينها، ولا يزال يكملها عند سكوتها.القوانين وقام   مقامها قبل تدو
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يسي أن الأحكام الفقهية المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا لأن الفرع  أوضح الونشر
يتغير أصله، ولهذا يقول العلماء في مثل هذا الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 

برهان.  حجة و

براز ما جرى عليه العمل بين يحاول صاحب المعيار تبيان خ صوصية المدرسة المال كية لإ
فلا ينبغي أن يشوش عليهم بذكر غيره وإن كان  -ولو ضعيفا –الناس إذا كان لهم مستندا صحيحا 

 مشهورا، حيث يبين : أن ماجرى به عمل الناس ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن".

يسي من خلال المعيار أن المذهب المال كي قد توسع في الأخذ بالعرف واعتبره  بين الونشر
يرجع إليه الفقيه والقاضي والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية  أصلا أصيلا تبنى عليه الأحكام، و

 وتطبيقها على الواقع والجزئيات حيث لا يوجد نص من الشارع.

يسي واعتمد فيها على ولولا الوقت الضيق لحاولت إحصاء عدد النوازل ا لتي أوردها الونشر
 .العرف أو العادة لأنه يتطلب إعداد رسالة تخرج

 الهوامش:

                                                           

 .229( البقرة، الآية1

ير 2 مولى بح  سط  بن قا مر  من الن بوه  فارس، وأ ناء  من أب مه  لرحمن أ بد ا بو ع ته أ مداني، كني ماني اله سان الي بن كي طاووس  هو   )
طاووس  كان  نه  به لأ قب  ما ل به، وإن طاووس لق كوان، و سمه ذ قاب: إن ا تاب الأل في ك جوزي  بن ال فرج ا بو ال قال أ يري. و الحم

ليمن هل ا من أ تابعين  من ال لأولى  قة ا من الطب قات  صحاب الطب عده أ سمه،  نه ا شهور أ قراء والم يوم  .ال بل  كة ق طاووس بم مات 
ق لك  بد الم بن ع شام  كان ه يوم، و ية ب مات الترو يوم  له  كان  طاووس و لى  صلى ع ئة، ف ست وما سنة  فة  هو خلي سنة و لك ال حج ت د 

سنة سعون  ضع وت يروت، د ت، ج.ب صادر ب باس، دار  سان ع يق إح مان، تحق ناء الز باء أب يان وأن يات الأع كان: وف بن خل ، 2ا
 .509ص

لإلبيري3 سي ا مري الأندل مد ، ال بن مح سى  بن عي ّ ه  بد الل بن ع مد  ّ ه ، مح بد الل بو ع بع  (أ سنة أر في أول  لد  بة، و شيخ قرط  ،
شهور ،  كام " م خب الأح له "منت نة "و صر" المدو ئة واخت سعين وثلاثما سع وت سنة ت لآخر،  يع ا ب في ر توفي  ئة و ين وثلاثما شر وع

سلام  بن  سير ا صر تف ثائق "و" مخت صول   "وكتاب"الو تاب" أ سلام "،وك تاب" أدب الإ هد، وك في الز لوب " ياة الق تاب "ح وك
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سنة"،  يرةال شياء كث يروت، .وأ سالة، ب سة الر سي، مؤس عيم العرقسو مد ن لأرنؤوط، ومح شعيب ا يق  لاء، تحق لام النب سير أع لذهبي:  ا
 .188، ص17، ج1983، 1لبنان، ط

 .353، ص5( المعيار، ج4

ية، 5 يات الأزهر بة الكل سعد، مكت لرؤوف  بد ا طه ع يق  صول، تحق صار المح في اخت صول  قيح الف شرح تن في:  ( القرا
 .448،ص5993

ئر6 غرب الجزا يس  شر بال الون من ج سي ) ي لي الونشر بن ع حد  بد الوا بن ع مد  بن مح يى  بن يح مد  باس أح بو الع لد  (( هوأ و
سنة  يس  شر ين 5436/ 834بون سر شيخ المف قدمتهم  في م لام،  من الأع عة  لى جما يث درس ع سان ح نة تلم شأ بمدي حاة   ون و الن

ب سي، أ ي ير الونشر حد تعب لى  لق، ع عالم المط ّ هال بد الل سنة،   و ع عين  ب لغ أر شده و ب سي أ ي مد الونشر لغ أح ما ب باب و ل بن الع مد ا مح
بال  ها و إق فاوة فقهائ من ح قي  فاس، ول لى  خرج إ هب داره ف مر بن حق، و أ مة  له كل ياني لقو بت الز بو ثا سلطان أ يه ال ضب عل غ

سنة  يه  ها عل سنة  5469/ 874طلبت توفي  ها  ب ين       954و كو سي ت ي كان للونشر مذهب  ،  قة بال فة دقي تين ومعر هي م فق
شرع  تي  شر ال لإثني ع ته ا مادة مجلدا ها  ستخرج من فاس فا سي ب بة آل الفردي من مكت برى  ستفادة ك له ا تاح  لذي أ لأمر ا مال كي ا ال

سنة  ها  سنة  5485ه  /  896في ته  يل وفا ها قب فرغَ من من  .م 5563ه  /     م لي فر  عدد وا سي  ي مد الونشر يد أح لى  خرج ع وت
سوس الف لاد ال من ب ها  لأطلس وماوراء بال ا يك وج فاس وفك في  يا،  ضاء والفت يس والق تدر في ال يا  جات عل غوا در لذين بل هاء ا ق

ها)ت. فاس ومفتي ضي  سي قا ي حد الونشر بد الوا لده ع شهرهم و صى ،أ ضي 955الاق بي قا غرديس التغل بن ال مد ا بن مح مد  ( ، ومح
ضيها )ت. بن قا بار976فاس وا بد الج بن ع مد  يس  ( ،ومح تدر لة ب ي مدة طو يك  في فك شهيرة  يه ال ية أب مر زاو لذي ع تدغيري ا الور

حديث )ت. قه وال سوس 956الف بوع  في ر هاء  شيخ الفق نت و ضاحية ترودا ير ب بوت ال كب عالم تي لي  مان النم بن عث سن  ( والح
ها)ت. غرب لل .(932كل عة دار الم جي ، مطب مد ح يق مح شر، تحق حة النا شاوني:  دو سكر الشف بن ع مد ا مة و مح تأليف و الترج

 . 48ـ 47، ص 1976النشر،  بالرباط، 

يروت، ط7 يل، ب سيني، دار الج مي الح يب فه كام، تعر لة الأح شرح مج كام  يدر: درر الح لي ح ) 47، ص5، ج5995، 5( ع
 (.  39القاعدة رقم

عة 8 في طب غرب  ندلس والم ية والأ يق تاوى إفر عن ف غرب  ُ جامع الم عرب وال ُ يار الم تاب "المع شر ك ُ سنة ( ن لى ) ( 5879/ 5354أو
سلامي غرب الإ في دار ال ية  فاس وثان يروت، ) ,ب من 5465/5985ب كوّن  يت مع  53( و لى ج سي ع ي مل الونشر صر ع لدا،لم يقت مج

يق  صنيفها والتعل لى ت لك إ جاوز ذ بل ت يه  قدمون عل خرون مت له وآ صرون  جال معا صدرها ر توى أ لاثين ف مٍس وث ئةٍ وخ فين وما أل
ها بالاس ها وإثرائ لآراء علي عدد ا خاص بت مام  مع اهت قام  ضيه الم ما يقت جة أو  يه الحا تدعو إل ما  سب  صيل بح شهادات والتأ ت

لرّد بول وا ضعيف والق ترجيح والت لى ال يد إ يل أك نب م لى جا هذا إ سائدة.  لأعراف ال لف ا عاة مخت عن مرا شئة  مد  .النا أح
  .55ـ 50، ص1976  مة و النشر، الرباط،المنجور: فهرس، تحقيق محمد حجي، طبعة دار المغرب للتأليف و الترج

قرى، ( 9 عة أم ال ستير، جام سالة ماج سرة، ر قه الأ كام ف من أح ها  فرق ومتعلقات في ال عرف  ثر ال يد: أ لرحمن باجن بد ا هام ع إل
بية السعودية،   .28، ص2663الممل كة العر

 .285، ص4، ج5995 ،5ابن فارس: مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط( 10

 .5المرسلات، الأية( 11

 .456، ص4، ج5979، 2الجوهري: الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط( 12

 .285، ص4ابن فارس: المصدر السابق، ج( 13
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 .36( إلهام عبد الرحمن باجنيد: المرجع السابق، ص14

شرح15 سرار  شف الأ سفي: ك لدين الن حافظ ا نار، ط (  ية الم تب العلم نار، دار ال ك لى الم صنف ع ، 2، ج5986، 5الم
 .593ص

يفات، تحقيق بن محمد بن علي ( الجرجاني16 براهيم الابياري، علي: التعر بي، ط الكتاب دار إ  .593، ص5998، 4العر

بيدي: تاج العروس من جواهر القاموس،تحقيق17 يت،  حكومة مطبعة ، حجازي مصطفى ( الز  الفاء باب،  5987ال كو
 .546، ص24العين، ج فصل

بي، التراث إحياء العرف، دار نشر رسالة عابدين، ابن رسائل ( ابن عابدين: مجموعة18  .552، ص2لبنان، ج بيروت العر

شؤون 19 قاف وال فاس، وزارة الأو مي ب لس العل يق المج يز، تحق تاب العز سير الك في تف لوجيز  حرر ا ية: الم بن عط حق  بد ال ( ع
باط، طالإسلامية، ا  .233، ص7، ج5986،  5لر

لاتي، 20 حي الو مد ي ّ ه مح بد الل مد ع عة مح تدقيق ومراج صحيح و صول، ت قى الو لى مرت سول ع يل ال لاتي: ن حي الو مد ي عن مح لا  (نق
ياض، السعودية، ط  .598، ص5992، 5طبع دار عالم ال كتب، الر

عادة(21 ضبة ال هي الموا غة  صدر  في الل فارس: الم بن  ها. ا عود إلي صاحبها ي لأن  بذلك  سميت  سجية، و له  صير  تى ي شيء ح لى  ع
سابق، ج يث 582، ص4ال عم بح عرف أ يث أن ال صوص، ح موم والخ هو الع عرف،  عادة وال بين ال فرق  لبعض أن ال يرى ا ، و

مل.  لى الع صرت ع عادة اقت ما ال لي بين قولي والعم عرف ال شمل ال يدي لرحمن باجن بد ا هام ع سابق، صإل جع ال .، 42-41: المر
برك  قابر للت تراب الم مل  عادة ح يان  لال تب من خ صودة  ير مق شرة وغ ير مبا قة غ ي عرف بطر عادة وال بين ال فرق  سي ال ي بين الونشر ي و

عوام   مل ال يه ع ماجرى عل يل  هذا القب قال: " لب،  بد المط بن ع مزة  سيدنا ح بر  تراب ق قل  قاموا بن قدماء  ناس  عادة  عن  لا  به نق
ق ضلة" في ن قروح المع لأمراض وال من ا شفاء  سابوري للاست لب الني بي غا شيخ أ ضريح ال تراب  عزى و بي ي شيخ أ ضريح ال تراب  ل 

ية" صاف الدين من الأو يه  كانوا عل ما  ستعمال  كون با برك ي قروي" الت لي ال بو ع توى أ لى ف ستند إ يار، ج وا ، 330، ص1المع
هي ال عادة  ها ال بر في خرى يعت لة أ في ناز عود  نه ي ثق ول ك تب المو شروط وك قة  في الوثي كان  شد إذا  بن ر قال ا يث قال:"و عرف ح

صل  في أ ها  عى أن من اد قول  فالقول  شرط  نت ب عا، وإذا كا تب طو ها تك قد وأن صل الع في أ شرط  ها  عادة أن طاع، وال
فا" قدان عر يه المتعا خل عل ما د لاف  لك خ قد...لأن ذ يار، ج الع لب نوا.210، ص6المع في أغ سي  ي ما الونشر عل وعمو له يج ز

 .238، ص3المعيار، ج العادة والعرف شيء واحد على عرار أغلب علماء المال كية.

شترط  لا ي عرف  ما ال مة، بين يه للعا خل ف لا د هدين و ماء والمجت خاص بالع ماع  بأن الاج ماع  عرف والإج بين ال يق  جب التفر ما ي ك
ناس. عارف ال من ت كون  ما يت هاد وإن ية الاجت يه أهل شلبي: أف صطفى  مد م نان، مح يروت، لب ية، ب سلامي، دار الجامع قه الا صول الف

 .328، ص1، ج1983، 4ط

يت، ط22  .89، ص5985، 54( علم أصول الفقه، دار القلم، ال كو

يا، ط23  .828، ص2، ج5986، 5( أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق سور

 .565، ص5983، 5بدمشق، ط الفكر الحافظ، دار مطيع محمد ( ابن نجيم: الأشباه والنظائر، تحقيق24

 ( نفس المصدر والصفحة.25

 .536، ص2( رسائله، المصدر السابق، ج26
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 .37( إلهام عبد الرحمن باجنيد: المرجع السابق، ص27

هي: 28 صلا و شر أ ستة ع مد صالح بو مح شيخ أ عدها ال مال كي ف قه ال ها الف ني علي تي ب صول ال هذه الأ عد  في  ية  لف المال ك قد اخت ( ل
ظاهر تاب و هو نص الك هه و قة( وتنبي هوم المواف مراده مف خر)  باب آ هو  مه و فة ومفهو هوم المخال هو مف له و موم ودلي هو الع ه و

سان  صحابي والاستح قول ال نة و هل المدي مل أ ماع وع ثم الإج شرة،  فالمجموع ع سة  هذه الخم ثل  سنة م من ال لة و لى الع يه ع التنب
مرة لاف ف عاة الخ في مرا له  لف قو لذرائع واخت سد ا كم ب يه. والح لا يراع مرة  يه و سابق، يراع جع ال يدي: المر كريم الج بد الـ بن ع مر  ع

 .198ص

بي: أحكام القرآن، دار ال كتب العلمية، بيروت، لبنان، 29  .543، ص3، ج5996( محمد ابن عر

 .566، ص3( المصدر نفسه، ج30

 .5842، ص4( نفسه، ج31

 .575، ص2( شرحه على تحفة الحكام، هامش، ج32

 .555، ص2، ج5995التسولي: البهجة على تحفة الحكام، دار الرشاد الحديثة، ( أبو الحسن 33

يم الجيدي: المرجع السابق، ص34 بن عبد ال كر  .593-592( عمر

 .267، ص6( المعيار، ج35

يبا كلها بيئة واحدة من طنجة إلى طرابلس. المعيار، ج36 يقيا تقر يسي أن بلاد إفر  .279، ص2( وقد ذكر الونشر

 .383، ص5( المعيار، ج37

 .385( نفسه، ص38

 .523، ص7( المعيار، ج39

 .523، ص2رسائله، المصدر السابق، ج (40

 .78الحج الأية (41

 .525ابن عابدين: المصدر السابق، ص (42

جي، وزارة  (43 يت الطن بن تاو مد  يق مح لك، تحق مذهب ما لام  فة أع سالك لمعر يب الم مدارك وتقر يب ال ياض: ترت ضي ع القا
بية،   .89، ص5، ج5983، 3طالأوقاف المغر

 .445، ص5983، 5تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، ط (44

يب، ط (45 مد ب بن مح لأمين  مد ا يق مح سعود، تحق قي ال شرح مرا لى  نود ع شر الب لوي: ن براهيم الع حاج إ بن ال ّ ه  بد الل ، 5سيدي ع
 .266، ص2، ج2665

 ، المقدمة، ص ز.5المعيار، ج (46

يم الجيدي: العرف والعمل في المذهب المال كي، مطبعة فوضالة، المحمدية المغرب، ( 47  .85، ص5982عمر بن عبد ال كر
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 .599( الأعراف 48

يل عن البيان ( جامع49  .556، ص6، ج5988القرآن، دار الفكر بيروت لبنان،  أي تأو

 .267-265، ص6المعيار، ج (50

 .357، ص5المعيار، ج (51

نان، ط (52 يروت، لب تب، ب مد ، دار ال ك شافي مح بد ال سلام  ع بد ال يث ع خريج الأحاد يعة : ت شر صول ال في أ قات  ، 5المواف
 .396، ص2665

 دار البشائر غدة، أبو الفتاح عبد به والإمام، اعتنى القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمييز في الأحكام (53
 .259-258ص، 5995، 2لبنان، ط بيروت الإسلامية،

وابنه،  الحنبلي النجدي قاسم العاصمي بن محمد بن الرحمن عبد وترتيب تيمية، جمع ابن الإسلام لشيخ الفتاوى مجموع (54
بية الممل كة  .365، ص 26الحرمين، ج لشؤون العامة الرئاسة السعودية، العر

 .86-79، ص56المعيار، ج (55

 والنشر للطباعة الأرقم أبي بن الأرقم دار الزعبي، شركة السلام عبد أحمد به العالمين، اعتنى رب عن الموقعين أعلام (56
يع،  .53، ص3، ج5997، 5لبنان، ط بيروت والتوز

مل  (57 سلامية، والع شؤون الإ ئرة ال مال كي، دا مذهب ال في ال تاوى  كام والف في الأح عرف  مال ال مين: إع بن الت ّ ه  بد الل مد ع مح
بية المتحدة، ط  .79، ص2669، 5الخ يري، دبي، الإمارات العر

 .73، ص5992، 2أحمد فهمي أبو سنة: العرف والعادة في رأي الفقهاء، د د، ط (58

 ، 269، 268، ص6المعيار، ج (59

 .522، ص3( المعيار، ج60

نان، ط61 يروت، لب سلامي، ب غرب الإ بوخبزة، دار ال مد  يق مح مال كي، تحق قه ال في الف لذخيرة  في: ا ، 5، ج5994، 5( القرا
 .387ص

 .85أحمد فهمي أبو سنة: المرجع السابق، ص (62

ّ ه بن التمين: المرجع السابق، ص (63  .88محمد عبد الل

 .564، ص8المعيار، ج (64

 .578، ص2، ج5968ن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الشروق القاهرة، اب (65

 .359، ص5( المعيار، ج66

67 ِ ِيرِه َّدِهِ وتْفس لى ح َ َّصَّ ع فإْن ن شيْئاً،  بهِ  َق  َّ ّ كمٍ، وعل لى ح ارعُ ع نّصَّ الّشَّ فإذَا  َا،  موٌل به َةٌ َأْي مع م عادةُ مُحَكَّّ لى ( ال َِع إ َّّ رُج لا ، وإ
ُرفِ  ُّّ  الع بر اِس، وكذلَك  َّ ّ ُْرُف الن يهِ ع جرى عل َّذي  ّ هذَا ال بالْمَعْرُوِف{، و ِرُوهُّنَّ  عالى }وَعَاش ِهِ ت في قول كالمعروِف  لَك  َاري، وذ  الج

قودِ ك فاُظ الع ِرزِ وأل قبِض والح فُظ ال لَك، وكذلَك ل في ذ خٌل  هوَ دا صلةً، ف ا و ًّّ ِر َّدُّ ب ما يُع كّلُّ  حاِم، ف صلةُ الَأر لديِْن، و ُّّ الوا َال  :ه
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اسِ  َّ ّ ُرِف الن لى ع يهِ إ َُع ف هذَا .يُرْج في  يدخُل  ِهِ، و جرةُ عادت لهُ أُّ جارةٍ ف يرِ إ مْن غ شْيءٍ  مِل  حوَهُ بح لاً ون مرَ حمّا هذَا إذَا أ ِْن  ، وَم

 ِ حة ِح بمرو روُّّ َّّ كالت سامحةُ  بذلَك، والم عادةُ  جرِت ال ِهِ، إذَا  يرِ إذن ستعمالُهُ بغ يرِهِ، وا لِك غ في م ساِن  ُف الإن صرُّّ ِهِ،  ت يرِهِ، ودّقِ باب غ
ياِن العُرِف بذلكَ   .ودخوِل مل كِهِ، ولوْ لمْ يْأذْن فيهِ، لجر

 .599( الأعراف، الآية68

 .228( البقرة، الآية69

 .245( البقرة، الآية70

 .79، ص3( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، ج71
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ــوازل خذمة في المعاصرة المالكية ارتهادات الفقهية النَـّ

  العالي عثذ شويرفد.      
      معيوف الذين رالل أ.       

الزسائر - غرداية رـــــامعة  

ملخص :

تعتبر النوازل والمستجدات المتغيرة من القضايا التي يتماشى معها علم الأصول والفقه محاولة 
يل وفهم النّازلة، مع الإحاطة  َّّ بحسن التنز لفهمها، وإصدار الأحكام بشأنها، وهذا لا يكون إلا

وازل تختلف باختلاف َّّ امة بجميع جوانبها، فاـلن َّّ الزمان والمكان والأحوال، وقد كان للعلماء  الت
ير محل النِّزاع  ـوازل الطارئة وتكييفها وفهمها وضبطها، وتحر َّّ اجتهادات عظمى في خدمة الن

ّ ه  –فيهاـ، كما كان للأئمة المالـكية  ور الأعظم في خدمتها، فقديما كانت عبر  –رحمهم الل الدَّّ
ة أصول تميز بها هذا المذهب عن البقية مراعاة للنوازل كسد  تلامذة الإمام مالك، وظهرت عّدَّ

الذرائع والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وغيرها، وفي هذا البحث سنلقي بالتفاتة على 
ين في النوازل خدمة أو تأصيلا لها.  اجتهادات الفقهاء المالـكيين المعاصر
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Abstract: 

Weaknesses and changing developments are issues that are consistent with the 
knowledge of assets and jurisprudence, an attempt to understand them, and to 
make judgments about them, and this is only a good download and understanding 
of the descent, with full knowledge of all aspects, they are vary according to time 
and place and conditions, and scientists have had great jurisprudence in the 
service of emergency shuttles Adapt, understand and control them 

 النوازل الفقهية ، الاجتهادات المعاصرة لعلماء المالـكية .الكلمات المفتاحية : 

 مقذمة:

بيته القلوب والجباه،  الحمد الواحد الأحد بو ت لر الذي عدمت له النظائر والأشباه، وخرَّّ
ّ ه  بشــيرا، فجعله الل ة العالمين نذيرا و َّّ ّ ه لـكاـف والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، الذي بعثه الل
اـسخة،  َّّ يعة الن محجة لمن استبصـر، وحجة على من تولى وأدبر، ففضله بالنبوة الراسخة، وسدده بالشر

اـ بعد: حتى آ  تاه اليقين، أمَّّ

يعة، انسجاما وتمشايا مع حركة الحياة  فإّنَّ علم النوازل يدل على الحركة التي تعرفها الشر
يعة الـكبرى  هي  والواقع، فهي في الأخير وليدة الظروف والاحتياجات، وأحد وظائف الشر
مراعاة أحوال العباد وصلاح شـأنهم، في دينهم ودنياهم وآخرتهم، مع حفظ الكليات الخمس، 

بينوا خطورته، إذ أّنَّ المجتهد هو مو قع ومخ برٌ عن وقد برز علماءٌ مجتهدون شددوا في هذا الأمر، و
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رب العالمين، فوجب أن يكون عالما مدركا للأصول والأدلة، وملما باللغة، وماهرًا في حسن 
اس وعاداتهم وأعرافهم. َّّ يل الوقائع، جامعا عارفا لأحوال الن  تنز

وفي العصر الحاضر أقيمت المجامع الفقهية لبحث النوازل المستجدة، وما هذه المجامُع إلا  
يعة، إذ أّنَّ الفتوى إذا لم تقم  دليل على التحري والتدقيق في مهمة الإفتاء والإخبار باسم الشر

اس في دينهم، وفساد أمرهم، ومعلوم أّنَّ من أهم شروط  َّّ على بنيان صحيح كانت مدعاة لفتنة الن
الافتاء مراعاة المصالح وفهم الأحوال، وجلب المصلحة ودرء المفسدة، وليس هذا للانصاف 

بصمة لا ينكرها إلا جاحد، فإن هذه تفرد المذهب ا لمالـكي بهذا فقد للمذاهب الأخرى دور و
ية، تمثل التكامل المنشود بين المذاهب الفقهية الذي يستند إلى المرجعية الإسلامية  التعددية الفكر
ممثلة في الكتاب والسنة، وعمل أهل المدينة، فهي بالتالي تنبذ التعصب المذهبي، بل وتعمل على 

 اح على الآخر، من منطلق الثوابت التي ترفض الجحود والجمود.الانفت

 أهميــــــــة الموضوع: . أ

إّنَّ علماء المالـكية كانت لهم البصمة المميزة في هذا العلم، خاصة عندما انتشر مذهب الإمام 
ة دول وحضارات، كعلماء أهل الأندلس وقرطبة  في الأقطار، وصار مذهبا مشهورا تحكم به عّدَّ

المغرب وغيرهم، وتطور هذا المذهب بحسب انتشاره في الأمصار وتعدد النوازل التي ومصر و
اس  َّّ بة لغرض مصلحة الن تطرأ تماشيا مع معيشة الناس، وقد كان لزاما أن يجد المجتهدون لها أجو

يعة، وتكمن أهمية ير نفع إن وافق الشر يرها وهذا التقر  فإما بالمنع عنها، وهذا المنع منفعة، أو بتقر
هذا الموضوع في كون معرفة الاجتهادات المعاصرة في خدمة النوازل، فعلماء المالـكية الأوائل 
ين فكانت لها نظراتهم واستنباطاتهم لأّنَّ الواقع تغير تماما على ما  ما قصروا في ذلك، أما المعاصر

 كان عليه المتقدمون.
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 أسثاب اختيار الموضوع: . ب

 من أهم أسباب اختياـر هذا البحث:

معرفة كيف تناول المالـكية المعاصرة مسائل النوازل والمستجدات، إضافة إلى   -
كون هذا المنهج هو ما سار عليه الأئمة المتقدمون، أم حدث تجديد في تناولها 

 بحكم تغير الواقع.

أهمية علم النوازل تكمن في معرفة ما تتسم به من تجاذبات بين الباحثين والفقهاء  -
يا التي تكون محل نظر، وخير دليل هو الثراء الفقهي الذي والأصوليين في القضا

يخية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وكل  تعج به مصنفات وتنوع اتجاهاتها التار
 ما من شأنه أن يكون في خضم العراك الاجتماعي. 

 أهـــــــــــذاف الموضوع: . ت

 من أهداف هذه الدراسة:

ين في فهمهم للمنظومة النوازلية. تسليط الضوء على العلماء المالـكية -  المعاصر

ٌ على تطور المذهب المالـكي،  - فهم تنوع تناول المستجدات والوقائع وهو دليل واضح
 بحكم الاتساع الثقافي التي تعرفه الحضارة المعاصرة على مختلف الأصعدة.

مقارنة في كيفية الأخذ والرد والاستنباط والفهم والنظر في الطوارئ المستجدة  -
 ين الأئمة المالـكية قديماـ وحديثا. ب
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 إشكالية الموضوع: . ث

ين؛  ة إشكاليات، خاصة أّنَّ الدراسة حول المعاصر ه من خلال هذه الدراسة تتولد لدينا عّدَّ َّّ إن
 ومن أهمهاـ:

ين؟ وما         .1 كيف كانت خدمة النوازل الفقهية من طرف العلماء المالـكيين المعاصر
 تجدات المعاـصرة؟.هو منهجهم في تناول  المس

ما أثر الواقع المعاصر بكل ما يكتنفه من متغيرات على الفتوى، وأثر هذا الواقع في  .2
ين؟.  تكييف النازلة عن الأئمة المالـكية المعار

 منهذ الثحج: . د

اعتمدنا في بحث على ثلة من المناهج المساعدة في الدراسة، فجعلنا المنهج الاستقرائي هو لتتبع 
واجتهادات العلماء، كما كان للمنهج التحليلي دوره في فهم كثير من واستقراء فتاوى 

 الإشكاليات الأخرى التي طرأت أثناء الدراسة، واستنباط الأفكار والاستنتاجات منها.

 وقد اعتمدنا على الخطة الموالية لدراسة هذا الموضوع، فجعلناها كالآتي:

 مقدمة. 

 ل: علم النوازل عند المال كية. المبحث  الأو َّ

ل: تاريخ علم الن وازل عند المال كية المتقدمين.    المطلــــ ب الأو َّ

 المطلب الثاــــني: خدمة علم النوازل عند الماــــل كية المعاصرة. 

 المطلب الثالــــث: أث ر الواقع المعاصر على تكييف النوازل عند الماــــل كية المعاصرة.
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 ي: نماذج من النوازل وكيفية تناول المعاصرين  لها.المبحث الثان 

ل: نماذج من المعاــــملات المالــية.   المطلــــب الأو َّ

 المطلب الثاــــني: نماذج من الأحــوال الشخصيــة.

   نماذج من النوازل السياــــسيـــة. المطلب الثاــــلث:

 خاــــتمة. 

 

 األوَّل: علم النوازل عنذ المالكية. المثحج

 المطلـــــة األوَّل: تاريخ علم النـوازل عنذ المالكية المتقذمين.  

إن القضايا والنوازل الفقهية المعاصرة تنقسم باعتبار موضوعاتها وخطورتها وأهميتها إلى 
الـكبرى فهي القضايا القضايا والنوازل الـكبرى، وقضايا النوازل الصغرى، أما القضايا والنوازل 

ية، والسياسية، والاقتصادية،  ية التي تنزل بالأمة مثل المذاهب والأنظمة الفكر والواقعات المصير
ّ ه فيها، وتوجيه الناس  بيان حكم الل يجيب على علماء الأمة التصدي لها و والاجتماعية المعاصرة، و

 ية.إلى وجهة الحق والصواب، وذلك باجتهاد جماعي في المجامع الفقه

وأما النوازل الصغرى، فهي القضايا المتعلقة بمسائل مستجدة العبادات والمعاملات 
ّ ه فيها، ولا يوجد فيها فتوى للفقهاء  يحتاج الناس إلى معرفة حكم الل والأنكحة وغيرها، و
يمكن  ّ ه فيها بالاجتهاد وقياسها بالأشباه والنظائر، و السابقين، فتعين على العلماء بيان حكم الل

ّ ه  - 2، وفي هذا يقول العز بن عبد السلام1تهاد فيها للأفرادالاج : " من مارس  -رحمه الل
يعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة؛ علم أن جميع ما أمر به؛ لجلب مصلحة أو مصالح،        الشر
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ين، وأن جميع ما نهى عنه، إنما نهى عنه لدفع مفسدة أو  أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمر
يعة طافحة بذلك"مفاسد أو  ين والشر  .3جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمر

وقد دعا المؤرخون والباحثون إلى ضرورة الْغَوْر في مسائل كتب النوازل، وَنَْفُض الغبار   
اِبحَة في بحور السياسة والحروب وأهملتها كتب المناقب  عن القضايا التي أهملتها كتب التاريخ الّسَّ

ذا ما نبّه والتراجم والطبقات التي أبحرت بدورها في الجوانب السياسية والعلمية والثقافية، و ه
بية   إليه براهيم القادري بودشيش بقوله: " ومن نافلة القول أن معظم الدراسات الغر الدكتور إ

يّة فقتلته  حول المغرب والأندلس في العصر الوسيط فُتِنَْت بسحر التاريخ السياسي وأحداثه المُْدوِ
يجات الأجن بية على مقارعة التخر بية وَدََحَضْت أباطيلها بحثاً...وانصّبَّ اهتمام المدرسة الغر

يفات تنطق بالحقد والتعصب. ولـكنها انجرفت ُ من تحر في   ومَزاعمها المحبوكة لتطهيره مما َشابَه
مت  تيار التاريخ السياسي، والحاصل أن البحث في تاريخ الذِّهنيات قد ُأْسدَِل عليها ِستَارٌ من الّصَّ

بية كانت أو أجن بية...لـكن يمكن تدارك هذا النقص في والتهميش في الدراسات الحديثة، عر
يخية بالرجوع إلى كتب المناقب والتصوف والنوازل الفقهية..."  .4الحوليات التار

بة فقد لعبوا دورا فعالا في الاهتمام بالنوازل الفقهية، وذلك لما تناولوه     أما الباحثون المغار
يخية، ودراسات فقهية متميزة، وقد مّر اهتمامهم بالمصادر النّوازلية بأطوار مختلفة  من بحوث تار

بية، تزامنت المرحلة الأولى مع ما يمكن نعته  يخية المغر تعكس في جوهرها تطور الكتابة التار
يبي،  بالتاريخ الوطني وخاصة المرحلة الأخيرة منه في بداية سبعينيات القرن الماضي كتاريخ تقر

يسيفالأستاذ محمد المنوني أشار إلى أهمية هذه المصاد يه كتاب المعيار للونشر  5ر، مؤكدا على ما يحو
يجادها في كتاب آخر  .6من معلومات اقتصادية واجتماعية يصعب إ

يخي للنوازل عن الأئمة المالـكية فنجد أّنَّ أمر الإمام مالك  رحمه  –وإذا أتينا إلى التتبع التار
ّ ه  عهده كان كان عهدا  قد أجاد في تكييف النوازل وفهمها خاصة السياسية منها، لأّنَّ  –الل
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قاسيا، خاصة المدينة فقد كانت في حالة عدم استقرار سياسي خاصة في العهد الأموي وقد 
ّ ه  –شابت الحياة السياسية كثير من المستعصيات، مثل عدم مبايعة الحسين بن علي  رضي الل

يد سنة  –عنهما  َّّ خلع أهل المدينة ليز يد، ثم لحرة الشرقية بين هـ، وحدثت معركة كبيرة في ا64ليز
يد وأهل المدينة كانت الغلبة فيها له، وكان قائد الجيش يومها مسلم بن عقبة المزني بعد تلك 7يز ، و

بير  ّ ه عنهما  –المعركة سار عقبة لمقاتلة ابن الز يد توفيَ  –رضي الل وقام بحصار مكة لـكّنَّ يز
ية فمات ب َّّى بعده ابنه معاو اـم، ثم تول بعين يوما، فرجحت كفة فانسحب الجيش نحو الّشَّ عد أر

بير. ّ ه بن الز  عبد الل

كان الإمام مالك إذا عرضت عليه النازلة السياسية، يعرضها على أصوله التي لم يدونها على 
، ولما أتى الأئمة بعده دونوها، وتتبعوا واستقرؤوا حتى حرروا الأصول 8عكس الإمام الشافعي

 ، 9التي كان يعتمد عليها الإمام في فتواه

ّ ه  -كان الإمام مالك و  ينظر إلى أبعاد الأمور ومقاصدها، وهذا ما ظهر في الموطأ  –رحمه الل
في كثير من المؤشرات التي تدل على ذلك ومن فقهه الذي انتقل جيلا بعد جيلا، وإسناد كثير 

ي من الفروع من الأئمة المالـكية له، ومن خلال ما سبق نجد أّنَّ الإمام لم يكن له في المشاركة ف
العملية السياسية ولـكن أصاف لها حلية منهجه الإصلاحي، وكان يرى أّنَّ هذه المشاـركة لها 
ل منها فتأذت  جلب المنافع الـكبرى أكثر من المفاسد وإن وجدت، حتى ولو كان المتضرر الأوَّّ

ّ ه  –سمعته في الناس واتهمهوه  ه من علماء الدنيا والسلطان وهذا ما استنكره  –رحمه الل َّّ ةُ أن منه عّدَّ
ه يتبين أمران: َّّ َّّ أن  علماء كما ذكرنا سالفا، إلا

: أّنَّ الإمام مالك كان يرى أن مصلحته ملغاة على حساب المصلحة العامة المعتبرة، الأول
ينوا للحاكم أفعاله، ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر.  لئلا ينفرد أهل الفساد والفسق، فيز
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لحاكم بأهل الفساد للشورى، وأهل الحل والعقد هم الأولى : خوفه من استفراد االثاني
يذرها قاعا  يهدمها و بالتالي فإّنَّ احتكارهم للمنصاب العليا في البلاد ينخر بنيانها و بذلك، و

 .  10صفصفا

تم توالى هذا العلم فيمن بعده، وقد أخذ به تلامذته بعد فهموا فقه الإمام وساروا به في 
أّنَّ بعض من تلامذة الإمام خالفوه لما عايشوا واقعا مختلفا، فها هو الآفاق والأمصار، حتى 

الذي لزم مالكا وارتوى من علمه، وعاد بعدها إلى الأندلس ليتولى  11الإمام يحيى بن يحيى الليثي
يخالف مالكا في أمور كثيرة، فقد خالفه في مسألة القنوت، وترك رأي مالك  منصب الافتاء و

 .12في اليمين مع الشاهد، وغير ذلك

بعده عبد الملك بن  وقد ذكر ابن خلدون ارتحالهم ومشيهم في الأمصار فقال: " و رحل
 في الأندلس و دون فيه كتاب مالك و طبقته و بث مذهب 14فأخذ عن ابن القاسم 13بحبي

ن.الواضحة  العتبية. من تلامذته كتاب 15العتبي ثم دوَّّ

يقية أسد بن الفرات  أولاً. ثم انتقل إلى  أبي حنيفة فكتب عن أصحاب 16و رحل من أفر
سمي  إلى القيروان بكتابه و و كتب على ابن القاسم في سائر أبواب الفقه و جاء .مالك مذهب

و لقي ابن  على أسد ثم ارتحل إلى المشرق 17الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات، فقرأ بها سحنون
سحنون مسائلها و  القاسم و أخذ عنه و عارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منها. و كتب

فأنف من ذلك فترك  دونها و أثبت ما رجع عنه منها و كتب لأسد و أن يأخذ بكتاب سحنون
المسائل في الأبواب فكانت  الناس كتابه و اتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط

 الواضحة المدونة و أهل الأندلس على تسمى المدونة و المختلطة. و عكف أهل القيروان على هذه
يد ثم اختصر .العتبية و ً  و المختصرب المدونة و المختلطة في كتابه المسمى 18ابن أبي ز أبو  لخصه أيضا

و اعتمده المشيخة من أهل  بالتهذيب كتابه المسمى من فقهاء القيروان في19 سعيد البرادعي
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يقية  و هجروا العتبية و أخذوا به و تركوا ما سواه. و كذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب أفر
يضاح و الجمع و لم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالش .و ما سواها الواضحة رح و الإ

ّ ه أن يكتبوا مثل فكتب أهل يقية على المدونة ما شاء الل ابن محرز  و 21اللخمي و 20ابن يونس أفر
 .24و أمثالهم" 23ابن بشير و 22التونسي

بسبب هذا التحرك من الفقهاء تنوعت الآراء وازداد الثراء في مذهب مالك، وتوسعت  و
دائرة النوازل بسبب اختلاف البيئة مما أدى إلى مخالفة الإمام في كثير من القضايا كمسألة 

، وخالف ابن رشد  25المزارعة مما يخرج من الأرض، وهو عقد باطل عند المالـكيين المشارقة
ى من المسلمة مسألة عتق الرقاب ةالتي يرى فيها مالك أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغل

ّ ه عليه وسلم سئل عن  ّ ه صلى الل أفضل فقد أتى في )الموطأ( فعن  عائشة زوج النبي: أن رسول الل
ّ ه عليه وسلم:  ّ ه صلى الل . 26«َأغْلاَهَا  ثَمَناً، وََأنْفَسُهَا عِنْدَ َأهْلِهَا»الرقاب أيها أفضل؟، فقال رسول الل

إذا استووا في الأثمان، فالذي أقول به إن فأجاب ابن رشد عن المسألة برأي آخر فقال: " فإما 
انثى أفضل، لأن نكاحها بذلك يحل للمسلمين، ففي غتقها منفعة لهم، ولا منفعة لهم في عتق 

ية عليه إن أعتقه مسلم"  . 27الكافر الذكر ، إذا لا جز

وتوالت بعدها التأليفات إلى يومنا هذا وتعددت الاختلافات وساهمت في ثراء متنوع لأن 
يميز هذا الموضوع هو تحركة موازة مع الواقع، والملاحظ أّنَّ البيئة التي ساهمت في ثراء علم ما 

النوازل أكثر عند المالـكية في تتبع زمني لها، هو مرحلة الأندلس لـكون تلك المرحلة مرحلة 
حضارة ورقي في الحضارة الاسلامية، وكانت الأندلس عاصمة عظمى تتجه إليها القلوب 

 مما جعلها محط نظر من العالم أجمع. والأبصار،
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 المطلة الخــــاني: خذمة علم النوازل عنذ المـالكية المعاصرة. 

ين المالـكيين قد ساروا على درب سابقيهم، رغم أن السبل تغيرت لـكن  إن العلماء المعاصر
ّ ه تعالى، وتتحقق به مصلحة  الوجهة واحدة في الإخبار عن رب العالمين، وفق اجتهاد يرضاه الل

ّ ه  –الناس وتدرأ عنهم المفاسد، وهو مورد صعب كما قال الشاطبي  في )الموافقات( :"  -رحمه الل
يعة "  وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشر

28. 

ين الذين ساهموا ف  ي نضج هذا العلم:وسنورد الآن نماذج من العلماء المعاصر

 أوال: الشيخ الطاهر تن عاشـور.

يغ بفهمه عن  بين كثيرا مما قد يجعل من الجتهد يز خدم الإمام الطاهر بن عاشور النوازل و
النازلة، فقال واصفا كتابه )المقاصد(: " المأمول أن يشّكل هذا الكتاب إضافة متميزة للمكتبة 

ٌّ، ومجتهد مجّدِد مُبْدع، وأن محّقِقه عالم محّقِق الفقهية، خاصة وأن مؤلِّفه عالم موسوعي ف ّذ
َلـَكة  متمرِّس، يشكّل الاجتهاد والفقه ِمحْور حياته وجّل اهتمامه؛ وأن يساهم بالارتقاء بتنمية الم
يتحقق  يقاعَ العصر المتسارع، و ُ إ يعة الفقهية، وتأصيل أدوات الاجتهاد، وإغنائها، لتواكب الشر

يادة خلودها بالقدرة على الإن يتحول الفقه الإسلامي إلى مواقع الر تاج في كل زمان ومكان، و
ّ ه في النوازل الواقعة والمتوقعة" بيان حكم الل  .29والسبق، لحركة المجتمع، و

على أّن ابن عاشور لا يطلق الكلام على عواهنه دون تقييد لينفتح الباب لمن شاء أن يقدر 
و متعلق الأحكام الشرعية؛ فالأمر عنده ما شاء وكيف شاء، رخصة كان أم سواها، مما ه

يتطلب علماء أهل نظر سديد في فقه الشرع، وتمكن من معرفة مقاصدها، وخبرة بمواضع 
الحاجات في الأمة، ومقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتها، واسترفاء خروقها، 
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ً من اجتهاد فردي ولـكي ووضع الهناء بموضع النقب من أديمها، وحتى لا يكون هذا خا رجا
بعينيات إلى جمع مجمع علمي من أكابر علماء الإسلام ليبسطوا  يكون له حدوده فقد دعا منذ الأر

يصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه ومما يلاحظ على  .30بينهم حاجات الأمة و
 منهج الطاهر بن عاشور في تناوله للنوازل ما يلي:

بة - يعة عاملا حافزا نحو الحركة  محاولته الدؤو ير المنظومة الفقهية وجعل الشر على تطو
ية.  الحضار

السعي لتحقيق التوازن المطلوب بين النص الشرعي والواقع المعاش فلا جمود على  -
 النص ولا إطلاق العنان للاستجابة لمتطلبات العصر من جهة أخرى.

حة المكلف دون مصادمة تفعيل النظر المقاصدي للتقعيد الفقهي يعتمد على مصل -
يعة، والعمل على بث فكر إصلاحي اجتماـعي، أي ليس  مع نصوص الشر
الجواب على النازلة فقط بل استثمارها في التوجيه وهذا كان حاصل منهجه في 

 جعل الإصلاح هو المحور الأساسي الذي تدور عليه الأمة.

 حانيا: الذكتورأحمذ الريسوني.

يسوني يق كتاباته المميزة وهو  كان للدكتور أحمد الر كذلك سعيه في تناول النوازل عن طر
يعتمد في تناوله للنوازل على الاجتهاد المصلحي، فإن لم يجد فهم هذه النوازل على ضوء 
النصوص الشرعية فإن التقدير المصلحي يكون هو المستند والميزان، ولهذا يعتبر الاجتهاد 

 . 31صعبها وأخطرهاالمصلحي أكمل درجات الاجتهادوأرشدها وأ

وقد ذكر أن الاعتماد في تناول القضايا الجديدة هو المنهج المقاصدي ولذلك كل ما يمكن 
بيان أثرها، وكيف يمكن أن  أن يذكر هو المعالم والخصائص الـكبرى للفكر وللمنهج المقاصدي، و
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ي عامة هو المنهج يستفاد منها في منهج التفكير بصفة عامة. هذا المنهج المقاصدي والمنهج الأصول
الذي عمل به الرواد من الأئمة والعلماء منذ أن استقر هذا المنهج، بل حتى قبل أن يستقر 
يقة الاستنباط، وما يتبع ذلك من  يقة الاستدلال، وطر يقة بناء الأدلة، وطر باً، أعني طر مكتو

ية وقياسية وعقلية ومنطقية. هذا المقصود بالمنهج الأصولي  .إشكالات لغو

َ وقادةً  وهذا المنهج الأصولي هو الذي حكم تفكير الأمة وهو الذي صاغ عقول الأمة علماء
ين وأدباء ومؤرخين... ليس عند المسلمين منهج آخر متكامل للتفكير وللإنتاج الفكري  ومفكر
والعلمي والاستنباط والاجتهاد إلا المنهج الأصولي. عدد من العلوم الإسلامية عندها أجزاء من 

ين جزء، وعند المتكلمين جزء هذا  .32المنهج: عند المحدثين جزء، وعند الفقهاء جزء، وعند المفسر

 حالخـا: الشيخ عثذ اهلل تن تيه.

 يرى الشيخ بن بيه أن الاستفادة من النوازل تكون بثلاث طرق:

يق الأول:  من خلال دراسة الفتاوى وتصنيفها إلى مجموعات بحسب معتمد الفتوى الطر
يقة  يمكن تصنيف الفتاوى إلى ثلاثة نماذج: فتوى تعتمد الأصل ) الكتاب وطر الاستنباط، و

والسنة والقياس وأقوال الصحابة ...( وفتوى مجتهدي المذهب والفتيا وهي طبقة تعتمد مذهب 
إمامها وترجح في نطاق المذهب فقط، وفي بعض النوازل يتم الاستشهاد كفتاوى ابن رشد وابن 

يد القيروان ي، وإن هذا المجتهد رغم ندرته إلا أنه كانت لفتاواه أثر بالغ في مسار الحركة أبي ز
العلمية والفقهية على حد سواء، باعتباره نموذجا للفقيه المدرك لدقائق الفتاوى من جوانب 
مختلفة، ولذلك بقيت بعض هذه الفتاوى تستنزل عبر امتداد الأزمنة والأمكنة، متوزعة بين 

 .33والنوازل، محاطة بمصداقيتها العلمية والعمليةمختلف كتب الفقه 

 وأخيرا مجتهد الفتوى وهو التمبحر في مذهب إمامه كفتاوى عليش من المالـكية. 
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يق الثاني:  وهو البحث عن القواعد والضوابط والأسس التي أقام عليها المجتهدون فتاواهم الطر
يات واأحكامهم في مختلف العصور، وهي خير معين على صعاب الن يم اعوجاج ملتو وازل وتقو

 المسائل.

يق الثالث: وهو البحث عن بعض النوازل التي حدثت من قبل وتشبه النوازل المعاصرة  الطر
ّ ه  - 35، وهذا منهج ابن عبد البر34إلى حد ما، فتلحق المعاصرة بالسابقة وتأخذ حكمها رحمه الل

لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن ، كانوا يقولون: "36القائل: " وقال لي ابن الماجشون -تعالى
 . 37عالما بالماضي "

وحاصل منهج الشيخ أنه جمع بين الأصول والمقاصد ومراعاة الواقع أي الاجتهاد بتحقيق 
المناط ومعرفة الواقع معرفة جيدة ثم البحث عن الحكم المناسب له فهو ينطلق من دراسة الواقع 

 نص وتنوع خطابه وليس العكس.بتغيراته واضطراباته إلى سعة ورحابة ال

المطلة الخالــــج: أحـر الواقع المعاصر على تكييف النوازل عنذ المـالكية 
 المعاصرة.

إّنَّ من الملاحظ في زماننا هذا هو بروز كثير من الاصطلاحات الشرعية توحي بأننا نشهد 
أنماطا جديدة من التقعيد الفقهي غير تلك التي رآها المتقدمون، ففقه الموازنات وفقه جديدة 
ارتبطت الأقليات وفقه الثوارت وفقه الواقع وفقه التوقع كلها مصطلحات ٌبعصرنا هذا، لـكنها 

جملها لا تخرج عن معنى الفقه إجمالا، وأكثرها يندرج استجمع شروط فيما عرفه الفقهاء في م
وهو في أبسط  القدامى بالنوازل، تلك التي تحتاج إلى فقيه الفتوى، وناله حظ من فهم الواقع

يل الأحكام الشرعية على مسائل العصر ونوازله " يفاته: " تنز    .38تعر
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ام الشرعية نظرا لأثره عليها، وقد أشار إليه ابن القيم فقال: " وفقه الواقع تبنى عليه الأحك
فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق 
أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة 

ه الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر بالناس تصور ل
والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس 
كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والـكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم 

ن هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم وعرفياتهم لا يميز هذا م
 .39واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال "

وقد لاحظ ذلك الأئمة المالـكية المعاصرون في كثير من الأمور عند تناولهم النوازل الطارئة 
ّ ه بن بيه: " إننا مدعوون إلى وقد ظهر ذلك جليا في ا لمجمعات والمؤلفات، فقال الشيخ عبد الل

فهم فقه الواقع لتقديم لتقديم رأي أو قياس الغائب على الشاهد، وذلك باستعمال المصلحة 
يق استنباط جزئي من جزئي أو ما يسمى  يق الاستقراء أو بطر المرسلة وسد الذرائع أو بطر

أن نستعمل كل الوسائل ونستنفر كل الطاقات لمواجهة هذا القياس التمثيلي أو الأصولي، و
. وكذلك على رأيه سار الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي فأشر إلى أّنَّ كثيرا من 40الواقع"

الأحكام تتغير بسبب الزمان المعاش وتغير أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم، وهذا معنى 
 . 41لقواعد التي تراعي واقع الناسالقاعدة " العادة محكمة " وغيرها من ا

 المثحج الخاني: نمارد من النوازل وكيفية تناول المعاصرين  لها.

 المطلــــة األوَّل: نمارد من المعــــامالت المالــية. 

التعامل بالحوالات هو نازلة معاصرة ظهرت بفعل الاحتكاك المباشر مع بنوك الغرب 
للتعامل مع الموظفين، عوضا ما كان معمولا به وهو يدا بيد، وقالوا العلماء بالجواز لمن ألجأتهم 
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الضرورة إلى مصارفة مع الأبناك الوقتية، مع أن الضرورات لها أحكام، وهي قياس على 
، وهي أن يوجه المسلف له ورقة من بلد إلى بلد أخرى ليحوز 42ذكرها الفقهاء السفتجة التي

، ومنهم من أجاز 43صاحب الدراهم ما فيها، فإن من الأئمة من قيد الجوزا بالخوف من الآفات
ذلك مطلقا فقال ابن عبد الحكم: " وكذلك ما كثر من مناقلة الطعام على وجه السلف، ثم قال: 

 . 44بالمشهور إذ له مستند في جواز ذلك، ولا إنكار فيما اختلف فيه" فلا يشوش على الناس

وقد سئل الإمام الطاهر بن عاشور عن حكم بيع السهام المالية، فأجاب: " وأما بيع السهام 
ية كشركة الفسطاط وغيرها، فلا وجه للتوقف في  المالية سهام السكك الحديدية والشركات التجار
يك حقه من  حكمه، لأن تلك السهام عبارة عن أجزاء من رؤوس أموال شركات، فبيع الشر

ائز نافذ، لم يعرض شيء من موجبات فساد البيوع، وهي معلومة لمن له إلمام تلك الشركةج
 .  45بالمعاملات"

عن حكم شراء شهادات الاستثمار فأجاب: "  46وكذلك عندما سئل الشيخ أحمد الزاوي
بحا معينا، وعلى هذا يكون  يقة استثمارها، قالوا بي: إن لها ر بعد اجتماعي بمن لهم خبرة بطر و

 ي: الجواب الآت

با، لأن التعامل بثمن هذه  بحها فيه نوع من الر شهادات الاسثمار لا يجوز شراؤها، ور
الأوراق أشبه ما يكون بالقراض، والقراض يشترط فيه أن يكون على جزء من الربح المعلوم، 

بعة يادة أو النقص...وهذا ابتفاق المذاهب الأر  . 48" 47خاضع للز

ين لهذه ال يلاحظ على تناول المعاصر  نـوازل: و
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النظر في النص في الشرعي فإن لم يجدوا ساروا نحو المقايسة بين الأمور التي صنف فيها 
ية حتى ولو خالفوا الأئمة المتقدمين،  العلماء قديما، كماـ يراعون حاجة الناس الملحة الضرور

 ة. فيسعون لجلب المصلحة، لأن المصلحة مسايرة للنص وليس مصادمة له كما يتهم به المالـكي

ُ له أي دليل، ذلك أّنَّ القول بجواز التسعير  ٌ لا أساس له من الصحة ولا يشهد وهو ادعاء
عند الحاجة مثلا وتلقي الركبان إذا كثرت السلع، ليس مخالفا لنص شرعي وإنما هو تفسيرٌ 

ص وفهمٌ اجتهادٌي لمناطه في الواقع، وتفسير له بالمعنى المناسب أو المصلحة الم َّّ تبادرة، مصلحّيٌّ للن
فهي تفاسير مقاصدية تراعي جانب الواقع وليست بمنأى عنه، ولابدَّّ من الإشارة إلى أن 
اجتهادات المالـكية في النوازل والأقضية الجديدة كانت اجتهادات مبنية على النقل بدرجة أولى 

ة وكانوا لا يلجؤون إلى الأدلة العقلية إلا لضرورة، والتي تكون بعدم وجود نص في النازل
 .49الطارئة

 المطلة الخـــاني: نمارد من األحــوال الشخصيــة.

ّ ه  –جاءت الفتوى إلى الإمام الطاهر أحمد بن الزاوي  بغلاء المهور وحمل الناس  –رحمه الل
على مهر واحد، فجعل يسرد كل الأدلة التي جاءت بالمنع، ثم بدأ يذكر أعراف الناس في ليبيا 

لعادة منتشرة في ليبيا، وإن ولي المرأة يرى لنفسه الحق في أخذ حول هذا فقال: " ومازلت هذه ا
يادة على المهر...وهم بذلك يتجاهلون الـكفاءة التي  شيء من مهرها، وله أن يشترط لنفسه شيئا ز
يرى جمهور الفقهاء أن للمرأة فيها حقاـ، ولا يجوز لولي الأمر أن يزوج المرأة من غير الـكفء 

إذا أبى الناس إلا هذه العادة الجاهلية، وهي التغالي في المهور فللحاكم أو إلا برضاـها...وعليه: ف
يسر لهم  جماعة المسلمين أن يتفقوا على مهر معين، يتناسب مع مقتضيات الحياة وتطور الزمن، و

يقضى به إذا حصل النزاع" بعد العمل به يصير عرفا، و  .50الزواج بلا مشقة، و
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يلاحظ أن الشيخ الزاوي  ّ ه  رحمه –و قد استعمل المصلحة المرسلة لما يجلب منفعة  –الل
اس،  َّّ الناس من تحديد للمهور من طرف الحاكم، وكان هذا الحكم بعد علمه ومعرفته بأعراف الن
فلا يفتي العالم عن جهل، فراعى في  هذه النازلة عند اجتهاده تغيّر الواقع المحيط بالنازلة سواءً 

 ً ً أو مكانيا ً زمانيا ً لذلك مراعاة هذا  كان تغيرا ً في الأحوال والظروف وعلى الناظر تبعا أو تغيرا
التغير في فتواه وحكمه، وهذا الأمر مرغوٌب شرعا، والبعد عنه غلط كما قال ابن القيم عندما 
ً وقد وقع  تخدث عن تغير الفتوى بحسب الحال والزمان والمكان: "هذا فصل عظيم النفع جدا

يعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، بسبب الجهل به غلط عظيم عل ى الشر
يعة مبناها وأساسها  يعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشر ما يعلم أن الشر
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل 

الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة ومن  مسألة خرجت من العدل إلى
يل" يعة وإن دخلت فيها بالتأو  .51الحكمة إلى العبث، فليست من الشر

وقد استند كذلك الدكتور محمد السرار كذلك إلى كلام المتقدمين من المالـكية، لما تكلم في 
الحقوق المترتبة على الزوجية، والمقصود بالمستند هو الأصل الذي تستند عليه الحقوق، محق 
الزوجة في النفقة الذي نقل الاتفاق عليه عليه فقال: " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على 

« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِْزقُهُّنَّ وَِكْسوَتُهُّنَّ بِالْمَعْرُوِف » زوج النفقة والـكسوة لقوله تعالى: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ال
ِ 233]البقرة:  ِمَا ثَبََت مِْن قَوْلِه ُ  -[. وَل لَام ُ وَالّسَّ لَاة ِ الّصَّ  : ) وَلَهُّنَّ عَلَيْكُْم رِْزقُهُّنَّ وَِكْسوَتُهُّنَّ -عَلَيْه

ِ لِهِنْدٍ: )خُذِي مَا يَْكفِيِك وَوَلَدَِك بِالْمَعْرُوِف( 52بِالْمَعْرُوِف( ، ومنه ذكر استنادا 54..."53. وَلِقَوْلِه
لكلام المتقدمين أّن من أسباب النفقة : النكاح، والمعروف في مذهب مالك وجوب النفقة على 

كان الرجل موسرا وقت التخلف على الزوجة إذا كانت غير ناشز، وأنها تصير دينا في الذمة إذا 
 .55الانفاق
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ّ ه  –استنادا كذلك إلى قول الخرشي  في شرح على مختصر خليل:         " يعني أن  –رحمه الل
الزوج إذا أعسر بعد أن كان موسرا فإن ما تجمد لزوجته في زمن اليسر من نفقة فإنه باق في 

رضه حاكم أو لا ولا ينعطف السقوط في ذمته كسائر الديون تأخذه منه إذا أيسر وسواء كان ف
زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة ولما كان العسر لا 
يسقط عن الزوج إلا ما يوجب عليه لغيره لا ما وجب عليه لنفسه فلذا لو أنفقت هي أو غيرها 

 .56عليه أتبعته به حيث كان غير سرف"

يلاحظ أن الدكتور محم د سرار قد فهم النازلة استنادا وقياسا على أقوال الأئمة، وإن كان و
موضوع النفقة ليس بالنازلة المعاصرة، لـكن ما يحيطها اليوم من التباس وعدم فهم خاصة من 
القوانين الوضعية، جعل محل نظر وإعادة صياغة كثير من المواد تماشيا مع قانون يفهم الأسرة 

 أو يظلم حق الزوج أو حق الزوجة.  دون أن يرجح طرفا على طرف

 المطلة الخـــالج: نمارد من النوازل السيــاسيـــة.

إّنَّ من الأمور التي يصلح بها حال العباد، وتستقيم بها أحوال البلاد، أن يسوس أمرها من 
هو أهٌل لها، فالسياسة باب صعُب المراس، لـكونها تعتمد على الظنيات لا القطعيات في إدارة 

يعة الغراء قد أتت لمراعاة أحوال المكلفين، لتحفظ عليهم كل ما من أمر  بما أن الشر اس، و َّّ الن
شأنه أن يقيم شـأن حياتهم، وفق ما يرتضيه الشارع الحكيم دون أن ترضى لهم الذل والضيم، 

ّ ه به بني آدم، فقال عّزَّ من قائل:  يم الذي من رفع الل يزا لمفهوم التكر َ » تعز ْمن َّّ ا بَنِي آدَمَ وَلَقَْد كَر
 َ ْن خَلَْقن َّّ لْنَاهُْم عَلَى  َكثِيرٍ مِّم يِّبَاِت وَفَّضَّ ِّ وَالْبَْحرِ وَرَزَقْنَاهُم مَِّن الّطَّ سورة « ا تَْفِضيلًاوَحَمَلْنَاهُْم فِي الْبَر

 [.77الإسراء ] الآية: 

ة، وقد وقد كان لعلماء المالـكية نصيب في تناولهم لهذه النوازل رغم ما يكتنفها من خطور
حدث في التاريخ الـكثير من قضايا النوازل السياسية من عهد الإمام مالك إلى زماننا المعاصـر، 
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بي  بي أمام الهجوم المغر ومن أشد النوازل التي جرت هي مسألة فراغ الحكم بالجنوب المغر
بسبب هذه الفوضى دفعت أهل المنطقة إلى البحث عن أمير، فجعلت من العلماء  المتصاعد، و
يف من آل البيت يكون فوق العصبيات والأحلاف  يتحرون، فأجمعو على اختيار شر يبحثون و
يحظى باحترام الجميع، ثم صار خلاف بين هذا الأمير وآخر يطالب بها وهو أمير الدولة  لبقبلية و
السعدية، فتدخل العلماء للحد أمام طمعه المتزايد، فخانهم واستنجد بملك البرتغال لمواجهة  عبد 

، وقد أرسل لهم باعتذار وصار فيه الأخذ والرد بين العلماء لا يسع المجال لذكره 57الملك المعتصم
 كله.

يسوني بأن إلا  وسيلة بكل يحتج أن للمظلوم وعلى ذكر فقه الاحتجاج أجاز الدكتور أحمد الر
ً  وجد المظلوم وأن الأرض، في والإفساد الظلم بلاغ التجاوز له يبيح في الشرع استثناء  لإ

يطة مظلوميت،  أن مفادها التي الفقهية بالاستناد للقاعدة رأيه  صاغ وقد إثم؛ عدم اقتراف شر
يسوني وقد أكبر، منكر إتيان بعدم المشروط الواجب إنكار المنكر من نوع الاحتجاج  إلى نبه الر

الاحتجاج  هذا أن وأكد السلاح، استعمال عبر هو الاحتجاج الشرع حرمه الذي الاحتجاج أن
 وأن فقط، الأعداء لجهاد هو إنما حمل السلاح أن إلى منبها السنة، أهل عند مرفوض المسلح

 استعمال لوقف إنما كان الأمة، أطراف بين السلاح استعمال فيها أبيح الوحيدة التي الحالة
يسوني علل وقد .السلاح ياء، لقتل يؤدي السلاح حمل بأن هذا الحكم الر  الظالمونيظل  بينما الأبر

ية الأمنية للأجهزة لا يجوز أنه وأكد السوء، يطالهم لا مختبئين المفسدون  أن شرعا والعسكر
 يأمرون الذين أن وأكد سلطة شرعية، على مسلح تمرد لإخماد إلا به وتقتل تستعمل السلاح

يع تحت طائلة يقعون شرعا،  وقتلة مجرمون هم الأمر هذا والذين ينفذون المدنيين بقتل  تشر
 .58العمد القاتل

بة الإرهاب،  يه خطة لمحار ّ ه بن بيه أن يرسم الحاكم رفقة مستشار وكذلك رأى الشيخ عبد الل
وهي خطة ميزانها العدل وكفتها الحزم والحلم، وحاصل مذهب مالك أنه لا اقرار في الحكم 
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فيشير الإمام ، أي مراعاة المصلحة قدر المستطاع 59فهناك وسائل للتحقيق أكثر دقة وأقل عنفا
الشاطبي أن المصالح المرسلة عند المالـكية المراد منها هو ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب 
المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار 

 .60ذلك المعنى، بل شهد برده، كان مردودا باتفاق المسلمين

ين والعمل على رعاية دماء المسلمين، ومن أمثلة عمل ا لإمام مالك بها تسكين ثورات الثائر
يين  ه كان في واقع صعب سالت فيه دماء المسلمين واستنزفت بين العباسيين والأمو َّّ خاصة أن
يد بهم، لأن  وغيرهم، وكوقف عمل واضعي الفتنة في البلد فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشر

ن ضررهم إذا تركوا، أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا ما يعود على المسلمين م
بين  يق بين المسلمين و كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعدواة. ولا شك أن التفر

بين الداعين ومن  -إذا أقيم  -الداعين للبدعة وحدهم  عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين و
بعض الشر أهون من شايعهم واتبعهم، وإذا تعا رض الضرران يرتكب أخفهما وأسهلهما، و

جميعه، كقطع اليد المتآكلة، إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن الشرع أبدا: يطرح 
 .61حكم الأخف وقاية من الأثقل

هو الواقع، الذي هو الحياة الدنيا كلا أو جزءا  إن المنطلق الأساسي للفقيه لفهم النوزال
بميادينها المختلفة، والذي هو محل حركة المكلف، ولا يمكن بأي حاٍل من الأحوال أن ينفك 
ية في الخطاب الإلهي، وهو مستدعى في الحكم  عنه، هذا الواقع محل رعاية أساسية وضرور

يٍق أو بآخر،   الشرعي بطر

ص لها وجهان:  ومراعاة مكونات الواقع في َّّ : أن يأتي الخطاب كليا ثم يتكفل فالأولالن
براز المحقق منه في زمان ومكان معين، وتكون أداة إداركه من قبل الفقيه، وأماـ  الواقع بإ
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: فيشمل كل صفة أو معنى أو حال أو فعل يؤثر في الإنسان المكلف سواء في تحمله الثاني
 .62اشرة في الحكم الشرعيللتكليف أو أدائه له، وهو المؤثر مب

وإن المقاصد لها علاقة وطيدة بالنوازل، فالفقيه يراعي مقاصد الشرع عند الاستنباط وفهم 
النصوص والنظر في أحكام الشر ، فإذا أراد معرفة حكم واقعة من الوقائع احتاج إلى فهم 

يع، النصوص لتطبيقها على الوقائع وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة اس تعان بمقصد التشر
يق القياس أو الاستحسان وغيرها  ّ ه في نازلة مستجدة عن طر وإن دعته الحاجة إلى بيان حكم الل

يعة ومقاصدها  .63تحرى بكل دقة أهداف الشر

 خـــــاتمــــة:  ال

إن جهود المالـكية المعاصرة في خدمة النوازل الفقهية كانت ولا تزال مثلما كانت عليه 
بة فهم النازلة، ليست كالقديم كيف لا ونحن المالـكية  المتقدمون، إلا أّنَّ التحدي قد زاد وصعو

في عصر مستجداته تزداد يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة، وهذه النازلة سواء كانت للفرد أو 
يات في هذا  المجتمع فهي أولى بالبحث والاستقصاء وإبراز الحكم من غيرها، فهي من الأولو

رحمه  –المعاصرون الأصول التي اعتمد عليها الامام مالك ستثمر العلماء  المالـكية الجانب، وقد ا
ّ ه  ام على بوصلة الوقائع  -الل َّّ كالمصالح المرسلة وسد الذرائع واعتبار المآلات في التعرف الت

يا وتحقيقا للمصالح وإبعادا  والطوارئ، مع توسع النظر والبحث في الظروف والمتغيرات، تحر
ه من أهم نتائج الدراسة: ودرءً لل َّّ  مفاسد، التي يقوم عليها شأنُ الناس في عاجلهم وآجلهم؛ فنجدُ أن

استثمار المالـكية المعاصرة للمقاصد، وتناول هذه النوازل وفقها دون الخروج عنها  -
 وتأسيس الاجتهاد الجماعي لدراسة النوازل عبر مجامع ومؤتمرات وغيرها.
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ين  - للمصالح والمفاسد والموازنة بينهماـ، ومحاولة منهم مراعاة المالـكيين المعاصر
 لجلب المافع العامة قدر المستطاع وتحقيق حفظ للكليات الخمس والحفاظ عليها.

يل، وإدراك الخطأ والزلل حال التعثر في حال  - فهمهم لفقه الواقع وحسن التنز
يلها أو عدم مراعاة أحوال وأعراف الناس فيهاـ  .عدم فهمهما أو حسن تنز

تميز المالـكية المعاصرة بضبط المصطلحات، وحسن الاستناد إلى الثراء الفقهي  -
المالـكي وقياس النوازل عليه بدقة، وعدم الجمود التام عليها بل كانت مرنة فهي 
اجتهادات مقاصدية مصلحية غير منافية للنص والأصول والقواعد، تراعي جانب 

 الواقع وليست بمنأى عنه أبدا.

 ه النتائج يوصي الباحث بما يلي:وعلى ضوء هذ

أهمية التوسع في فقه النوازل لمعالجة الصور والوقائع الطارئة على المجتمعات وفق  -
بدرجة  يع الثراء الفقهي المالـكي المعاصر، و المذهب المالـكي، فنساهم بدرجة في تنو
ين،  أخرى تحفيز عجلة البحث والنقد والتحقيق حول فقه المتقدمين والمتأخر

 اث تكامل علمي بين مجهود السابق واللاحق.وإحد

العناية بإحداث اشتراكات من مراكز البحث مع مراكز متخصصة تتظافر فيها  -
الجهود لفهم النازلة فهما جيدا معاصرا، قائما على لغة العلم وعلى بساط البحث 

 العلمي.

ية وفق المرجعية المالـكية، إذ بذلك تكو - ل ضرورة إنشاء موسوعة نوازل العصر ن أوَّّ
احة العلمية، كمذهِب يعالج شتى قضايا الواقع المعاصر في  عمل يخرج على الّسَّ

 مختلف الاتجاهات والتخصصات.
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َّّه لا يهدي لأحسنه  ّ ه تعالى القبول وأن يوفقنا لخ ير العمل والقول، فإن وفي الأخير نسأل الل
بارك على سيد السادات، وخير المخلوقات، ذو الخلق الأعظم، الذي أوتي  إلا هو، وصل اللهم و

م تسـليما كثيرا. َّّ  جوامع الكلم والفهم، سيدناـ أحمد وعلى آله وصحبه وسل
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بر من قبيلة يقال لها  -وقيل وسلاسن  -أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس  - 11 ابن شمال بن منغايا الليثي، أصله من البر

هـ. ينظر ]أبو 234بني ليث فنسب إليهم، وجده كثير يكنى أبا عيسى، وهو الداخل إلى الأندلس، وسكن قرطبة، توفي سنة مصمودة، تولى 
، 76م، ج1974، بيروت، سنة 71العباس شمس الدين ابن خلكان البرمكي، وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط

 [.143ص
 ، بتصرف.63محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالـكية، دار الفكر، د.ط.ت، بيروت، ص - 12
عبد الملك بن حبيب السلمي فقيه أهل الأندلس، تفقه في القديم بيحيى بن يحيى وعيسى بن دينار والحسين بن عاصم ثم رحل وهو فقيه  - 13

ً سماها الواضحة براهيم بن علي 238، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. توفي سنة عالم إلى المدينة، وصنف كتبا هـ. ينظر ]  أبو اسحاق إ
بي، بيروت ط  [.162م، ص1977، لبنان، سنة 71الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العر

ّ ه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الفقي - 14 ه المالـكي؛ جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك رضي أبو عبد الل
ين سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو صاحب " المدونة " في مذهبهم، وهي من أجل  ّ ه عنه ونظرائه، وصحب مالكاً عشر الل

 [.129، ص73هـ. ينظر ] وفيات الأعيان، ج191كتبهم، وعنه أخذها سحنون. توفي سنة 
يز بن عتبة بن حميد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب، الأموي السفياني العتبي  -15 ّ ه محمد بن أحمد بن عبد العز فقيه الأندلس، أبو عبد الل

هـ. ينظر ]شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين 255القرطبي المالـكي، صاحب كتاب "العتبية". توفي سنة 
 [.45، ص17م، ج1985، لبنان، سنة 73شيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طبإشراف ال

ية على وادي بجردة، سمع من مالك  - 16 ّ ه، مولى بني سليم، كان أوله من خراسان من نيسابور، وكان قد علم القرآن في قر يكنى: أبا عبد الل
ب213الموطأ، توفي سنة  يقية، دار الكتاب اللبناني، د.ط.ت، هـ بمرض الطاعون. ينظر ]محمد بن أحمد المغر يقي، طبقات علماء إفر ي الإفر

 [.82 -81بيروت، ص
أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، من صليبة العرب، وأصله من الشام من أهل حمص، وأبوه سعيد قدم مع الجند، وهو  - 17

ا اجتمعت في غيره: الفقه البارع، والورع الصادق، والصرامة من جند أهل حمص، كان جامعا للعلم، فقيه البدن، اجتمعت فيه خلال م
ه بالقيروان. 247في الحق، والزهادة في الدنيا، والتخشن في الملبس والمطعم، والسماحة والترك، لا يقبل من السلطان شيئا. توفي سنة 

يقية، ص  [.171ينظر ]طبقات علماء إفر
ّ ه بن  - 18 يقال له: مالك الصغير.وكان أحد من برز في العلم والعمل. عالم أهل المغرب، أبو محمد، عبد الل يد، القيرواني المالـكي، و أبي ز

 [.497، ص12هـ.ينظر ] سير أعلام النبلاء، ج 386توفي سنة 
 .خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي، أبو سعيد ابن البراذعي: فقيه، من كبار المالـكية - 19

 [.311، ص72هـ. ينظر ] الأعلام، ج372توفي سنة  .ا، لاتصاله بسلاطينهاولد وتعلم في القيروان، وتجنبه فقهاؤه
هـ. 437توفي سنة  .أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، من كبار مؤرخى القرن الرابع الهجري - 20

 [.73م، ص2777، بيروت، سنة 71ط ينظر ] أبو سعيد يونس الصدفي، تاريخ ابن يونس المصري، دار الـكتب العلمية،
باح بن أبى طالب. توفي سنة  - 21 باح اللخمي أبو موسى من ثقات أهل مصر وهو الذي يقال له علي بن ر هـ. ينظر ]أبو حاتم 478على بن ر

 [. 197م، ص 1991، مصر، سنة 71الدارمي، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، تحقيق: مرزوق علي ابراهيم، دار الوفاء، ط
يقيا، وكان فقيهاً نظاراً نبيلاً  صاحب رأي حسن، ومروءة   -22 أبو القاسم عبدالرحمن بن محرز القيرواني، من الطبقة التاسعة من أهل أفر

، ، المغرب71هـ. ينظر ]أبو الفضل القاضي عياض، ترتيب المدارك، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، ط 457توفي سنة  .تامة
 ، بتصرف[.68، ص 78م، ج1983سنة 
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بين أبي الحسن اللخمي قرابة، وتفقه عليه في كثير من المسائل ورد عليه اختياراته، -23 أخذ  الإمام العالم الجليل الفقيه الحافظ النبيل بينه و

يعة وكتاب جامع= =الأمهات والتذه يب على التهذيب وكتاب المختصر ذكر عن الإمام السيوري وغيره، ألف كتاب التنبيه ذكر فيه أسرار الشر
 [.186، ص71ينظر ] شجرة النور الزكية، ج .. مات شهيدا لم أقف على وفاته536فيه أنه أكمله سنة 

 .547، ص72م، ج1983عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، مكتبة دار المدينة، د.ط، تونس، سنة  - 24
 . 377م،  ص1979، بيروت، سنة 71روع الفقهية، دار العلم للملايين، طابن جزي، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الف  - 25
، الإمارات، 71(، باب: فضل الرقاب، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ط2897رواه مالك ) - 26
 .1133، ص75م، ج 2774سنة 
، 72م، ج1986، بيروت، سنة 71التليلي، دار الغرب الاسلامي، طابن رشد القرطبي، الفتاوى، تحقيق: المختار بن الطاهر  - 27

 .769ص
يت، سنة 71أبو اسحاق الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط - 28 ، الـكو

 . 178 -177، ص75م،ج1997
يعة الإسلامية، تحقيق: محمد - 29 الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشر

 .16، ص71م، ج 2774د.ط، قطر، سنة 
م، 2718-71-22، نشر يوم: www.almoslim.net، موقع مسلم:  خباب الحمد، مقال:قراءة في عقليّة الطاهر بن عاشور المقاصدية -30

 ، بتصرف.15:57م، الساعة: 2718-72-17تم السحب يوم: 
يسوني، أبحاث في الميدان، دار الكلمة، ط - 31  ، بتصرف. 89م، ص2717، القاهرة، سنة 71أحمد الر
بناء منهج التفكير، ألقيت بمقر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، موقع مغرس:  - 32 يسوني، محاضرة: الفكر المقاصدي و أحمد الر

www.maghress.com :م.2717-71-74، نشرت يوم 
يان، مقال: العلوم -  33 سوسيوثقافية، جامعة الأمير عبد   قراءة : الوسيط الإسلامي بالمغرب الفقهية والنوازل العقلية عبد الخليل قر

 ، بتصرف.77م، ص2715، قسنطينة، سنة 34القادر الاسلامية، عدد: 
، 71أبو عيسى محمد المهدي، المنح السامية في النوازل الفقهية، تحقيق: محمد السيد عثمان، دار الـكتب العلمية، د.ط.ت، بيروت، ج - 34
 ، بتصرف.177 – 175ص
ّ ه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما،ت - 35 وفي سنة أبو عمر يوسف بن عبد الل

 [.66، ص77هـ. ينظر ] وفيات الأعيان، ج463
يقال دينار، وقال الباجي: مولى  - 36 يز بن أبي سلمة كنيته أبو مروان واسم أبي سلمة ميمون. قاله الألكاني. و ابن عبد الملك بن عبد العز

يش. ثم لآل المنكدر. توفي سنة   .[136، ص73هـ.ينظر ] ترتيب المدارك، ج213بني تميم من قر
بية السعودية، 71ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري،  دار ابن الجوزي، ط - 37 ، المملـكة العر
 .817، ص72م، ج 1994سنة 
بة الضوابط والشروط، المؤتمر الدولي: الفتوى واستشراف المستقبل،  –وفقه الواقع  عبد المحيد قاسم، بحث محكم: فقه النوزال - 38 مقار

 .467م، ص2713جامعة القصيم، السعودية، سنة 
ية، إعلام الموقعين، تعليق: طه عبد الرؤوف، دار الجيل، ط  - 39  .157، ص74، د ط ت، بيروت ج72ابن القيم الجوز
ّ ه بن بيه: محاضرة: فقه - 40 يعا، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، سنة  عبد الل  م.2711الواقع والتوقع تأصيلا وتفر
 م.2777-77-17محمد الحسن ولد الددو، محاضرة: تغير الفتوى بالزمان و المكان، حصة: فقه العصـر، قناة اقرأ، يوم:  - 41
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ُ "بفتح السين المهملة والتاء المشاة فوق بينهما فاء - 42 ْفتَجَة بالجيم": كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر، ليدفع إليه  الّسَّ ساكنة و
يق ومؤنة الحمل. ينظر ]شمس الدين البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، تحقيق: محمود الأرناؤوط، يا سين بدله، وفائدته: السلامة من خطر الطر

يع، ط  [.312م، ص 2773، مصر،سنة 71محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوز
م، 2777، المغرب، سنة 58المالية، مجلة الفرقان، العدد:  الحوالة - الأهلة توحيد : المعاصر المغرب مالـكية أحمد كافي، مقال: نوازل - 43

 ، بتصرف.43ص 
 .124م، ص 1992، المغرب، سنة 71سعيد العلوي نقلا عن ابن مواز، الاجتهاد والتحديث، مركز دراسات العالم الاسلامي، ط - 44
م، ص 2774، دبي، سنة 71الطاهر بن عاشور، الفتاوى، تحقيق: محمد بن ابراهيم بوزغيبة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط - 45

395. 
بي  - 46 يف وصار مفتي الديار الليبية، درس الأصول على يد الشيخ الدسوقي العر هو الشيخ الطاهر الزاوي أتم دراسته بالأزهر الشر

، بنغازي، 73هـ. ينظر ] الطاهر أحمد الزاوي، مجموعة الفتاوي، مكتبة الهدى، ط1476ى الشيخ المصراتي وغيرهم، توفي سنة والنحو عل
 ، بتصرف[.17 – 79م، ص 2773سنة 
 319، ص12م، ج 1988، بيروت، سنة 72ابن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط -47

 دها.وما بع
 .257الطاهر أحمد الزاوي، نفس المرجع السابق، ص - 48
،  71، دار الـكتب العلمية، ط-نحو مساهمة في تأصيل فقه الواقع–محمد بنعمر، من الاجتهاد في النص إلى الاجتهاد في الواقع  -49

 ، بتصرف.111-117م، ص2779بيروت، سنة 
 .139 - 138الطاهر أحمد الزاوي، مرجع سبق ذكره، ص -50
 .11، ص73إعلام الموقعين لابن القيم، ج -51
ّ ه عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، ب.ط.ت، بيروت، ج1218رواه ) -52 ، 72(، باب: حجة النبي صلى الل

 .886ص
لناصر، دار طوق النجاة، (، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون، تحقيق: محمد زهير بن ناصر ا2217رواه البخاري ) - 53

 .79، ص73م،  ج2771، بيروت، سنة 71ط
 .77 – 76، ص73م، ج 2774ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، د.ط، القاهرة، سنة  -54

كز البحوث والدراسات في الفقه ، مر -قواعد فقه الأسرة في الذهب المالـكي –محمد السرار، بحث: قواعد الحقوق المترتبة على الزوجية  - 55
 ، بتصرف.244 -242م، ص 2715، المغرب، سنة 71المالـكي، الرابطة المحمدية للعلماء، ط

ّ ه محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، بهامشه: شرح العلامة الشيخ العدوي، مطبعة العامرة الشرقية، ط - 56 ، 71ابو عبد الل
 .195، ص74د.ت، مصر، ج

يخية،  دراسات : النوازل وأدب التاريخ العلمي الحديث، اللقاء المغرب في السياسية النوازل زنيبر،محمد  - 57 بية الجمعية تار للبحث  المغر
يخي،  ، بتصرف.132م، ص1989المغرب، سنة   التار

يسوني، فقه الاحتجاج والتغيير، دار الكلمة، ط - 58  بتصرف.، 54 – 53م، ص 2711، القاهرة، سنة 71أحمد الر
ّ ه بن بيه، الإرهاب  - 59 ياض، سنة 71، دار العبيكان، ط-التشخيص والحلول –عبد الل  ، بتصرف.66م، ص 2777، الر
براهيم بن موسى الشاطبي، الاعتصام، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، ط -60 ، 72م، ج1992، السعودية، سنة 71إ
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الميضان الششعي ي تطبيقاتٍ على واصلّ المًت الذماغي

 د: به عماس الضَشِ أستارِ محاضشِ

بكليّ العلًم اإلوساويّ ي العلًم اإلسالميّ

1جامعّ يَشان 

ملخص :  

لقد أدى التطور العلمي و التكنولوجي إلى مستجدات لم تكن معهودة سابقا ، منها مسألة 
الموت الدماغي التي أخذت حيزا كبيرا من جهود الفقهاء و الأطباء على حد سواء . و اعتبرت 
من النوازل ذلك أن الخلاف بين الطب و الشرع في المسألة هو اعتبار حياة الميت دماغيا من 

عدمها . 

فالفقهاء لا يرون أن الموت متحقق إلا بمفارقة الروح للبدن مفارقة كلية . أما الأطباء 
ية ، ألا  فينظرون إلى موت الدماغ بأنه موتا حقيقيا لتحكم جذع الدماغ في أهم الأجهزة الحيو

ية .   وهي : القلب ، التنفس و الدورة الدمو

 وازل ، الميزان الشرعيالموت الدماغي ، الطب ، الن مفتاحيّ :الكلمات ال
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Abstract : 

Scientific and technological development has led to developments that were not 
previously known, including the issue of brain death, which has taken a great 
deal of effort from jurists and doctors alike. It was considered a dilemmas that 
the difference between medicine and law in the matter is to consider the life of 
the dead brain or not. 

ISLAMIC jurists state that death can only be attained when the soul is out of 
the body, while doctors consider death of the brain to be actual death because the 
brain stem controls most vital organs: the heart, breathing and blood circulation. 

Keywords: brain death, medicine, dilemmas, legal balance 

 

 مقذمّ :

ية و البقاء و  يعة الغراء الاستمرار أنها مما لا يسع الإنسان جهله  أن من خصائص هذه الشر
صالحة لكل زمان و مكان ، فما من نازلة من النوازل التي تحدث في أمة من الأمم أو جيل من 
يعة، ذلك أن من مقصد  الأجيال والتي يلجئ إليها واقع الأمة المعيش ، إلا ولها حكم في الشر

يعة ابتداء من أجله.  الشارع الحكيم الإلمام بقضايا الإنسان التي جاءت الشر

يتجلى هذا  في مراعاتها لأحوال العباد و ظروفهم المختلفة، نظرا للتطور الذي تشهده الحياة و
منذ بدايتها و هذا من السنن الإلهية، والإنسان مضطر للتكيف مع هذا الواقع فليس بمقدوره أن 
يعة الإسلامية بجملة  ّ ه في خلقه، من أجل ذلك انفردت الشر يعيش عكس واقع فرضته سنة الل
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الأحوال الاستثنائية أحكام الضرورة و الرخصة وأحكام الموازنة بين من الأحكام في 
 المتعارضات.

بهذا يمكن حصر الأسس التي يبنى عليها فقه الموازنات إجمالا في ما يلي:  و

: فقه الشرع؛ و المراد به إدراك النص الشرعي و الاجتهاد في تحصيل مقاصده، يقول  أولا
غا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشاطبي: " فإذا بلغ الإنسان مبل

يله منزلة الخليفة  يعة، و في كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنز الشر
ّ ه عليه و سلم، و الفتيا   ّ ه."   للنبي صلى الل    1و الحكم بما أراه الل

وعب جميع جوانبه، حتى فقه الواقع؛ حيث يدرك الناظر أحداث الواقع المعيش، و يست ثانيا:
يحقق الموازنة العلمية الدقيقة السليمة بين المصالح فيما بينها و بين المفاسد فيما بينها، و بين 
المصالح و المفاسد، و في هذا ما نصه القرافي قائلا: " فينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم 

لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن  أنه من أهل البلد الذي منه المفتي، وموضع الفتيا أن
أهل بلده و هل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي، أم لا، إن كان اللفظ 
عرف، فهل عُرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا، و هذا أمر متعين واجب لا 

 .2يختلف فيه العلماء "

يل، هذا النوع مر  :ثالثا يل مداره دراسة محل فقه التنز تبط بفقه الواقع، ذلك أن فقه التنز
يل الحكم  يل الحكم، و مدى توافر الشروط في هذا المحل و ما يستلزم من آليات لإدراك تنز تنز
الشرعي، من اجتهاد و نظر وتدبر وتبصر، و مراعاة للزمان و المكان، و الجهل بهذه الأدوات 

يعة و إتل  اف مقاصدها...يؤدي إلى العبث بأحكام الشر
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يعة و ذلك بالتكامل  رابعا: النظر في المآلات، و هو التطبيق الرسمي الصحيح لأحكام الشر
والتنسيق مع الأسس الثلاثة السابقة، فإذا استجمعت هذه الأسس الثلاثة و تبينَ عند الحكم 

 حة.   مفسدة ناجمة، لزِم التراجع عن تطبيق الحكم، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصل

 :3و من خلال هذا التقديم الموجز لفقه الموازنات تظهر أهمية دراسة الفن في ما يلي 

يعة لكل زمان ومكان، وأنها خالدة، وكفيلة بتقديم أمثل  - 1 بيان صلاح هذه الشر
 الحلول لشتى أنواع ما يواجه الناس من مشكلات ومعضلات.

يقاظ – 2  هذه الأمة، وتنبيهها إلى خطورة القضايا، والمسائل المجتهد فيها. إ

يعة في كل جوانب الحياة، وجعلها الضابط لتصرفات  – 3 الدعوة إلى تحكيم الشر
 الناس، وممارساتهم.

 التجديد لهذا الدين، وإحياء ما اندرس من معالمه. – 4

 لحكم._ معرفة هذا العلم يفتح أبواب الرحمة و السعة و الدقة في ا 5

ين و الإخلال بمراتب الأعمال، فيقدم  6 _ الجهل بهذا الفن يؤذي إلى خلط المواز
يؤخر المقدَم، و تصير الحياة فوضى و عدم استقرار في الأحكام  المؤَخر   و

ين ين المصالح و المفاسد -و هذا العلم لابد له من مكيال دقيق يضبط له المواز يبن له -مواز ، و
يل بذلك الإشكال و يدفع به التعارض في جميع الأحوال،  المنهج المحكم الذي يجب أن يسل كه ليز

 بعلم الميزان.هذا المكيال هو ما يعرف 

يف فقه الموازنات تبعا. يف علم الميزان ابتداء ثم تعر  من أجل ذلك تعين تعر
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  الحقيقّ اللغًيّ لمفشدِ الميضان

يد   ية و التي أر ية لمفردة " الوزن و الميزان " في المعاجم اللغو بعد مراجعة الإطلاقات اللغو
المقدار و التثبت في الرأي، والعدل والاعتدال والانتصاف والاستقامة، والمطاوعة   و بها التقدير

 4والقسطاس.

 : الحقيقّ الششعيّ لمفشدِ الميضان مه الكتاب ي السىّ

يد بعد تتبع موارد  يع تبيّن أن لفظ الميزان ورد في الكتاب على معنيين اثنين، أحدهما أر التشر
يد به العدل و الإنصاف.  به آلة الوزن المعهودة، و الآخر أر

يق بين المعنيين بأنه حين يعبّر بإنزال الميزان فالمقصود العدل و الإنصاف، و  و يمكن التفر
 .5روفة حين يعبر بوضع الميزان فالمقصود الآلة المع

َـئَِك هُمُ ﴿ قوله تعالى  و من النصوص القرآنية ْول ُ فَأُّ ينُه وَالْوَْزنُ يَوْمَئِذٍ اْلحَّقُّ فَمَن ثَقُلَْت مَوَازِ
ينه عمله الصالح توزن به الأعمال، بأن يوضع العبد 8﴾ )سورة الأعراف الآيةالْمُْفلُِحونَ  (.مواز

 .6وكتب حسناته في كّفة من كّفتي الميزان، و كتب سيئاته في ال كفة الأخرى 

يبٌ  قوله تعالى أيضا﴿ - َ قَرِ اعَة يَك لَعَّلَّ الّسَّ ِيزَانَ وَمَا يُْدرِ َاَب بِاْلحَّقِ وَالْم َّّذِي َأنْزََل الْكِت هُ ال َّّ  ﴾الل
ّ ه الذي أنزل هذا الكتاب يعني القرآن بالحّق، يقول أنزل 17سورة الشورى الآية) ( . الل

ّ ه الذي أمر به في كتابه   الميزان هو العدل ليقضي بين الناس بالإنصاف و يحكم فيهم بحكم الل
 .8و ذكر العز بن عبد السلام ما نّصه: " الميزان: العدل فيما أمر به و نهى عنه "  .7

ِيزَانَ )قوله تعالى ﴿ - َ رَفَعَهَا وَوََضَع الْم مَاء ِيزَانِ  (7وَالّسَّ ا تَْطغَوْا فِي الْم وََأقِيمُوا الْوَْزنَ  ) ( َألَّّ
ِيزَانَ ﴾ )سورة الرحمن(، ألّا تطغوا في الميزان أي أعدل يا  ) ( بِالْقِْسِط وَلَا ُتخْسِرُوا الْم

ابن آدم كما تحّب أن يعدل عليك و أوف كما تحّب أن يوّف لك، فإن العدل صلاح 
 .9النّاس

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4379&idto=4379&bk_no=50&ID=4422#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4379&idto=4379&bk_no=50&ID=4422#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya9.html
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هُ ۖ وََأْوفُوا الْكَيَْل قوله تعالى ﴿  - ٰى يَبْلَُغ َأُشّدَّ َّّ َّّتِي ِهيَ َأْحسَُن َحت ا بِال َبُوا مَاَل الْيَتِيِم ِإلَّّ وَلَا تَْقر
ْبَىٰ ۖ ْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُر ُلْتُم ا وُْسعَهَا ۖ وَِإذَا ق ِيزَانَ بِالْقِْسِط ۖ لَا نُكَلُِّف نَْفسًا ِإلَّّ بِعَْهدِ  وَالْم وَ

 َّّ رُونَالل َّّ كُْم تَذَك ـَّّ اكُم بِهِ لَعَل  (.152﴾ )سورة الأنعامهِ َأْوفُوا ۚ ذََٰلـِكُْم وَّصَّ

الميزان من الوزن و هو آلة كالمنقاش و المضراب، و المصباح، و تختلف أشكاله باختلاف 
 .10الأقاليم كالمكيال 

يزان و القسط هو العدل و هو مختصر من القسطاس، و يطلق القسط و القسطاس على الم
 .11لأنه آلة العدل  

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، :" ، قوله ومن السنة
 .12"  سبحان اللّٰه العظيم، سبحان اللّٰه و بحمده

يمان بالميزان، و أّن أعمال العبد توزن يوم القيامة، و أّن الميزان له  أجمع أهل السنة على الإ
 ، و اقتداء بهذا الميزان العادل لا بد من نظيره في الدنيا للحكم على النوازل.13لسان وكّفتان 

ابن مسعود أن أمر رسول اللّٰه عن المغيرة عن أم موسى، قالت: سمعت عليّا يقول:  -
يصعد شجرة فيأتيه شيء منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه فضحكوا منه، فقال النبي صلى 

 .14"م؟ لَرِجل عبد اللّٰه في الميزان أثقل من أحدكماللّٰه عليه وسلم:" ما يضحكك

توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع في كّفه، فيوضع ما :" و قــــ وله  -
أحصي عليه، فتِمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النّار، قال: فإذا أدبر به، إذا صائح 

تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها: لا يصيح من عند الرحمن يقول: لا تعجلوا، لا 
 . 15" إله إلاّ اللّٰه، فتوضع مع الرجل فــي كّفة، حتّى يميل به الميزان

 الحقيقة الاصطلاحية لمفردة الميزان:
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يف الآتي :  بعد تتبع حقيقة لفظ الميزان لغة و شرعا تبيّن التعر

 .16عد مطاوعة و تثبّت في الرأي  الميزان هو آلة للوصول إلى حكم مستقيم عادل راجح ب

يف الاصطلاحي العلمي الأنسب هو ما حبّره الأستاذ الدكتور لخضر لخضاري  و لعل التعر
 . 17قائلا: " هو معيار يعدل بين المنافع و المضار و الغامر و المغمور مرجحا و مرجوحا " 

 تعشيف فقٍ المًاصوات: 

نازلة و هي المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، و منها قول أبي  جمعالنوازل لغة:
َّّن العزمُ حّدَّ المِرَْكبِ  نَ الصبّر عندي كّل نازلة == و لي َّّ  الطيب المتنبي:  وقد هو

 .18وأصلها من الفعل نزل بمعنى هبط ووقع  

 اصطالحا:

ي حكما شرعيا، فهي بهذا المعنى النوازل بوجه عام تطلق على المسائل، والوقائع التي تستدع
تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى، أو اجتهاد ليتبين حكمها الشرعي؛ سواء كانت هذه 
الحوادث متكررة أم نادرة الحدوث، وسواء كانت قديمة أم جديدة،  ومن ذلك يقول الإمام 

ّ ه–مالك  إذا نزلت نازلة جمع :" أدركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة ف -رحمه الل
 .19الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه" 

ّ ه-يقول الإمام الشافعي  ّ ه نازلة إلا وفي -رحمه الل :  " وليست تنزل بأحد من أهل دين الل
ّ ه الدليل على سبيل الهدى فيها  ّ ه-. ومن ذلك قول ابن عبد البر 20كتاب الل :" باب -رحمه الل

 .21الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة " اجتهاد الرأي على 

غير أن المتبادر إلى الذهن في العصر الحاضر من إطلاق مصطلح النازلة هو الواقعة،  أو     
 .22الحادثة الجديدة التي لم تعرف في السابق بالوجه الذي حدثت به الآن 
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 التكييف الفقُي للمًت الذماغي : 

ليس لدينا في الاصطلاح الشرعي أو اللغوي أو الطبي أكثر من حقيقة واحدة للموت ، فما 
 هو الموت الذي تعارف الناس جميعا على معناه ، و الذي هو مناط لأحكام شرعية كثيرة ؟ 

أو هو : انقطاع الحياة عن البدن انقطاعا تاما .  23هو : مفارقة الروح للبدن مفارقة تامة .  
ب أن ثمة أي خلاف بين فئات الناس في أن هذا هو معنى الموت . غير أن خلافا قد و لا نحس

يقع اليوم في الدليل الذي يمكن أن يعتمد على تحققه و وقوعه ، فالدليل المعتمد لذلك شرعا ، 
 –هو سكون النبض و وقوف حركة القلب وقوفا تاما ، أما الأطباء فهم يعتمدون اليوم 

 على ما يسمونه بموت الدماغ .  –ة الشرعية التي هي محل اتفاق بالإضافة إلى الأدل

 و عليه فسنتناول مسألة التحقق من الموت في المقصدين التاليين :       

استدل الفقهاء على الموت ببعض الأمارات  علامات الموت عند الفقهاء : المقصذ األيل :
ية :  ببعض الأحاديث النبو  و

ّ ه عنها رضي ال –عن أم سلمة  – 1 ّ ه  –ل إن الروح إذا قبض أتبعه قال :"  أن رسول الل
  24."البصر 

إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ، فإن البصر يتبع عن شداد بن أوس يرفعه :"  – 2
  25."الروح  و قولوا خيرا ، فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت 

 فشخوص بصر الميت علامة هامة على قبض روح الميت و مفارقتها لجسده .     

ّ ه تعالى  –والفقهاء   يذكرون العلامات و الأمارات الظاهرة التي بموجبها يحكم  –رحمهم الل
 وجماع ما ذكروه من العلامات هي :   26بموت المحتضر .
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 انقطاع التنفس . – 1

 توقف القلب عن العمل . – 2

 رخاء القدمين مع عدم انتصابهما .است – 3

 سكون الحركة في البدن . – 4

 انفصال ال كفين . – 5

 ميل الأنف . – 6

 امتداد جلدة الوجه .  – 7

 انخساف الصدغين . – 8

 تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة .  – 9

 برودة البدن .  – 11

فالحكم بالموت بانعدام جميع أمارات الحياة . و الملحوظ في هذه الأمارات أنها  و بالجملة ،  
 أدلة  وظواهر تدرك بالمشاهدة و الحس ، و يشترك في معرفتها عموم الناس . 

و قد تنبه بعض الفقهاء إلى احتمالات الخطأ في تشخيص الوفاة . قال النووي :" فإن    
ن يكون به سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره ، أخر شك بأن لا يكون به علة و احتمل أ

  27إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره."

يف الطبي علامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ : المقصذ الثاوي  : إن التعر
يا بالنسبة لمئات  ية و التنفس ، لا يزال سار القديم للموت ، و هو توقف القلب و الدورة الدمو

يا. و ل كن هناك مجموعة من الحالات لا ينطبق عليها هذا الملا يين من الوفيات التي تحدث سنو
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يع في مسائل الإنعاش.  تحدث هذه الحالات أساسا نتيجة حادثة والمفهوم بسبب التقدم السر
)سيارة أو غيرها ( لشخص سليم في الغالب ، و تؤدي هذه الحادثة المروعة إلى إصابة بالغة في 

ية موجودة في الدماغ و الدماغ ،  و بما أن مراكز التنفس و التحكم في القلب و الدورة الدمو
 ، فإن إصابة هذه المراكز إصابة بالغة دائمة تعني الموت .   28بالذات في جذع الدماغ

بما تكون الإصابة مؤقتة و غير    و عادة ما يقوم الأطباء بمحاولة إنقاذ الحالات المصابة ، إذ ر
تخدمون أجهزة الإنعاش بما في ذلك المنفسة التي تقوم بوظيفة الرئتين ، و بمساعدة دائمة ، فيس

ية و يستمر القلب في  القلب ليستمر في عمله. و باستخدام هذه الوسائل ، تستمر الدورة الدمو
الضخ و النبض ، و تستمر الرئتان في التنفس .. و ل كن عند معاودة الفحص يتبين للأطباء أن 

أصيب إصابة لا رجعة فيها  وأن الدماغ قد مات .. و بالتالي فإن استمرار عمل القلب الدماغ قد 
و المنفسة ، إنما هو عمل مؤقت لا فائدة منه ، إذ أن القلب سيتوقف حتما خلال ساعات أو 

و إن كانت هناك حالة موثقة تبين فيها أن القلب استمر في  -أيام على الأكثر من موت الدماغ 
  29يوما بمساعدة الأجهزة بعد موت الدماغ . 68 العمل لمدة

و لهذا كله ظهرت مواصفات محددة تتحدث عن موت الدماغ . و كان أول من نبه إلى   
. و بدأ مرحلة ما بعد الإغماء فيما أسمته م 1959موضوع موت الدماغ ، المدرسة الفرنسية عام 

بينما القلب لا يزال ينبض و الدورة الأطباء الفرنسيون يحددون بعض المعالم لموت الدماغ ، 
ية إلى جميع أجزاء الجسم ما عدا الدماغ .  ية لا تزال سار  الدمو

يكية المتمثلة في اللجنة الخاصة من جامعة    و م 1968عام هارفارد ثم ظهرت المدرسة الأمر
التي قامت بدراسة موضوع موت الدماغ و وضعت مواصفاتها الخاصة له ، و التي تمثلت في 

 العلامات التالية : 

الإغماء الكامل و عدم الاستجابة لأي مؤثرات ) تلاحظ الجثة لمدة ساعة على الأقل  – 1
 . ) 



 
 الضَشِ عماس به: د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذماغي المًت واصلّ على تطبيقاتٍ ي الششعي الميضان

 

 

 77ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ  العدد األول ـــــــ نىازل الفقهية والقانىنية مجّلة ال

 عدم الحركة .  – 2

يقاف المنفسة ( . – 3  عدم التنفس ) عند إ

 عدم وجود أي من الأفعال المنعكسة .  – 4

بائي لا يوجد فيه أي نشاط . – 5  رسم مخ كهر

يا ، بل هو أمر اختياري و مؤكد لعلامات موت الدماغ . و لا يعتبر ر    سم المخ إجبار

بتقديم مواصفات مشابهة مع اختلاف في التفاصيل م 1971عام مينيسوتا ثم قامت مجموعة   
لتشخيص موت الدماغ ، و أكدت على أن يكون السبب المؤدي إلى موت الدماغ معلوما ، و 

يقاف المنفسة أن لا تكون هناك أي حركة ذاتية في  الجثة ، و أن يتوقف التنفس توقفا تاما بعد إ
، وأن لا تكون هناك أي أفعال منعكسة .. و أن تبقى كل هذه الشروط بدون تغيير خلال 

 ساعة . 12

موت الدماغ ، م 1968بأستراليا عام سيدني و درست الجمعية الطبية الدولية المنعقدة في    
 .م  1968يونيه  14 – 13في جنيف العلمي المنعقد في  كما درسه في نفس العام المؤتمر

ين لجان خاصة لدراسة موت الدماغ ،     يطانية للأطباء بتكو ثم قامت الكليات المل كية البر
يفها لموت الدماغ عام   م . 1979و عام م 1976وأصدرت توصياتها و تعر

يغان أصدر الرئيس السابق م  1981و في عام      ين لجنة من كبار الأطباء ر أمره بتكو
المختصين والقانونيين و علماء الدين لدراسة موضوع موت الدماغ ، و أصدرت اللجنة قرارها و 

 . م 1981توصياتها في يوليه 

يجيا ، إما اعترافا قانونيا كاملا ، و       وقد اعترفت معظم الدول بمفهوم موت الدماغ تدر
  30، حيث أوكلت إلى الأطباء مهمة تشخيص الوفاة .إما اعترافا بالأمر الواقع 
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وهكذا بدأت منذ بداية الثمانينات حقبة جديدة في مجال تشخيص الوفاة لبعض         
ية ، بل نتيجة موت  الحالات الخاصة والتي لم يتم فيها الموت نتيجة توقف القلب و الدورة الدمو

 الدماغ . 

لأطباء إلا و بدأت حركة جديدة تفصل في موت وما أن استتب مفهوم الدماغ لدى ا    
 الدماغ كالتالي : 

يف موت الدماغ . و موت جميع الدماغ  – 1  يكية لتعر : و هذا ما تشترطه المدرسة الأمر
بية السعودية ، و هي البلد الإسلامي الأول الذي يطبق  به أخذت وزارة الصحة في الممل كة العر

بائي ، و ينبغي أن لا مفهوم موت الدماغ .  و يقتضي ذلك  إجراء فحص رسم الدماغ ال كهر
بائي للدماغ .  تكون هناك أي ذبذبة في ذلك الرسم ، مما يدل على توقف النشاط ال كهر

و لابد من استيفاء شروط معينة أخرى ، و هي أيضا مشتركة مع مفهوم موت جذع      
يف مو ت الدماغ . و الفارق الدماغ . فلابد من موت جذع الدماغ لأن ذلك داخل في تعر

الزمني بين موت جذع الدماغ وموت جميع الدماغ لا يعدو دقائق معدودة ، و لابد أن يعاد 
يقين من الأطباء لا علاقة لهما بغرس الأعضاء قبل أن يتم إعلان  الفحص مرتين من قبل فر

  31موت الدماغ .

يطانية ،موت جذع الدماغ  – 2 و ترى أن من السهل  : و هو الذي تأخذ به المدرسة البر
بائي  يا ) إكلينيكيا ( دون الحاجة إلى أجهزة معقدة مثل رسم الدماغ ال كهر ير فحص المصاب سر
، و حقن شرايين الدماغ لإثبات توقف الدورة فيها أو استخدام المواد المشعة لإثبات عدم 

ية في الدماغ .   وجود دورة دمو

يطانية أن مواصفاتها       و شروطها تجعل تشخيص موت الدماغ أمرا  وترى المدرسة البر
  32ميسورا للأطباء دون حدوث خطأ في التشخيص .
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ية مع فقدان القدرة الحياة النباتية  – 3 يقصد بها أن يفقد الإنسان قدراته العقلية والفكر : و
على تناول الطعام أو السوائل بواسطة الفم ، وفقدان التحكم في التبول والتبرز ، وفقدان 

اك فقدانا تاما . وقد يكون المصاب مغمى عليه أو شبه مغمى .. ول كنه مع ذلك يصحو الإدر
ينام مع فقدانه للإدراك فقدانا تاما .. وأغلب هذه الحالات تتنفس بدون الحاجة إلى المنفسة   و

وإن احتاجت لها فتكون حاجتها مؤقتة وليست دائمة . كما أن معظم هذه الحالات تكون فيها 
ية مستمرة بدون تدخل طبي إلا لماما . الدورة الد  مو

وفي هذه الحالات جميعا تكون المناطق المخية العليا قد ماتت بما في ذلك المخ ، و ل كن       
  33يبقى جذع الدماغ حيا .

وقد كثرت هذه الحالات بسبب محاولات الإسعاف والإنقاذ ، وقد أدى وجود        
أجهزة الإنعاش إلى إنقاذ آلاف ، بل مئات الآلاف من الأشخاص في مختلف أرجاء العالم من 
موت محقق ، و في نفس الوقت أدى إلى ظهور آلاف الحالات البائسة التي هي لا في عداد 

. وكانت الحياة النباتية أموات .. و هي الحالات التي عرفت باسم الأحياء ولا في عداد ال
يلا ، ومع التقدم الطبي والعناية المركزة ،  يب لا تعيش طو معظم هذه الحالات إلى الماضي القر
فإن آلاف الحالات من هذه الفئة البائسة أصبحت تعيش لعدة سنوات ، وهناك حالات موثقة 

ين و ثلاثين عاما .   34عاشت عشر

بعة حول قضية أجهزة الإنعاش و موت  التكييف الفقُي لُزٌ الىاصلّ : ما كادت الزو
الدماغ تنتهي في الغرب  حيث بدأت معالم هذه القضية تتضح و المفاهيم تحدد في نهايات 
بداية الثمانينات ، إلا و بدأت في العالم الإسلامي ، و بدأت المحافل و المجامع  السبعينات و

ية باجتماعات مطولة مشتركة بين الأطباء و الفقهاء .  الفقهية تناقش  هذه القضية الحيو

و قد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المسألة : هل يعتبر موت الدماغ دون القلب    
 موتا ؟ على قولين : 
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: لا يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا ، بل لابد من توقف القلب عن القول الأول 
يتية ، و النبض  ، حتى يحكم بموت الإنسان . و به أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف ال كو

نص الفتوى كالآتي :" لا يمكن اعتبار هذا الشخص ميتا بموت دماغه متى كان جهاز تنفسه و 
  35جهازه الدموي فيه حيا و لو آليا ."

ا يشترط توقف القلب : يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا حقيقيا ، و لالقول الثاني 
به صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عمان  عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان .و

بر  16 – 11ه  / 1447صفر  13 – 8)الأردن ( )  يخي رقم 1986أكتو م ( القرار التار
 ، حيث قــرر المجمع :" أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة( 5)

 إذا تبينت فيه إحدى العلامتين : 

 إذا توقف قلبه و تنفسه توقفا تاما ، و حكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .  – 1

إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا و حكم الأطباء الاختصاصيون الخ براء  – 2
الحالة يسوغ رفع أجهزة بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، و أخذ دماغه في التحلل . و في هذه 

الإنعاش المركبة على الشخص ، وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة 
  36المركبة ."

: استدل القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ وحده موجبا للحكم بموت دليل القول الأول 
 صاحبه بما يلي : 

ِنَا عَجَبًا ِإْذ َأْم َحِسبَْت َأّنَّ  ﴿قــــــــوله تعالى  –أ  قِيِم كَانُوا مِْن آيَات َّّ ـْكَْهِف وَالر َأْصحَاَب ال
 َ ِّئْ لَنَا مِْن َأمْرِنَا رََشدًا فَض ً وَهَي َّّدُنَك رَْحمَة ِنَا مِن ل نَا آت َّّ َب ـْكَْهِف فَقَالُوا ر ُ ِإلَى ال رَبْنَا عَلَى َأوَى الْفِتْيَة

 َ َّّ ب ـْكَْهِف ِسنِينَ عَدَدًا ثُم ِمَا لَبِثُوا َأمَدًاآذَانِهِْم فِي ال ْبَيْنِ َأْحصَى ل  ﴾عَثْنَاهُْم لِنَعْلَمَ َأّيُّ اْلحِز
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(  وجه الدلالة : أن قوله :" بعثناهم ." أي أيقظناهم . و 12 – 9)سورة ال كهف الآية  
هذه الآيات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس و الشعور لا يعتبر وحده دليلا كافيا 

سان ميتا ، لأن هؤلاء النفر فقدوا الإحساس و الشعور ، و لم يعتبروا أمواتا ، و للحكم بكون الإن
يض للإحساس و الشعور ، و هذا وحده لا  الحكم باعتبار موت الدماغ موتا ، مبني على فقد المر
يمة دلت على عدم اعتباره مع طول الفترة الزمانية التي  يعتبر كافيا للحكم بالموت ، لأن الآية ال كر

يادة تسع " ، فمن باب أولى ألا يعتبر في المدة مض ت على أهل ال كهف " ثلاثمائة عام و ز
  37الوجيزة المشتملة على بضعة أيام يزول فيها الشعور و الإحساس بسبب موت الدماغ و تلفه .

  38قاعدة :" اليقين لا يزال بالشك ." – 1: القواعد الفقهية  –ب 

يض ، و شككنا هل هو  وجه الاستدلال: أن اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المر
ميت لأن دماغه ميت أم هو حي لأن قلبه ينبض ؟ فوجب علينا اليقين الموجب للحكم بحياته ، 

  39حتى نجد يقينا مثله يوجب علينا  الحكم بموته .

  40قاعدة :" الأصل بقاء ما كان على ما كان ." –2

صل بقاء الروح و عدم خروجها ، فنحن نبقي على هذا وجه الاستدلال : أن الأ      
 الأصل ونعتبره . 

يض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حيا الاستصحاب  –ج  : و وجهه : أن حالة المر
فيها ، فنحن نستصحب الحكم الموجود فيها إلى هذه الحالة التي اختلفنا فيها ، و نقول : إنه حي 

لاستصحاب من مصادر الشرع المعتبرة ، إلا إذا قام دليل على وروحه باقية لبقاء نبضه. و ا
  41خلافه . 

يعة الإسلامية التي بلغت النظر  –د  : و وجهه: أن حفظ النفس يعتبر من مقاصد الشر
يض في هذه  يات التي تجب المحافظة عليها . و لا شك في أن الحكم باعتبار المر مرتبة الضرور
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يعة الحالة حيا ، فيه محافظة على ا لنفس ، وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشر
  42الإسلامية ، والعكس بالعكس .

إن بعض الفقهاء قرروا في كتبهم أن التنفس يعتبر  – 1: نصوص الفقهاء المتقدمين  –هـ 
دليلا على الحياة  و هو في حكم الحركة ، لأن الصدر يتحرك مع النبض ، و هذا يذل على حياة 

لجسد . فهذا العلامة المرداوي يجزم بأن اعتبار التنفس دليلا على الحياة و هو المذهب صاحب ا
، و نقل عن صاحب الترغيب قوله :" إن قامت بينة على أن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس 

  43فهو حي ."

، كل ذلك  44إن الفقهاء ذكروا في كتبهم العلامات المعتبرة للحكم بموت الإنسان  – 2
نهم على أن لا يحكم بموت الإنسان إلا بعد فقدان جسمه للحياة . و نصوا على أنه إذا حرصا م

شك في أمر الشخص هل مات أو لا ، أنه يجب التحري و الانتظار إلى أن يتيقن موته . قال 
الإمام ابن قدامة :" و إن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه ، و 

يه ، و ميل أنفه ، و امتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه ، و إن مات فجأة انفصال كف
كالمصعوق أو خائفا من حرب أو سبع أو تردى من جبل ، انتظر به هذه العلامات حتى 

  45يتيقن موته ." 

ّ ه  –فبين   ما ينبغي فعله عند الاشتباه ، من الرجوع إلى العلامات التي يظهر بها  –رحمه الل
ان ، وهذا يدل على حرص العلماء على حياة الإنسان التي يترتب على الحكم بموتها موت الإنس

أحكام شرعية كثيرة . و قد أكد الإمام النووي هذا المعنى من طلب اليقين بموت الشخص عن 
ية ، فقال  يق الأمارات و العلامات القو ّ ه   -طر :" فإن شك في موته بأن يكون به  -رحمه الل

يكون به سكتة أو ظهر عليه علامات فزع أو غيره ، كأن يكون هناك  علة ، واحتمل أن
  46احتمال إغماء أو خلافه ، أخر حتى اليقين بتغير الرائحة أو غيره ."
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وحالات موت الدماغ تعتبر من جنس الحالات المشكوك فيها ، نظرا لبقاء القلب نابضا 
لشك وحينئذ ينبغي الانتظار إلى توقف والجسم يقبل التغذية ولم يتغير لونه ، فهذا أمر موجب ل

  47القلب عن النبض بالكلية .

: استدل القائلون باعتبار موت جذع الدماغ موجبا للحكم بوفاة صاحبه بما دليل القول الثاني 
 يلي :

أن العلماء قرروا أن حياة الإنسان تنتهي عندما يغدو الجسد الإنساني عاجزا عن خدمة  –أ 
يف كل من الإمام الغزالي و الإمام ابن القيم ، للروح الروح و الانفعال  لها . و يشهد لذلك تعر

يف الروح :" جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم  ومفارقتها للجسد ، قال الإمام ابن القيم في تعر
المحسوس ، وهو جنس نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء و يسري فيها 

يان الماء في الورد و  يوت و النار في الفحم ، فما دامت هذه الأعضاء سر يان الدهن في الز سر
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف ، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا 
لهذه الأعضاء ، وأفادها هذه الآثار من الحس و الحركة الإرادية ، و إذا فسدت هذه الأعضاء 

ظة عليها ، و خرجت عن قبول تلك الآثار ، فارق الروح البدن  بسبب استيلاء الأخلاط الغلي
ثم عقب على ذلك بقوله :" و هذا القول هو الصواب في المسألة ، …" وانفصل إلى عالم الرواح 

الذي لا يصح غيره ، وكل الأقوال سواه باطلة ، و عليه دل الكتاب و السنة و إجماع الصحابة و 
  48أدلة العقل  والفطرة . " 

ّ ه  –و قال الإمام الغزالي       عند بيانه لمفارقة الروح الجسد :" معنى مفارقة –رحمه الل
الروح للجسد انقطاع تصرفاتها من الجسد ، بخروج الجسد عن طاعتها ، فإن الأعضاء آلات 
الروح تستعملها ، حتى إنها لتبطش باليد و تسمع بالأذن و تبصر بالعين و تعلم حقيقة الأشياء 

و إنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بفساد مزاج يقع فيه و بشدة … ا  بنفسه
تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها ، فتكون الروح العالمة ، العاقلة ، المدركة باقية مستعملة 
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لبعض الأعضاء و قد استعصى عليها بعضها ، و الموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها ، و 
لأعضاء آلات و الروح هي المستعملة لها ، و معنى الموت انقطاع تصرفها عن البدن ، و كل ا

خروج البدن عن أن تكون آلة له ، كما أن معنى الزمانة ، خروج اليد عن أن تكون آلة مستعملة 
  49، فالموت زمانة مطلقة في الأعضاء كلها . "

لروح و الانفعال لها ، دليلا على و بهذا يتبين اعتبارهم لعجز الأعضاء عن خدمة ا    
مفارقة الروح للجسد . قالوا : و هذا موجود في موت الدماغ ، فأن الأعضاء لا تستجيب 
ية لا علاقة لها  لتصرفات الروح ، و الحركة الموجودة في بعض الأحيان إنما هي حركة اضطرار

   50بالروح و ليست ناشئة عنها .

ص في مسائل الجنايات التفاتا إلى نفاذ المقاتل ، و لم أن الفقهاء حكموا بموت الشخ  –ب 
ية ، فدل هذا  يوجبوا القصاص على من جنى عليه في تلك الحالة ، مع وجود الحركة الاضطرار
على عدم اعتبارهم لها ، و إن الحكم بالموت ليس مقيدا بانتفائها ، و استشهدوا لإثبات ذلك 

 بنصوص منها :      

ين الزركشي :" الحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ، و معها قول الإمام بدر الد
ية ، كما لو كان إنسان و أخرج الجاني أو حيوان مفترس  ية دون الاضطرار الحركة الاختيار

  51…" حشوته و أبانها  لا تجب القصاص في هذه الحالة 

ّ ه  –الذي يترجح في نظري : التشجيح  هو القول بعدم اعتبار الإنسان ميتا  –و العلم عند الل
 بمجرد موت دماغه و تلفه . و ذلك لما يأتي : 

 : صحة ما ذكره أصحاب هذا القول من الأدلة النقلية و العقلية . أولا 

انتعاش  : أن هذه الدلالات أو التوقعات ، مهما استندت إلى اليقين العلمي ، فإنثانيا 
يض وتوجهه مرة أخرى إلى الحياة ليس مستحيلا عقليا ، و من ثم فليس مستحيلا شرعيا  المر
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.. ذلك لأن الموت الحقيقي التام لم ينزل به بعد ، و مقدمات الموت و أسبابه التي لم تشذ قط 
ّ ه أن يبط به ، و لل ياها علامات على قر ّ ه إ ل دلالتها ليست أسبابا موجبة بطبعها ، و إنما يجعل الل

 و يلغي سببيتها للموت عندما يشاء . 

و من ثم فإن قرار الموت بناء على مجرد هذا الذي يسمونه الموت الدماغي ، لا يرقى        
إلى يقين علمي جازم بأن الروح قد فارقت أو ستفارق البدن ، كما هو الشأن في الموت الحقيقي 

افة إلى أنه مستند قاعدة " استصحاب الأصل " في التام المصطلح عليه لغة  وشرعا . هذا بالإض
الحكم باستمرار الحياة أقوى من مستند الدلالة الطبية على الموت أو قرب حلوله في الحكم بطروء 

 الموت .

: أنه ثبت وجود أطفال بدون مخ و عاش بعضهم على حالته أكثر من عشر سنوات ، ثالثا 
غ لا يعتبر موجبا للحكم بالوفاة ، إذ لو كان كذلك لما وهذا يدل دلالة واضحة على أن موت الدما

يدة    52عاش هؤلاء لحظة بدون مخ الذي يعتبر موته أساسا في الحكم بموت الدماغ . نشرت جر
ه  السنة الخامسة ، مقالا تحت عنوان "  11/12/1449بتاريخ  232المسلمون في عددها رقم 

طفل بلا مخ و ل كنه يعيش و ينمو و يضحك " ، ذكرت حادثة الطفل الذي ولد بدون مخ وقرر 
الأطباء أنه لا يعيش أكثر من أسبوعين ، و بلغ إلى وقت الخ بر خمس سنوات ، ثم ذكرت 

يين : الأولى لطفل يبلغ عمره إلى  حين نشر الخ بر اثنتي عشرة سنة ،و الثانية لطفل حالتين أخر
  53يبلغ عمره ثلاث سنوات .

فإذا كانت الحياة موجودة في حال فقد المخ بالكلية ، فإنه لا مانع من أن يحكم        
 بوجودها في حال موت الدماغ و بقاء القلب نابضا .
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 الخاتمّ:   

همة في الموضوع و المتمثلة في : قرار مجمع في ختام هذا البحث أود أن أشير إلى نقطة م    
يق أمام غرس  الفقه الإسلامي المنعقد بعمان ) الأردن ( : أدى هذا القرار إلى فتح الطر
الأعضاء من المتوفين ، حيث ينبغي أن يكون العضو المستقطع مثل القلب أو ال كبد ، أو الكلى 

ية إلى آخر لحظة ، و ذلك ما ي ية الدمو وفره تشخيص موت الدماغ ، حيث يستمر متمتعا بالترو
ية لح ين استقطاع  الأطباء في التنفس الصناعي و إعطاء العقاقير بحيث تستمر الدورة الدمو

بة من المتوفى .   الأعضاء المطلو

ية  –بصفة خاصة  –وهنا تظهر أهمية التحقق من موت المعطي  بالنسبة للأعضاء الضرور
  .يجوز استقطاعها أثناء الحياة و إلا أدى استقطاعها إلى الموتللحياة ، كالقلب مثلا ، و التي لا 
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الواء واإلنساى في الصحراء الجسائرية لراءة في كتب الفمه 
والنوازل

د. هسرشي عبذ الرحواى 

جاهعة الجلفة -الحموق والعلوم السياسية  كلية  

هلخص :

الماء سر الحياة وجوهر الكائنات وأصل الوجود ، فوجوده يغير الحياة وفقدانه يؤدي إلى   
30نهايتها قال تعالى : ) وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ( الأنبياء آية رقم 

تعتبر الصحراء نموذجا للتعايش والتكامل بين الإنسان والماء ، حيث عمل الإنسان على 
ية ليصنع بذلك ثقافة وأعرافا وتقاليد ترسم تلك العلاقة الوطيدة بين  التكيف مع البيئة الصحراو

الإنسان الصحراوي ببيئته.

مياه العيون والسيول  لقد أبدى سكان الصحراء براعة في ابتكار تقنيات عالية للاستفادة من
ية لري الحقول وأنشأوا الفقارات  يل المياه الجار والوديان والمياه الجوفية ، فأقاموا السدود لتحو
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لإخراج المياه الجوفية إلى سطح الأرض وحفروا الآبار لشرب ماشيتهم وساهمت الأعراف 
 م المائي الصحراوي .المحلية في تنظيم المجتمع وإشراك كافة أفراده في المحافظة على النظا

وسأتناول في ورقتي هذه دراسة لبعض الآراء الفقهية في المعاملات التي يكون الماء محلا لها  
بيعه ، وهبته  وسلف الماء ووقف المياه للسبيل وغيرها والفتاوى المتعلقة  كمسائل تملك المياه و

ية وتأثيرها  بالمنازعات على المياه وقسمتها وطرق الاستفادة منها ، وعلاقة ذلك بالبيئة الصحراو
 في ثقافة مجتمع الصحراء 

Abstract : 

 Water is the secret of life and the origin of existence, its existence changes 
life and its loss leads to its end. God said that :  ( And we have made of water 
every living thing, do they not believe? ) The Prophets  Verse No. 30 

 The desert is a model of coexistence and integration between man and 
water, where man worked to adapt to the desert environment to create a culture 
and traditions and that draw the strong relationship between the inhabitants of 
the desert in his environment. 

 The inhabitants of the desert demonstrated their ingenuity in devising 
high technologies to benefit from the water of springs, floods, valleys and 
groundwater.  They built  dams to turn the rain water to irrigate fields , and 
created            " Fugarates " to extract the ground water , and dug wells to 
drink their cattle.  
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 Local customs contributed to the organization of the society and the 
involvement of all its members in maintaining the system Desert Water. 

 I will discuss in this paper a study of some of the jurisprudential views in 
the transactions that water is the subject like sale of water, endowment and water 
advances, cessation of water ( waqf )....., and fatwas related conflicts on water , 
water distribution and methods of utilization of water resources 

 we sdudy in this paper the  relationship of desert environment and its 
impact on the culture of the Sahara community.  

 همذهة :

الماء سر الحياة وجوهر الكائنات وأصل الوجود ، فوجوده يغير الحياة وفقدانه يؤدي إلى  
، ولقد  30تعالى : ) وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ( الأنبياء آية رقم  نهايتها قال

أدرك الإنسان قيمة الماء منذ القدم فأنشأ المدن على ضفاف الأنهار ومنابع العيون ، وقامت 
بيع  الحضارات على أسس الماء وتجلى ذلك في كتابات علماء المسلمين كابن خلدون وابن الر

يبة من مصادر المياه كالأنهار و العيون . فذكروا أن من  شروط بناء المدينة أن تكون قر

تعتبر الصحراء نموذجا للتعايش والتكامل بين الإنسان والماء ، حيث عمل الإنسان على     
ية ليصنع بذلك ثقافة وأعرافا وتقاليد ترسم تلك العلاقة الوطيدة بين  التكيف مع البيئة الصحراو

ي ببيئته ، وكما قيل أن " الجغرافيا توجه التاريخ " ، فإن البيئة تساهم في رسم الإنسان الصحراو
يس والمناخ هي التي تحدد ملامح الحياة في  ثقافة الإنسان الصحراوي ، والطبيعة القاسية والتضار

 الصحراء وتطبع العلاقة بين الإنسان والصحراء .
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يتميز إنسان الصحراء بخ برة غنية في التعامل مع  المياه واستعمالاتها المختلفة ، فقد كان ضبط و
يمكن اعتبار ذلك  يات اهتمام السكان و المياه وتسييره والاستفادة منه بقدر الإمكان من أولو
نموذجا للتعامل مع المشكلة المائية يمكن أن يُستفاد منها لتشكيل بيئة متوازنة تتعامل بعقلانية مع 

 المياه .

براعة في ابتكار تقنيات عالية للاستفادة من مياه العيون لقد أبدى سكان الصحراء    
ية لري الحقول وأنشأوا  يل المياه الجار والسيول والوديان والمياه الجوفية ، فأقاموا السدود لتحو
الفقارات لإخراج المياه الجوفية إلى سطح الأرض وحفروا الآبار لشرب ماشيتهم وساهمت 

 .افظة على النظام المائي الصحراويوإشراك كافة أفراده في المح الأعراف المحلية في تنظيم المجتمع

وكان نتيجة لذلك أن ُطرحت ال كثير من القضايا الفقهية في مجال استخدام المياه  
وشكلت تلك المسائل ميدانا لفتاوى الفقهاء في النوازل والكتابات الفقهية المختلفة وسواء ما تعلق 

 مارة الإسلامية .بالفتوى أو النوازل أو كتب الع

وسأتناول في ورقتي هذه " الماء والإنسان في الصحراء قراءة في كتب الفقه والنوازل      
بالمغرب الإسلامي " بعض الآراء الفقهية في المعاملات التي يكون الماء محلا لها  كمسائل تملك 

بيعه ، وهبته  وسلف الماء ووقف المياه للسبيل ، وغيرها من الف تاوى المتعلقة بالمنازعات المياه و
ية وتأثيرها في ثقافة  على المياه وقسمتها وطرق الاستفادة منها ، وعلاقة ذلك بالبيئة الصحراو

 مجتمع الصحراء  .   

 الوبحث األول : الوسائل الوائية في الوؤلفات الفمهية وكتب النوازل : 

نظرا لشحة المياه في المنطقة تعتبر قضايا المياه في منطقة الصحراء ذات أهمية قصوى      
ية ، كما أن ظهور النزاعات ال كثيرة حول  ية بالمنطقة الصحراو وتعلق النشاطات الزراعية والرعو
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الموارد المائية بصفة متكررة وفي أوقات مختلفة جعل فقهاء المنطقة يولون لهذه المعاملات 
بت هم عن المسائل في النوازل الفقهية والنزاعات أهمية كبيرة فظهرت في كتاباتهم الفقهية وفي أجو

 التي تقع بمناسبة استغلال الموارد المائية .

 الوطلب األول : الوؤلفات الفمهية 

إن أحكام المياه في الفقه الإسلامي تحتل جزءا أساسيا من كتب الفقه الإسلامي سواء  
فباب الطهارة من أعظم أبواب العبادات ؛  و لذلك كانت  في العبادات أو في المعاملات ،

 أحكام الطهارة من أهم ما يبدأ الفقهاء كتبهم به ، ومن أهم مسائله :

 * أقسام المياه وأحكام الطهارة.

 أما في المعاملات فنجد ال كثير من مسائل المياه و في أبواب متفرقة منها :

بيعها وتقسيمها .  * مل كية المياه و

يم الآبار و الأنهار والعيون .  * حر

 * حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه .

يث المياه  .1* النهي عن تلو

 الوطلب الثاني : كتب العوارة 

براهيم 2أولا : كتاب الإعلان بأحكام البنيان " " يُعتبر من   3لصاحبه ابن الرامي محمد بن إ
 أحسن ما كتب في هذا الميدان ، تعرض لمجموعة من المسائل المتعلقة بالمياه منها :

 تنقية قنوات الصرف المشتركة . -
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 إصلاح مجاري البساتين . -

ين ماء المطر في الصهاريج و المواجل . -  تخز

 استغلال ماء المطر الساقط على الدور وتعيين ملاكه . -

 لأمطار في الزراعة .استغلال مياه ا -

لأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر النفوسي  4ثانيا : كتاب القسمة وأصول الأرضين 
من أحسن ما ُألف في العمارة الإسلامية جمع فيه مسائل مهمة فيما يتعلق بعمارة  5الفرسطائي

باضي  وهي كما يلي  :المياه في الفقه الإ
 .مل كية ماء المطر والتصرف فيه -
 .عمارة الأرض بماء المطر -
 .الاشتراك في المياه وقسمته  -
  .صرف الماء من الأودية -
 المساقي  -
 المصارف -
 المقاسم -

 الآبار والمواجل. -

 الوطلب الثالث : كتب النوازل الفمهية

يخية نظرا لما تضمنته من   يا للدراسات الفقهية والتار تعتبر النوازل الفقهية مصدرا ثر
داث وفتاوى تعطي حلولا للمسائل المائية المطروحة على الفقهاء ،وقد تميز المذهب وقائع وأح
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بكثرة المؤلفات وتنوعها في مجال النوازل الفقهية قديما وحديثا ، حيث احتوت كتب المال كي 
النوازل في المغرب والأندلس العديد من المسائل المائية وتنوعت كثيرا مما يوحي بالقضايا 

 . 6والنزاعات

يسي      في  9، وتعرض البرزلي 8في المعيار المعرب فصلا لمسائل المياه 7وقد أفرد الونشر
لمسائل المياه كحكم الانتفاع بالماء الجاري ، وحكم السلف في الماء والشفعة وغيرها ، في   10نوازله

 مسائل ضرر المياه 

والاشتراك  11لمائية وقسمة مياه العيون والمجاري ووجوب منع ضرر الأوساخ عن المجاري ا
ومسألة  13مل كية مياه الأبار 12في إصلاح المنشآت المائية المشتركة كالسواقي و الجسور وغيرها 

يات استعمال الماء ) المنزلية ، الزراعية ، الصناعية ( وترتيبها  . 14تقسيم المياه المشتركة وأولو

 راء : ومن أهم كتب النوازل الفقهية التي تصدت لهذه المسائل في الصح

والمعروف بالغنية البلبالية   15ــ غنية المقتصد السائل فيما حل بتوات من القضايا والمسائل 1
نسبة إلى جامعها  الشيخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي الذي تولى قضاء الجماعة  بتوات بعد وفاة 

يز البلبالي يم ثم تولاها ابنه الشيخ عبد العز يب على  القاضي عبد الحق بن عبد ال كر بالتهذيب والتبو
وهذه الفتاوى تعرضت لل كثير من المسائل الفقهية ومنها مسائل المياه   16أبواب مختصر خليل

ية .  بمنطقة الصحراء الجزائر

وقد تعلقت فتاواه بالنزاعات حول الفقارة  17ــ  نوازل الشيخ عبد الرحمان الجنتوري 2
 .وتقسيم المياه ونقل منها في الغنية البلبالية 

 الذي أورد ال كثير من مسائل المياه في فتاواه . 18ــ نوازل الشيخ الزجلاوي 3
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وهي  19ـــ  هدية الباري الجواد في حكم آبار بلاد أزواد نظم الشيخ محمد بن بادي ال كنتي 4
بيتا تعرض فيها الناظم لمجموعة من المسائل المتعلقة بالمياه كمسألة  171عبارة عن أرجوزة في 

يم الميا  ه والتملك وأنواع الآبار وغيرها من المسائل .حر

 الوبحث الثاني : أهن الوسائل التي وردت في نوازل الصحراء الجسائرية  

كما رأينا أن علماء منطقة الصحراء أولوا مسائل المياه أهمية كبيرة وهو ما يلاحظ من      
خلال تلك الفتاوى والأقضية ، ومن أهم القضايا المعروضة النزاع في المقسم والاشتراك في 

 المياه واشتراط الخدمة على المشتري وغيرها وسنتعرض لهذه المسائل كما وردت فيما يلي : 

 ب األول : أهن هسائل الوياه في الوناطك الصحراوية الوطل

فضل توفير الماء للناس دعا الإسلام إلى توفير المياه للشرب و الطهارة وغيرها  الفرع الأول :
لما قدم إلى المدينة  وجد أن الماء   من الاستعمالات فقد جاء في الحديث النبوي أن النبي 

ين اشتكوا من الماء وقد كانوا العذب قليل جدا لا يكفي لحاجات الن اس ، وقيل أن المهاجر
بون ماء زمزم في مكة  وكانت بئر رومة لرجل من غفار يبيع الماء للناس وكان ماؤها عذبا ،  يشر

إلى وقف هذه البئر على المسلمين فقال : ) من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع  فدعا النبي 
إنه اشترى نصفها من رجل يهودي، فكان لعثمان يوم دلاء الناس بخ ير له في الجنة ( وقيل 

ولليهودي يوم ، فإذا كان يوم عثمان سقى الناس لليومين وإذا كان يوم اليهودي لم يسق الناس 
، فلم يجد لمن يبيع ماءه فطلب من عثمان أن يشتري النصف الآخر فاشتراه، فاشتراها عثمان 

 .20رضي الل  ه عنه كاملة وتصدق بها

يعة الإسلامية إلى إحياء الموات  الثاني :الفرع  إحياء الموات بحفر البئر دعت الشر
أنه قال : ) من أعمر  واستصلاح الأراضي وزراعتها وجلب الماء إليها ، وقد جاء عن النبي 
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، وقال عمر رضي الل  ه عنه :) من أحيا أرضا ميتة فهي  21أرضا ليست لأحد فهو أحق بها (
 22(له

ية سقي المواشي في بئر الصحراء  نظرا لأهمية المياه في الحياة ت الفرع الثالث : رتيب أولو
يتها لحياة الإنسان و الحيوان و النبات فقد جاءت أحكام الفقه الإسلامي لتحدد  وضرور
يات الاستعمال في الطهارة وفي الاستعمالات المنزلية وشرب الحيوان وفي الاستعمالات  أولو

بتها وشح المياه يجعل الاستعمالات في كثير من  الصناعية ، ونظرا لأن حياة الصحراء وصعو
ينشأ النزاع على موارد المياه فقد حدد الفقهاء من الأولى  الأحيان تتزاحم مع قلة المياه ، و
ية الشرب على  يات شرب الأنسان على الحيوان وأولو بالاستعمال في بئر الصحراء مثلا ، وأولو

 . هارة إلى غير ذلك من المسائلالطهارة وشرب الحيوان على الط

بيع البئر نظرا لحاجة الناس إلى المياه في الصحراء وخاصة للمواشي فقد ذهب  الفرع الرابع :
يحق له بيعها ، وقد ذكر  فقهاء المذهب المال كي إلى أن البئر التي يحفرها لنفسه ولماشيته يمل كها و
بين أن صاحب  صاحب هدية الباري الجواد إلى أحكام آبار أزواد إلى التطرق لهذا الموضوع و

 يعها : البئر له ب

 ومن قد أشهد على الحفر ابتدا يمل كها وإن لحيوان بدا

 و عاــــع وك اك      منهم ملك دون إشهاد بذاكتورث توهب تبــــــــــــ

 أو أن يعاني عناء مستمر   ــــ بر    قبه الحــــجر ثقبا معتــــــــكن

 أخطا  توهب و العادي عليها     ه تباع تـــــــــــعطى      ــــفهي مل ك
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 الاشتراك في الساقية  الفرع الخامس :

يد سيدي الحاج عبد الرحمان الجنتوري رحمه الل  ه عن رجل مشترك   سئل الشيخ أبو ز
 في ساقية مع أخيه أيجوز له أن يصرف ماءه حيث يشاء أم لا ؟

فأجاب رحمه الل  ه : يجوز له صرف مائه حيث يشاء ، وقد نص في المدونة في باب القسم أن 
يك من إحداث مقسم فوق المقاسم القديمة  من له ماء فله صرفه حيث يشاء ، و إنما يمنع الشر

في الفقارة المشتركة ، و أما الساقية السفلى فلكل من شركائها صرف مائه حيث يشاء ، لأن 
ية ...و بالجملة فلو كان المنع من صرف  به للظاهر المرافقة مستحبة لا واجبة ، وقد نسب وجو

بقائه في موضعه و هذا لا يصح ، فإنه يجوز الماء ثا بتا لكان رب الماء ممنوعا من بيعه إلا بشرط إ
يجوز للمشتري صرفه حيث شاء ، فبطل كون المرافقة واجبة و ثبت جواز  بيعه إجماعا ، و

    23صرف الماء

 الشركة في الآبار  الفرع السادس :

: هدية الباري الجواد في حكم آبار  ومما أورده الشيخ محمد بن بادي ال كنتي في أرجوزته 
بلاد أزواد في باب الشركة في الآبار وأحكامها أن الشركة في الآبار من قبيل شركة الأبدان 

 فيقول :

 فصل وعقد شركة الآبار من        شركة الأبدان و صحت إن تكن 

 ــــ لابعمل متحــــــــدا أو مثـــــــــــلا        زم ك ي حفر و ذي طي تــــــــ

 و عاــــ عمل ــــــــ ل         من مائها يأخذ قدر مــــــــــــمنهم بدا التعاون وكــــــــــــ

يك نصف تــــــــــــي             زة الآلة   ــــو عاــــواشتركا بملك وإج  أو يكــــــري الشر



 
 والنوازل الفمه كتب في لراءة الجسائرية الصحراء في اىـــواإلنس الواء

 عبذ الرحواى د.هسرشي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 012ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

 24فمنعـــــــها رووا روا         ما نــــــــو عاــــبهم منهاــــــــــــ إن تكن لواحد وما أكث

 الوطلب الثاني : نساعات الوياه في الوناطك الصحراوية  

 النزاع بسبب الاشتراك في المسلك الفرع الأول : 

جاء في الغنية سؤال عن رجلين تداعيا بأن لهما فقارتين خدماها ، وأحدهما لم يوجد لها  
مسلك والأخرى لها مسلك بجوارها فاجتمع رأيهما مع من شاركهما على إجهار آبار من الموضع 
يجمعونهما ، ثم وجدوا الماء في الآبار التي أحدثوها ،  الذي وقفت فيه الأولى إلى الأخرى و

ين بحجة أن الماء متولد من الفقارتين جميعا فطالب أ صحاب الآبار التي لا ماء فيها مشاركة الآخر
 ، فرفض خصماؤهم بحجة أن العرف جرى أن من حفر بئرا يختص بها 

بعد فأما أن يقروا بالشركة أولا ، فإن أقروا بها لم يمكنهم أن ينفردوا بالربح  فأجاب الشيخ : و
بعدهم أن يمنعهم السلوك ، لاعترافهم بأن لا حق لهم في غير ما وإن لم يقروا بها كان لمن 

 . 25حفروه ، والعرف المذكور غير مانع

 النزاع في المقسم  الفرع الثاني :

بعة وعشرون فهل  مسألة عن مشتركين في مجرى مائي و لأحدهم خمسة عشر ثمنا و للآخر أر
 للثاني خرقتان في المقسم أم واحدة ؟

بعد فإن يب أن في خرقة واحدة فأجاب : و يك ولا ر ه يقسم على ما يرتفع به الضرر عن الشر
ضرر و لا سيما إن كانت نازلة عن غيرها أضر من خرقتين وأن الخرقتين في الماء المذكور أقل 

 .  26ضررا ، ومــــــــو عاــــ قل ضرره يحكم بــــــــه والل  ه أعلم
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 ة النزاع بسبب الاشتراك في الساقي الفرع الثالث :

سئل الشيخ الحاج عبد الرحمان الجنتوري رحمه الل  ه عن رجل مشترك في ساقية مع   
 أخيه ، أيجوز له أن يصرف ماءه حيث يشاء أم لا ؟ 

فأجاب : يجوز له صرف مائه حيث يشاء وقد جاء في المدونة في باب المقسم أنمن له ماء   
يك من إحداث مقسم فوق المقاسم القديمة في الفقارة  فله صرفه حيث يشاء ، وإنما يمنع الشر
المشتركة ، وأما الساقية السفلية فلكل من شركائها صرف مائه حيث يشاء ، لأن الرفاق ) 

بالجملة فلو كو عاــــن المنع من صرف المــــــــو عاــــء ثو عاــــبتا المرافقة (  مستحب لا واجب ..... و
لكان رب الماء ممنوعا من بيعه إلا بشرط بقائه في موضعه وهذا لا يصح فإنه يجوز بيعه إجماعا ، 
يجوز للمشتري صرفــــ ه حيث شــــــــو عاــــء فبطل كون الرفاق واجبا وثبت جواز صرف  و

 .  27الماء

 النزاع بسبب أخذ النصيب مجموعا في مجرى واحد لعد ما كان في عدة مجاري :   الفرع الرابع :

لواحد من أهل المياه جنة في أوله وأخرى في  سئل عن واد يجتمع فيه ثلاثة أنهار و 
آخره فأراد أن يأخذ في جنته الأولى من أحد تلك المياه الثلاثة قدر ما يصيبه من الأنهار الثلاثة 
باب تلك المياه ، إذ له حق فله أن  في وقته و قدره ، و احتج بأنه لا حرج على أحد من أر
يأخذه مجموعا أو مفرقا ، في آخر الماء أو أوله ، وهو لم يصل لغيره إلا مجتمعا كما كان ، ولم تجر 

ذلك عادة بهذا له و لا لغيره ، و احتج بأنه لم يكن لغيره جنة تحتمل ذلك مثل جنته فهل له 
 أم لا ؟

فأجاب : يسأل عن ذلك أهل الثقة المؤتمنون ، فإن كان لا ضرر على أحد في أخذ حقه 
 . 28على هذه الصفة بكل وجه من الوجوه فله أخذه ك لك
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الوبحث الثالث :أثر الواء في الوجال االلتصادي واالجتواعي في الصحراء 
 الجسائرية

ية ت  بع على خزانات على الرغم من أن مناطق الصحراء الجزائر تميز بالجفاف إلا انها تتر
يق الآبار العميقة أوالفقارات أو الينابيع ، بحيث استطاع  مائية جوفية هائلة ، تستخرج عن طر
إنسان الصحراء أن يجعل منها مادة لحياته ولماشيته ولصنع الحياة و الحضارة في المناطق 

ية .  الصحراو

يقة إنباط المياه من منطقة   إلى أخرى إلا أن تقسيمها واستخدامها وتختلف طر
والاستفادة منها والمحافظة عليها واستدامتها تكاد تكون متشابهة في أغلب مناطق الجنوب 
الجزائري ، فإذا كانت الفقارة في منطقة أدرار والآبار و السدود في غرداية والمنابع والأودية 

يع وتقسيم المياه ا ية وأحكام في بشار ، فإن مسائل وقواعد التوز لمستنبطة من الأعراف الصحراو
 الفقه الإسلامي تكاد تكون واحدة في أهدافها و غاياتها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية .

 الوطلب األول : اآلثار االجتواعية للوياه في الصحراء 

لقد كان للموارد المائية أثرا كبيرا على الروابط الاجتماعية بين السكان فقد أدت  
الأعمال المشتركة إلى بروز التضامن الاجتماعي ، وتوفير الماء للشرب و السقي وسقي المواشي 
وأدى استعمال الموار المائية المشتركة إلى قيام نزاعات وتولد عن ذلك قوانين وأعراف للتقسيم 

 وفض النزاعات.

بناء المدن  ساهم توفر الموارد المائية في اس الفرع الأول : تقرار سكان الصحراء الاستقرار و
بناء القصور في مناطق كثيرة في الصحراء لم تكن ليستقر فيها الإنسان لولا  في تجمعات سكانية و
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وجود منابع مياه أو آبار وسيول ووديان كمنطقة توات وقصور منطقة بشار وعين الصفراء ونشوء 
 . 29المدن ال كبيرة كغرداية والقرارة  والمنيعة وغيرها

بناء القصور في استتباب الأمن نظرا لاشتراك الساكنين في وساهم هذا ا   لاستقرار و
التعاون في الدفاع عن القصر وعن الممتلكات ، وتولد عن ذلك قوانين وأعراف تحكم العلاقات 
بين أفراد المجتمع الصحراوي وتعين على الاستفادة القصوى من منابع المياه في الزراعة وفي 

 ة للسكان .مختلف الاستعمالات العام

وساهمت هذه القيم في تماسك المجتمع الصحراوي والحفاظ عليه من الاندثار والتفكك  
بل جعلته يستميت في الدفاع عن القيم والدين والوطن ، واستعصى عن الاندماج في الثقافات 

 الدخيلة أيام الاستعمار الفرنسي .

 التضامن الاجتماعي  الفرع الثاني :

يء يفكر فيه سكان الصحراء فهو عصب حياتهم وعنوان بقائهم ، يعتبر الماء أهم ش 
بتداء أو في صيانتها فقد  بة أعمال اللآبار والفقارات في الصحراء سواء في إنشائها إ ونظرا لصعو
ين على التعاون والتضامن لتوفير المياه فنشأت أعراف تدعو  وجد أهل الصحراء أنفسهم مج بر

يزة في إنباط الماء أو في صيانة المنشآت  30للتجمع والعمل الجماعي التطوعي وهو ما يعرف بالتو
يزة عنوان التضامن و التعاون في  31الماشية كالسدود أو الآبار أو الفقارات ، وكانت التو

ية.   المجتمعات الصحراو

 توفير الماء لغير المال كين  الفرع  الثالث :

يعتبر الماء حقا للسكان جميعا وحتى الذين لا يمل كون الماء فيحق لهم الاستفادة من الماء  
لاستعمالاتهم المنزلية أو لسقي بهائمهم دون مقابل ، بحكم أنهم يساهمون في الأعمال التطوعية 
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جين الخاصة بصيانة المنشآت المائية ، كما أن سكان الصحراء تعارفوا على عدم منع الماء للمحتا
للشرب أو سقي الدواب ، كما يعتبر وقف المياه وتسبيلها مصدرا هاما لأولئك الذين لا يمل كون 

 ، وقد تعود أهل الصحراء على حفر الآبار وتسبيلها.  32ماء أو لأبناء السبيل

 تقسيم المياه  الفرع الرابع :

المياه المشتركة  تلعب الأعراف المائية التي تكونت مع مرور الزمن دورا كبيرا في تقسيم 
يقة عادلة ، وتصرف المياه إلى أصحابها بمكاييل معلومة ومقدرة غاية في الدقة ، وتتم عملية  بطر
بعد  الكيل بحضور أعضاء هيئة الكيل ، حيث يقوم الكيال بقياس كمية الماء لمعرفة قوة الدفع ، و

وزع المياه إلى البساتين أو معرفة نصيب الفرد يقوم الكيال بصرف الماء من الممر المناسب ، وتت
 . 33إلى الأحواض

 فض النزاعات وإصلاح ذات البين  الفرع الخامس :

يثها أو سرقة مياه الجار أو   يع المياه أو حول تلو كثيرا  ما تنشأ نزاعات حول توز
يعة الإسلامية في  يك ، ونظرا لذلك يلجأ المتخاصمون إلى تحكيم الأعراف أو أحكام الشر الشر

 عات الناشئة عن سوء الاستخدام أو السرقة أو غيرها من الأسباب .فض النزا

يلعب العرف الاجتماعي دورا كبيرا في فض النزاعات لما يلقى من الاحترام    و
يعة ضابطا من أهم الضوابط التي  والانقياد من طرف أفراد المجتمع الصحراوي ، كما تمثل الشر

بيعه تحكم المجتمع ، ولذلك اهتم  كثيرا من الف يع المياه و قهاء ببيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتوز
ووقفه أو كرائه ، وتُسجل النوازل الفقهية والفتاوى أحداثا ووقائع تتعلق بالمنازعات المائية حول 

بخاصة  34الآبار أو العيون أو السيول في كثير من مناطق الصحراء يحدد الفقه الإسلامي و و
باضي يع الدقيقة وقد انبرى للكتابة فيها مجموعة من المؤلفين منها قوا 35الفقه المال كي والإ عد التوز
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باضي وابن الرامي  كتاب القسمة وأصول الأرضين لأبي بكر النفوسي الفرسطائي في المذهب الإ
يتجلى ذلك في الفتاوى والنوازل وحتى ال كتب الفقهية التي تصدت لذلك .  المال كي التونسي ، و

 االلتصادية للوياه في الصحراء  الوطلب الثاني : األثار

المياه مورد اقتصادي  تعتبر المياه في الصحراء من أهم الموارد الاقتصادية ،  الفرع الأول :
ولقد اعتبرها السكان موردا ماليا هاما، نظرا لما يعود به من انعكاس على الحياة الاقتصادية ، 
يخضع للمبادلات الاقتصادية المختلفة التي تعارف عليها المجتمع  يكرى و فالماء مورد يباع و

  الصحراوي .

يعة   ورغم أن الحديث النبوي : الناس شركاء في ثلاث الماء و النار والكلأ إلا أن الشر
الإسلامية سمحت ببيع الماء المملوك وكرائه ونشير هنا أن الفقه المال كي أجاز بيع ماء البئر المملوكة 

ى البحث ، وهو ما يشجع عل 36كما أجاز بيع الماء في الساقية المملوكة بخلاف المذاهب الأخرى
يثمن حفر الآبار وإنشاء الفقارات وغيرها من المنشآت التي تستخدم في إنتاج  عن مصادر المياه و

ينها أو نقلها.  المياه أو تخز

 المياه توفر مناصب عمل دائمة وموسمية  الفرع الثاني :

ونظرا لأعمال الري والسقي وجر المياه إلى مختلف المناطق فإن الموارد المائية توفر  
مناصب شغل دائمة للعاملين في المنشآت المائية والقائمين على تشغيلها وصيانتها ، وفي بعض 

 . 37الفصول أو المواسم الفلاحية فإنها تستدعي فتح مناصب شغل موسمية
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 المياه والري الفلاحي  الفرع الثالث :

يعتمد سكان الصحراء على الفلاحة بالدرجة الأولى ، ومازالت الفلاحة هي المصدر  
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ملخص :

تناولت هذه الدراسة مسألة بيع المصراة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة فقهية مقارنة، وذلك   
بيان حكم بيعها، والآثار المترتبة عن هذا البيع، وكذا الأحكام  من خلال بيان معنى المصراة، و

بل والغنم، ونوع العوض عن  ية إلى غير الإ اللبن، وتعدد المتعلقة بهذه المسألة كحكم تعدية التصر
المصراة، ومدة الخيار.

: بيع المصراة، الغش، العوض، اللبن، الخيار.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This study addressed the issue of selling "Tie up cattle" (Al-Musarrat) and its 
contemporary applications – with comparative method in islamic jurisprudence, 
and that is through defining the meaning of "Tie up cattle" (Al-Musarrat), 
defining its ruling, the effect of its selling, and defining the isseus which are 
related with it, for example the ruling of Tie up (Al-Musarrat) in non-camels 
and sheep, and also type of compensation for the milk, multiplicity of Tie up (Al-
Musarrat), and the duration of the right of cancellation.  

Keywords: selling Tie up cattle, cheating, compensation, milk, option.  

 

 مقذمة

ون أن تظهر سلعهم في أحسن صورة لعلّها     ُّّ مما يلاحظ على الباعة وأصحاب السلع أنهم يحب
ين إليها، فيحصلون منها على ربح وفير مقابل هذا المنظر، وهذا لا عيب فيه  تلفت أنظار المشتر
ولا مانع منه، ل كن أن يلجأ بعض الباعة والتجار إلى ذلك بالمخادعة والغش فهو محرم قطعا، 

واء أكان ذلك في الحيوان أو في الطعام أو غير ذلك من جميع المعاملات. ومن أنواع الغش س
الذي كان شائعا في القديم، وهو يحدث اليوم ولا شك، ما يسمى ببيع المصراة الذي يلجأ إليه 

ن هذا تجار اللبونة. فما هو المقصود ببيع المصراة؟ وما هو حكم هذا البيع؟ وما هي الآثار المترتبة ع
 البيع؟  هذا ما سنجيب عنه من خلال هذه الدراسة التي تشمل المطالب الآتية: 
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 المطلب األول: تعريف المصراة وحكمها

يف المصراة لغة واصطلاحا، لأن       قبل التطرق إلى معرفة حكم المصراة لابُدَّّ من تعر
 الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

يف المصراة.  الفرع الأول: تعر

ية مصدر صرّى، يقال: صرّ يصرّ من باب يف المصراة لغة: تعر  المصراة مأخوذة من التصر
يرا، والصرار خرقة تُشّدُّ على أطباء الناقة لئلا يرتضعها فصيلها، وصررتها بالصرار  ضرب، صر

 .   وصررتها تركت حلبها 

أهل العلم واللغة في المصراة، ومن أين أخذت واشتقت؟ فقال  اختلف’’قال الخطابي:
بط أخلاف الناقة والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع  ية أن تر الشافعي: التصر
يد في ثمنها لما يرى من كثرة، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو  يز يها كثيرا و لها لبن، فيراه مشتر

يس بلبنها وهذا غرر للمشتري. وقال أبو عبيد: المصراة الناقة أو البقرة أو اثنين عرف أن ذلك ل
ية  الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعني حقن فيه وجمع أياما فلم يحلب، وأصل التصر
يت الماء، إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت. قال أبو  حبس الماء وجمعه، يقال: منه صر

يد به ردا على عبيد: ولو كان من الر  بط لكان مصرورة أو مصررة. قال الخطابي: كأنه ير
بات إذا أرسلتها  الشافعي، قول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح، والعرب تصر ضروع الحلو

باط صرارا، فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت يسمون ذلك الر . وقد مال ابن    ‘‘تسرح و
يت في حجر العسقلاني إلى قول أبي عبيد بعد أ ، لأنه من صر ُّّ ن ذكر القولين، فقال:"والأول أصح

بطه، إذ لو كان منه لقيل مصرورة ولم يقل  الضرع إذا جمعته، وليس من صررت الشيء إذا ر
 .   مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب"
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بط ولعل الأصل كما قال الشافعي لأنه من أراد أن يجمع اللبن في ضرع الناقة، فإنه يبد أ بر
أخلافها بالصرار الذي هو الخيط مع التوادي، فالخيط يسمى صرارا، والأعواد تسمى التوادي، 

. وقد استدل الخطابي    لئلا يرضعها ولدها، هذا الغالب، فلعل ما قال الشافعي هو الأصل
. قال الخ ، إنما يحسن الحلب والصرَّّ َّّ طابي: لصحة قول الشافعي بقول عنترة: العبد لا يحسن ال كر

"وقد يحتمل أن يكون أصل المصراة، أصله المصرورة أبدلت إحدى الراءين ياء كقولهم: تقضي 
الباز، وأصله تقضض، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة فأبدلوا حرفا منها 

ّ ه  قولبحرف آخر ليس من جنسها، ومن هذا الباب  ، أي ٠١الشمس: َّ نت مت زت رت ٱٹٱُّٱالل
 .      أخملها بمنع الخ ير، وأصله من دسستها، ومثل هذا في الكلام كثير"

ية هي جمع اللبن في الضرع يقال: صرى الشاة، وصرى اللبن في  وذكر ابن قدامة أن التصر
يقال: صرى الماء في الحوض، وصرى الطعام في فيه،  ضرع الشاة بالتشديد والتخفيف، و

 إذا ترك الجماع، وأنشد أبو عبيد:      وصرى الماء في ظهره 

 ماء الشباب عنفوان شرته          رأيت غلاما قد صرى في فقرته

ية حبس الماء، يقال:  وماء صري وصر إذا طال استنقاعه. قال البخاري: أصل التصر
يقال للمصراة المحفله وهو من الجمع أيضا، ومنه سميت مجامع الناس محافل يت الماء، و  .   صر

يف المصراة اصطلاحا: ت بط ضرع الناقة أو الشاة عر ية بقوله: "هي ر عرف ابن عابدين التصر
. وعرفها القاضي عبد الوهاب:" المصراة هي    وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن"

 .   الشاة أو الناقة أو البقرة يجمع اللبن في ضرعها ليعظم فيظن المشتري أن ذلك قدر حلابها"
يترك حلبها يوما  بط أخلاف الناقة أو غيرها، و ية بأنها ر أما الإمام النووي فقد عرف التصر

يد في ثمنها . أما عند    فأكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري غزارة لبنها فيز
ية فنجد ابن حزم قد عرفها بأنها ما كان يحلب من إناث الحيوان، وهو يظنها لبونا  الظاهر
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بط ضرعها حتى يجتمع اللبن، فلما حلبها افتضح له الأمرفوجده . والذي يبدو من     ا قد ر
بة فيما بينها، وهي تدل على أن معنى المصراة جمع اللبن في ضرع  يفات أنها متقار هذه التعر
يها ظنا منه أن عظم الضرع  يشتر الحيوان بفعل البائع ليكبر الضرع، فيغتر المشتري بذلك، و

 لبن كثرة طبيعية.لسبب كثرة ال

الحكم عند الأصوليين نوعان تكليفي ووضعي، فالحكم التكليفي هو  الفرع الثاني: حكم المصراة:
ما تضمن تكليفا بفعل أو ترك فعل أو التخيير بينهما. بينما الحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع 

 .     أمور ترتبط بأخرى كالأسباب للمسببات أو الشروط للمشروطات

ية:الحكم  يهام المشتري  التكليفي للتصر ية حرام باتفاق الفقهاء إذا قصد بذلك إ فعل التصر
ية حرام إذا أراد بذلك التدليس على  كثرة اللبن، وفي هذا يقول ابن قدامة:"والتصر

ية يتمثل فيما يلي:    المشتري"  . والدليل على حرمة التصر

ية:1 يرة  / من السنة النبو بل والغنم، فمن ابتاعها  أن النبي  عن أبي هر قال:"لا تصروا الإ
ين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع من تمر" .     بعد، فإنه بخ ير النظر

بألفاظ مختلفة.  وللحديث روايات أخرى و

يرة  حديث:" بيع المحفلات و.     قال: "من غشنا فليس منا" أيضا أن النبي  عن أبي هر
. وجه الاستدلال من الأحاديث هو أنه في الحديث الأول     خلابة لمسلم"خلابة، ولا تحل ال

يم، أما الحديث الثاني  ية، والنهي يفيد التحر ّ ه عليه وسلم عن فعل التصر نهي من النبي صلى الل
ية غش، والغش محرم،  والثالث فيتضمنان نهي عن الغش والخديعة والخلابة، لأن فعل التصر

 والخلابة لا تحل لمسلم.
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ية تدليس وإضرار، وغش  / من المعقول:2 الاستدلال بالمعقول يتمثل في أن فعل التصر
يعة قطعا، والضرر والإضرار مدفوع شرعا  .     وخداع، والغش والخداع محرم في الشر

ية أثرها إذا وقعت، بمعنى من اشترى شاة أو بقرة  الحكم الوضعي: المراد بالحكم الوضعي للتصر
أو نحوهما، فتبين بعد حلبها أنها ليست كثيرة اللبن، وإنما هي مصراة، فما هو حكمها من حيث 

 الرد وعدمه؟ 

 حصل خلاف في هذه المسألة على مذهبين:

ية عيب بحيث يثالمذهب الأول يرى أصحابه أن التصر بت للمشتري الخيار بين الإمساك : و
به  ية، و بهذا قال جمهور أهل العلم، وهو مذهب المال كية والشافعية والحنابلة والظاهر والرد. و
يرة ولا  يه وأبو ثور وأبو يوسف في رواية عنه، وأفتى به ابن مسعود وأبو هر قال إسحاق بن راهو

بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا مخالف لهما من الصحابة، وقال به أيضا من التابعين ومن 
 .    بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا

 : استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والآثار والمعقول.الأدلة

يت أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة تثبت حق المشتري في خيار الرد أو  من السنة: -1 رو
يرة  بل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه  السابق الذكر عدمه منها: حديث أبي هر وفيه: "لا تصروا الإ

ين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع من تمر" ، وفي رواية:     بخ ير النظر
يرة عن  "... إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"، وفي رواية مسلم: حدثنا أبو هر

ّ ه  ّ ه  رسول الل : " إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الل
ين بعد أن يحلبها إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر" . وعن أبي     أو شاة فهو بخ ير النظر

يرة  ّ ه  هر ين بعد قال: قال رسول الل :"إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخ ير النظر
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ّ ه عليه قال: قال     ا إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر"أن يحلبه يرة رضي الل . وعن أبي هر
ين، إن شاء أمسكها وإن شاء  ّ ه عليه وسلم: "من اشترى مصراة فهو بخ ير النظر ّ ه صلى الل رسول الل

. وفي     ، والمراد بالسمراء الحنطة أو البر كما ذكر ابن حزم    ردها وصاعا من تمر لا سمراء"
ّ ه عنه عن النبي ر يرة رضي الل قال:"من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة  واية أخرى عن أبي هر

ّ ه عنهما     أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" ّ ه بن عمر رضي الل . وعن عبد الل
ّ ه عليه وسلم:"من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رده ّ ه صلى الل ا رد قال: قال رسول الل

 .     معها مثل أو مثلي لبنها قمحا"

وجه الاستدلال: ظاهر روايات الحديث تثبت حق المشتري في الخيار بين الرد والإمساك، 
ية، وذلك  قال ابن رشد الحفيد بعد أن ذكر حديث المصراة المشهور:"فأثبت الخيار بالرد مع التصر

 .    دال على كونه عيبا مؤثرا"

أصحاب هذا المذهب بآثار عن الصحابة، وهي أن هذا الرأي قال به : احتج من الآثار -2
يرة ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال به التابعين من لا يحصى عدده .     ابن مسعود وأبو هر

ّ ه عز وجل،  قال ابن حزم بعد أن أورد مذهبه وأدلته:"ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الل
بهذا يأخذ السلف قديما وحديثا" فصار نقل كافة وتواتر لا يرده  .    إلا محروم غير موفق، و

ية تدليس بما يختلف الثمن باختلافه فوجب به الرد، وإذا  من المعقول: -3 هو أن فعل التصر
ية . قال ابن رشد:"وأيضا فإنه     دلس ثبت له الخيار بشرط أن لا يكون المشتري عالما بالتصر

 .    ب"مدلس فأشبه التدليس بسائر العيو

ية  المذهب الثاني: ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أنه لا يرد الحيوان بالتصر
ية ليست بعيب، واستدلوا على ذلك بما يلي: قالوا بأنه لو لم تكن  ولا يثبت الخيار بها، لأن التصر

عابدين:"حجة أبي . قال محقق حاشية ابن     مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردها
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حنيفة ومحمد أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة، فيكون لازما مادام قد تحقق مقتضاه، 
ية لأنها  بانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة السلامة، فبقلتها من باب أولى، فلا رد بالتصر و

ية عيبا . وقال ابن رشد: "وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست ا    عبارة عن ظهور قلة اللبن" لتصر
. وقد اعتذر     للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب"

يقة  يقة الرد وطر يقين، طر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى ترجع إلى طر
يل.  التأو

 وفيه مقامان: الاعتذار الأول:

يتمثل في أن هذا خبر واحد مخاالمقام الأول لف لقياس الأصول المعلومة، وما كان كذلك : و
 لم يلزم العمل به، أما كونه مخالفا لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه:

: أن من المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، وضمان المقومات بالقيم من أحدها
متقوما ضمن بمثله من  النقدين، وهاهنا إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا، وإن كان

 النقدين، وقد وقع هاهنا مضمونا بالتمر، فهو خارج عن الأصلين جميعا.

: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف وذلك الثاني
 مختلف، وقد قدر هنا بمقدار واحد، وهو الصاع فخرج عن القياس.

دا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه من : أن اللبن التالف إن كان موجوالثالث
أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه، وإن كان مختلطا 

 فما كان منه موجودا عند العقد منع من الرد، وما كان حادثا لم يجب ضمانه.

لعيب لا يقدر بالثلاث، : أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثا مع أن خيار االرابع
ية عند من يثبته.  وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤ
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: أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كانت قيمة الشاة الخامس
 صاعا من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها.

با في بعضالسادس الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا  : أنه مخالف لقاعدة الر
استرد معها صاعا من تمر، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعا 

با  .     بصاع، وذلك خلاف قاعدة الر

: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودا، والأعيان لا السابع
 واتها كالمغصوب وسائر المضمونات.تضمن بالبدل إلا مع ف

: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب الثامن
ية.  فنقصان اللبن، لأنه لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصر

 : هو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العملالمقام الثاني
 به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها، وخبر الواحد مظنون، والمظنون لا يعارض المعلوم.

ّ ه عنه ولم يكن كابن مسعود الاعتذار الثاني يرة رضي الل : أن هذا الحديث من أخبار أبي هر
ّ ه عليهم، فلا يخالف بما رواه مخالفا للقياس  ّ ه عنه وغيره من فقهاء الصحابة رضوان الل رضي الل

 ي.الجل

: أن هذا الحديث مضطرب لما وقع الاختلاف في ألفاظه، فقد ذكر فيه التمر الاعتذار الثالث
بالإناء  بالمثل أو المثلين تارة، و تارة والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، و

 أخرى.
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 جض مص خص حص مس خس ٱٹٱُّٱ: أن الحديث معارض لعموم القرآن كقوله الاعتذار الرابع
 ..  والصاع ليس مثلا للبن٠٢١النحل:  َّحض

: أن الحديث منسوخ، ول كن اختلفوا في الناسخ، فقيل حديث النهي عن الاعتذار الخامس
،  ووجه الدلالة منه أن لبن المصراة يصير دينا في ذمة المشتري، فإذا ألزم     بيع الدين بالدين

وقيل الناسخ حديث الخراج بصاع من تمر نسيئة صار دينا بدين، وهذا جواب الطحاوي. 
، ووجه الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هل كت لكان من ضمان     الضمان

 المشتري فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع حكاه الطحاوي أيضا.

بة بالمال، وقد كانت مشروعة قبل ذلك كم ا في وقيل الناسخ الأحاديث الواردة في رفع العقو
ّ ه عليه وسلم قال في مانع  ّ ه صلى الل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الل

 .    الزكاة:"فإنا آخذوها وشطر ماله"

ّ ه  قال في الذي يسرق من  وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الل
ين  ي كلها منسوخة. . قالوا حديث المصراة من هذا القبيل، وه    :"فيه غرامة مثليه"    الجر

، ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع     وقيل الناسخ حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
 الخيار، فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله: إلا بيع الخيار.

: أجاب الفقهاء والأئمة عن اعتذارات واعتراضات الحنفية الإجابة عن اعتذارات الحنفية
 ما يلي:ب

يرة، وهو ليس بفقيه فلا يؤخذ بما رواه  -1 الاعتراض على الحديث بأنه من رواية أبي هر
:"وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غني عن     مخالفا للقياس الجلي. قال ابن حجر

يرة وأمثاله كما في الوضو ء بنبيذ تكلف الرد عليه، وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هر
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. وهما خبران ضعيفان عند أهل المعرفة     ، ومن نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة    التمر
 بالحديث. 

يرة في ذلك ثابت لما  يرة، فلولا أن خبر أبي هر ثم إن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هر
عرض إلى خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. وقال ابن السمعاني في الاصطلام: الت

يد  يرة بمز جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، وقد اختص أبو هر
ّ ه عليه وسلم له ّ ه صلى الل يرة لم ينفرد برواية هذا الأصل،     الحفظ لدعاء رسول الل ، ثم إن أبا هر

النقل، . وقال ابن عبد البر:"هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة     بل رواه غيره
ين،  واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها"، ثم إن عمر بن الخطاب قد استعمله على البحر
ية أترى كان يحكم بغير  يرة على المدينة في خلافة معاو ولم يكن عمر ليولي غير فقيه، وكان أبو هر

 .     فقه

بطلان هذا العذر أوضح من أن  يشتغل ببيان وقال الشوكاني مفندا هذا الاعتراض: "و
ّ ه إن لم  ّ ه عنه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا عن رسول الل يرة رضي الل وجهه، فإن أبا هر
ّ ه له بالحفظ كما ثبت  يكن أحفظهم عن الإطلاق وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الل

ّ ه، ومن كان بهذه المنزلة لا ي نكر في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لردائه بين يدي رسول الل
ّ ه عنه عن تفرده بكثير مما لا  عليه تفرده بشيء من الأحكام الشرعية، وقد اعتذر رضي الل
ين كان يشغلهم  يشاركه فيه غيره بما ثبت عنه في الصحيح من قوله: إن أصحابي من المهاجر
ّ ه عليه وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا  ّ ه صلى الل الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الل

ن سلمنا بما أدعوه من أنه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحا في الذي يتفرد به، نسوا"، وإ
ين بالفقه من الصحابة، فطرح  يق المشهور يعة، بل أكثرها وارد من غير طر لأن كثيرا من الشر
يرة لم يتفرد برواية هذا الحكم عن  يرة يستلزم طرح شطر الدين، على أن أبا هر حديث أبي هر

ّ ه،   .    بل رواه معه ابن عمر وأنس وغيرهما"رسول الل
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أما الاعتراض بأن الحديث مضطرب، فالجواب عنه: أن الطرق الصحيحة لا اختلاف  -2
فيها، حيث أن الألفاظ التي صحت ذكرت التمر والطعام، وفسرت أن المراد بالطعام التمر وقدرته 

 لصحيح.بالصاع. أما الأخرى فهي روايات ضعيفة، والضعيف لا يعل به ا

 مص خص حص مس خس ٱٹٱُّٱأما الاعتراض بأن الحديث معارض لعموم القرآن كقوله  -3
بات، والمتلفات تضمن ٠٢١النحل:  َّحض جض . فالجواب عنه: أنه من ضمان المتلفات لا العقو

بغير المثل. وإن سلمنا بالعموم، فالصاع مثل لأنه عوض المتلف وجعله مخصوصا بالتمر  بالمثل و
دفعا للشجار، ولو سلم عدم صدق المثل عليه فعموم الآية مخصص بهذا الحديث. أما على مذهب 

 الجمهور فظاهر، وأما على مذهب غيرهم فلأنه مشهور، وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية.

منسوخ فالجواب عنه: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا أما الاعتراض بأن الحديث  -4
دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ. قيل حديث النهي عن بيع الدين بالدين، 
والجواب على هذا: أن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل 

ير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين. أما القول الحلب، سواء كان اللبن موجودا أو غ
بأن الناسخ حديث الخراج بالضمان، فالجواب عنه: أن حديث المصراة أصح منه باتفاق، فكيف 
يقدم المرجوح على الراجح، ودعوى كونه لا دليل عليه، وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما 

ذي ورد عليه العقد، ولم يدخل في العقد، فليس بين الحديثين حدث في مل كه بل بغرامة اللبن ال
 تعارض.

بة بالمال، وقد كانت مشروعة قبل  وأما القول بأن الناسخ الأحاديث الواردة في رفع العقو
ية إنما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب للزمه  ذلك... فالجواب على هذا: أن التصر

يم، والفرض أن حديث المص يم المشتري فافترقا. وأما القول بأن الناسخ التغر راة يقتضي تغر
حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالجواب عنه: أن الخيار الذي في المصراة من خيار الرد 
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بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة، ثم إنهم لا يقولون بخيار المجلس، فكيف يحتجون 
 به فيما لم يرد فيه.

الاعتراض بأن الحديث خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول أما  -5
المقطوع به فلا يلزم العمل به، الجواب عنه: أنه يجب التفرقة بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس 
الأصول، وخص الرد بخ بر الواحد المخالف للأصول لا المخالف لقياس الأصول، وهذا الخ بر إنما 

لأصول بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب والسنة في يخالف قياس ا
الحقيقة هما الأصل، والآخران مردودان إليهما، فالسنة أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل 

 بالفرع، بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال أن الأصل يخالف نفسه.

يفيد القطع، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وعلى فرض التسليم يكون قياس الأصول 
فتناول الأصل لا يخالف هذا الخ بر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محله عن ذلك الأصل. 
قال ابن دقيق العيد:"وهذا أقوى متمسك به في الرد على هذا المقام"، وقال ابن السمعاني:"متى 

عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك،  ثبت الخ بر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى
وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق، فالسنة مقدمة على 

 .    القياس بلا خلاف"

وعلى فرض التنزل فلا نسلم أنه مخالف لقياس، لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها  -6
 بأوجه.

أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة وهاهنا إن كان  أحدهما:
بل وليس مثلا ولا قيمة، وأيضا  اللبن... الجواب: منع الحصر، فإن الحر يضمن في ديته بالإ
فضمان المثل بالمثل ليس مطردا فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة كمن أتلف شاة 

 .    عليه قيمتها ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخرا لتعذر المماثلة لبونا كان 



 
 دراسة فقهية مقارنة وتطبيقاتها المعاصرةبيع المصراة 

 العمري بالعذة د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 128ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر بالضمان بقدر التالف... الجواب: الثاني
فأرشها مقدر مع  -وهي التي توضح ما تحتها من العظم –منع التعميم في المضمونات كالموضحة 

والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه ذكرا أو أنثى، والحر ديته مقدرة اختلافها بال كبر والصغر، 
بل وإن اختلف بالصغر وال كبر وسائر الصفات، وغير ذلك. والعدول في الأمور  بمائة من الإ
التي لا تنضبط إلى شيء معدود ولا يختلف من محاسن الشرع قطعا للخصومة والتشاجر، وتقدم 

ن على تلك القاعدة الكلية، والتمر غالب أقواتهم كما قدرت الدية هذه المصلحة في مثل هذا المكا
بل لأنها غالب أموالهم.  بالإ

وتعليل ذلك أن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يعرف 
مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري، ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما 

إلى التنازع والخصام، فقطع الشارع الخصام والنزاع وقدره بحد لا يتعديانه فصلا لأفضى 
للخصومة، وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن، وهو مكيل 
كاللبن ومقتات فاشتركا في كون كل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا، واشتركا أيضا في أن 

 ا يقتات به بغير صنعة ولا علاج.كلا منهم

: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء منه من المعقود عليه... الثالث
الجواب: أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقص إن لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع، وهنا 

 كذلك.

أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث... : أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثا مع الرابع
الجواب: إنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمه، وهاهنا الصورة 
انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الجبلة المجتمع بأصل الخلقة 

ية والعيب فإنه واللبن المجتمع بالتدليس، فهي مدة يتوقف على العلم ع ليها غالبا بخلاف خيار الرؤ
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. قال ابن حجر مجيبا     يحصل من غير هذه المدة فيهما، وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب
عن هذا الوجه من الاعتراض: "إن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثلة غيره فلا يستغرب أن 

 .    ينفرد بوصف زائد على غيره"

الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعا  : أنه يلزم منالخامس
 من تمر، فإنها ترجع إليه من الصاع ... الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:

 أن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. -*

 بصاع. أن الحديث وارد على العادة، والعادة لا تباع شاة -*

بلغت  -* أن ذلك غير ممتنع، كما إذا باع سلعة بعبد، قيمة كل منهما ألف، ثم زاد العبد و
يسترجع العبد وقيمته ألفان وذلك قيمة الثمن  قيمته ألفين، ووجد المشتري بالسلعة عيبا فيردها، و

 .     والمثمن

با فيما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا اسالسادس ترد معها صاعا فقد : أنه مخالف لقاعدة الر
با إنما يعتبر في العقود لا الفسوخ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة  استرجع الصاع الجواب: أن الر

 لم يجز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقابلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض.

جودا، والأعيان لا : أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موالسابع
 تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب ...  

الجواب: أن اللبن وإن كان موجودا ل كن تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، 
 وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين.
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: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير العيب ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب الثامن
ية.   فنقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصر

الجواب: أن الخيار يثبت بالتدليس كمن باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا 
مشتري لما رأى ضرعا مملوءا لبنا ظن أنه عادة لها فكأن اطلع عليه المشتري كان له الرد، وأيضا بال

البائع شرط له ذلك فتبين الأمر بخلافه فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي، لأن البائع يظهر 
صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله، فإذا أظهر المشتري على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد 

و محض القياس ومقتضى العدل، فإن المشتري إنما بذل ماله دلس عليه فشرع له الخيار، وهذا ه
بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشتري منهم 
يعلموا السعر، وليس هناك عيب ولا خلف في شرط، ول كن لما فيه  قبل أن يهبطوا إلى السوق و

 من الغش والتدليس.

قال الحديث صحيح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ، وإنما هو محمول على ومنهم من  -7
صورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا خمسة أرطال وشرط فيها الخيار، 
فالشرط فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفقا بطل العقد ووجب 

 ه كان قيمة اللبن يومئذ.رد الصاع من التمر لأن

ية وما ذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد  وتعقب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصر
يل متعسف. وأيضا ية أم لا، فهو تأو فلفظ الحديث لفظ عموم،  الشرط، سواء وجدت التصر

وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد من أفراد ذلك العموم فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه 
 .     الدليل على ذلك ولا وجود له

يبدو أن اعتراضات الحنفية فيها تكلف، خصوصا وأن النص واضح في الراجح في المسألة: 
يوحى، والمطلوب هو إتباع النص، لأن الخ ير في  المسألة، ولا يترك النص إلى غيره لأنه وحي
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 َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱإتباع النصوص والشر في مخالفتها، 
 .١٦النور: 

 المطلب الثاني: هل حكم التصرية يتعذى إلى غير اإلبل والغنم؟

بل والغنم أم هي     ية هل يتعدى إلى غير الإ حصل خلاف بين العلماء في مسألة حكم التصر
ية بين الشاة والناقة  مذهب الجمهور:محصورة فيها؟  يرى جمهور العلماء أنه لا فرق في التصر

 والبقرة.

ية: ية البقر، بل  مذهب الظاهر خالف داود الظاهري الجمهور وقال: لا يثبت الخيار بتصر
بل والغنم فقط.يث ية الإ  بت بتصر

 استدل الجمهور بالسنة والمعقول أدلة الجمهور:

ّ ه عنه عن النبي  من السنة: -1 يرة رضي الل قال:"من اشترى مصراة فهو  حديث أبي هر
ّ ه و بالخيار...". ّ ه عنهما قال: قال رسول الل :"من ابتاع محفلة فهو  حديث ابن عمر رضي الل

بل بالخيار...". وجه الاستدل ية تثبت في الإ ال من الحديثين أنهما يدلان بعمومهما على أن التصر
والغنم والبقر وغيرها من بهيمة الأنعام مما يقصد إلى لبنه، فليس في الحديثين تقييد لحيوان معين، 

بالتالي يبقى على إطلاقه لكل حيوان لبون مما يقصد إلى لبنه من مأكول من الحيوان.  و

بل والغنم، والخ بر فيه تنبيه : قالومن المعقول -2 ية بلبن من بهيمة الأنعام أشبه الإ ا بأنه تصر
ية البقر، لأن لبنها أغزر وأكثرها نفعا.  على تصر

ية  : استدل داود الظاهري لما ذهب إليه بالسنة والمعقول.أدلة الظاهر
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بل والغنم...".  : استدل داود الظاهري بظاهر الحديث القائل:"لامن السنة -1 تصروا الإ
بل والغنم بخلافهما.  وجه الاستدلال من الحديث أنه دل على أن ما عدا الإ

بل والغنم بالنص الحديثي، والقياسمن المعقول -2 ية ثبت في الإ لا      : إن حكم التصر
 .     تثبت به الأحكام

بل والغنم، لأنه يراد الراجح هو مذهب جمهور العلماء من أن البقر ي الراجح في المسألة: لحق بالإ
بل والغنم في اللبن، ولذلك قال السبكي: واتفقوا على إثبات الحكم في البقر إما ’’منها ما يراد من الإ

بل والغنم، فلذلك اتفقوا  بالنص وإما بالقياس، فإن القياس فيها ظاهر وجلي، وهي في معنى الإ
ات كالأتان فلا يظهر أنها في معنى الأصل على ثبوت الحكم فيها، أما ما عدا ذلك من الحيوان

يقه: إما القياس وإن كان ليس في  المنصوص... ثم قال: والذي تجري أحكام المصراة عليها فطر
 وإما إدراجها في عموم حديث:"من اشترى مصراة ..." -يعني البقر -الجلاء والظهور كالأول 

     . 

يجدر التنبيه إلى ما ذكره الإمام النووي أن  من اشترى أتانا فوجدها مصراة ففي ذلك ثلاثة و
يرد  أوجه: أحدها أن يردها ولا يرد للبن شيئا، لأنه نجس وهو الوجه الصحيح، الثاني يردها و

 .     بدله، قال الأصطخري: لذهابه إلى أنه طاهر مشروب، الثالث لا يردها لحقارة لبنها

 المطلب الثالث: نوع العوض عن اللبن

لابد من ذكرها وهي هل يلزم كون المردود صاعا من تمر أم يجوز غيره من  بقيت مسألة   
 أقوات البلد؟

 اختلف الفقهاء القائلين بالحديث في حكم رد العوض وفي نوعه إلى أقوال:
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إلى أن العوض هو صاع من تمر أخذا      وطائفة من الشافعية     : ذهب الحنابلةأولا -*
إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر...". وحملوا لفظ الطعام بظاهر أكثر روايات الحديث: "و

على التمر لأنه مطلق في بعض الروايات مقيد في الأخرى في قضية واحدة، والمطلق فيما هذا 
 .     سبيله يحمل على المقيد

إلى أن العوض هو صاع من غالب قوت البلد، وهو القول      : ذهب المال كيةثانيا -*
، واستدلوا لذلك ما ورد في الحديث من أن العوض هو صاع من طعام جمعا     الآخر للشافعية

. وتنصيص التمر في الحديث ليس     بين ألفاظ الحديث:"فإن ردها رد معها صاعا من طعام"
 لخصوصه، وإنما كان غالب قوت المدينة آنذاك.

ذهب أبو يوسف إلى رد قيمة اللبن المحتلب، لأنه ضمان متلف فكان مقدرا بقيمته  ثالثا: -*
 .     كسائر المتلفات

 حكي عن زفر أنه يتخيّر بين صاع من تمر، ونصف صاع من بُر.  رابعا: -*

لذي أما في حالة انعدام التمر، فقال الحنابلة أن الواجب في هذه الحالة قيمة التمر في الموضع ا
ِّّ عندهم إلى أن عليه     وقع فيه البيع، وذلك لأنه بمنزلة ما لو أتلفه . وذهب الشافعية في الأصح

. وأما المال كية     قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر، وفي الوجه الآخر عليه قيمة التمر بالحجاز
ب قوت أهل البلد. أما إن كان فلا يختلف الحكم عند انعدام التمر، لأنهم قالوا برد صاع من غال

اللبن باقيا بحاله بعد الحلب لم يتغيّر بحموضة ولا غيرها ورده المشتري ولزم البائع ولا شيء عليه، 
لأن اللبن هو الأصل، والتمر إنما وجب بدلا عنه، فإذا ردَّّ الأصل أجزأ كسائر الأصول مع 

ية اة قبل الحلب إذا علم بالتصر .     بإقرار البائع أو شهادة من تقبل شهادته مبدلاتها كردِّّ المصرَّّ
ها كما هو حليبا أو     قال ابن حزم :" فإن كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضرا ردَّّ

حامضا". وخالف المال كية وقالوا لا يرد معها لبنها، وإنما يرد معها صاعا من تمر أو صاع حنطة 
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قبل استيفائه. وقالوا أيضا إن شاء رب الشاة أن على ما ذكر، لأن ذلك يدخله بيع الطعام 
 .     يأخذها بغير تمر ولا حنطة ولا لبن كان ذلك له

استدل ابن قدامة لما ذهب إليه الحنابلة من رد اللبن إن كان باقيا بحاله بأنه قدر على ردِّّ 
مر حالة عدم اللبن المبدل فلم يلزمه البدل كسائر المبدلات مع أبدالها، والحديث المراد به رد الت

، وردَّّ على الذين قالوا أن الضرع أحفظ له بأن هذا لا يصح ‘‘ففي حلبتها صاع من تمر:’’ لقوله
ر فعند  َّّ بقاؤه يضر بالحيوان. أما إن كان اللبن قد تغي بقاؤه في الضرع على الدوام، و لأنه لا يمكن إ

ك للخبر، ولأنه قد نقص بالحموضة أشبه الحنابلة روايتان: أحدهما: لا يلزمه قبوله،  وهذا قول مال
ير البائع وتسليطه على  بتغر ما لو أتلفه. الثاني: يلزمه قبوله، لأن النقص حصل باستعلام المبيع و

. قال ابن حزم:" فإن استهل كه رد معها لبنا مثله، وإن     حلبه فلم يمنع الرد كلبن غير المصراة
ته لنا رد ما بين النقص والتمام، لأنه لبن البائع كان قد مخضه أو عقده رده، فإن نقص عن قيم

وليس عليه رد ما حدث من اللبن في كونها عنده، لأنه حدث في ماله فهو له، فإن ردها بعيب 
ية لم يلزمه رد التمر ولا شيء غير اللبن الذي كان في ضرعها إذا اشتراها، فإن  آخر غير التصر

يةانقضت الثلاثة الأيام ولم يردها بعد لزم بطل خياره إلا من عيب آخر غير التصر  .     ته، و

يجدر التنبيه إلى أنه لا خلاف بين من يرى رد صاع مع المصراة في أنه لا عبرة بكثرة اللبن  و
ره  وقلته، ولا بين أن يكون الصاع مثل قيمة لبن الحيوان أو أقل أو أكثر، لأنه بدل قّدَّ

يشترط في جواز رد المصراة ما     الشرع  يلي:. و

أن لا يعلم المشتري أنها مصراة، فإن علم قبل الشراء وقبل حلبها فلا تثبت له الخيار، قال  -*
ية لانتفاء الغرر الذي هو السبب  الشوكاني: "والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصر

 .      للخيار..."
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ية، فإن لم يقصد ذلك كأن ترك حلبها ناسيا أو لشغل أو تصرت  -* أن يقصد البائع التصر
، وعند الحنابلة يثبت الخيار لدفع الضرر اللاحق بالمشتري،     بنفسها فوجهان عند الشافعية

 .    والضرر واجب الدفع سواء قصد أو لم يقصد فأشبه العيب

ها  -* ها بعد الحلب، فإن ردَّّ قبل الحلب فلا شيء عليه، لأن الصاع إنما وجب عوضا أن يردَّّ
د الصاع بالاحتلاب، ولم يوجد. وإذا أراد المشتري  َّّ عن اللبن المحلوب ولم يحلب، وللخبر الذي قي

لم يجعل له في المصراة أرشا، وإنما  إمساك المصراة وطلب الأرش لم يكن له ذلك لأن النبي 
ره بين شيئين:" إن شاء أمسك، و َّّ ية ليست بعيب خي ها وصاعا من تمر"، ولأن التصر إن شاء ردَّّ

 .     فلم يستحق لأجله عوضا

 المطلب الرابع: تعذد المصرات في عقذ واحذ

د الصاع بعددها أم أّنَّ في الجميع صاع     دت المصرات في عقد واحد فهل يتعّدَّ إذا تعّدَّ
 واحد. خلاف بين الفقهاء على ما يأتي:

دت المصرات في عقد  أولا: بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا تعّدَّ ذهب الشافعي وأحمد و
واحد تعدد الصاع بعددها، فإذا اشترى شخص مصراتين أو أكثر في عقد واحد، فردهن ردَّّ مع 

 .     كل مصراة صاعا

ية إلى أن الصاع لا يتعدد بتعدد المصرات، بل في الجميع صاع واحدثانيا  .    : ذهب الظاهر

يرة رضي  أدلة الجمهور: استدل ابن قدامة لرأي الجمهور بعموم الأحاديث منها: حديث أبي هر
ّ ه عنه السابق الذكر وفيه قوله  أيضا: "من اشترى  :" من اشترى مصراة...". وقوله  الل

 . وجه الاستدلال: الظاهر من الحديثين أنهما يتناولان الواحدة فقط.     محفلة..."
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تدلوا أن ما ُجعل عوضا عن الشيء في صفقتين وجب إذا كان في صفقة ومن المعقول اس
 .     واحدة كأرش العيب

ية ّ ه أدلة الظاهر ية لما ذهبوا إليه بحديث رسول الل الذي قال فيه:" من  : استدل الظاهر
اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر". وجه 

من اشترى غنما مصراة( فإن في ): الحديث ظاهر في أن مهما تعددت المصرات الاستدلال
 جميعها صاع واحد فقط )في حلبتها صاع من تمر(.

ية المتمثل في الحديث بأن الضمير في الحديث يعود إلى  مناقشة الأدلة: نوقش دليل الظاهر
 .     الواحدة

ية دليل بعد تفنيده الذي يترجح هو قول الجمهور لقوة الدليل عل الراجح: ى المراد، ولم يبق للظاهر
 من طرف الجمهور

 المطلب الخامس: مذة الخيار:

 إلى أن ردَّّ المصراة يكون على الفور كخيار العيب.      ذهب فقهاء الشافعية 

 .    بينما عند الحنابلة ثلاثة أقوال على ما ذكر ابن قدامة في المغني

: أن مدة الخيار مقدرة بثلاثة أيام، وليس له الرد قبل مضيها ولا إمساكها القول الأول
ّ ه عنه عن  يرة رضي الل بعدها، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد. والدليل على هذا حديث أبي هر

قال:" من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد  النبي 
رها الشارع     ر"معها صاعا من تم . وجه الاستدلال من الحديث قالوا أن هذه الثلاثة أيام قّدَّ

ية، وفي الثاني لبنها  ية، فإنها لا تعرف قبل مضيها لأن في اليوم الأول لبنها لبن التصر لمعرفة التصر
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ية  نقص لتغير المكان واختلاف العلف وكذلك في الثالث، فإذا مضت الثلاثة استبانت التصر
 خيار بعدُ على الفور، ولا يثبت قبل انقضائها.وثبت ال

بعدها لأنه تدليس يثبت الخيار  القول الثاني: ية جاز له الرد قبل الثلاثة و متى ثبتت التصر
نه كسائر التدليس. َّّ  فملك الرد به إذا تبي

ية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة كلها إلى تمامها، وهذا قوالقول الثالث ل ابن : متى علم بالتصر
المنذر من الشافعية. واستدل لهذا بالحديث السابق، ووجه الاستدلال منه هو أنه يقتضي ثبوت 

 .     الخيار في الأيام الثلاثة كلها

ية إنما تظهر بثلاثة أيام، وهو في معنى ثلاث حلبات، لأن  أما المال كية فقالوا أن التصر
بالثالثة تحقق بالثانية ظهرت، و ت، لأن الثانية يظن أنها لاختلاف المرعى الأولى هي الدلسة و

:" حاصله أن     . قال الدردير    والمراح أو لاختلال في الضرع بإمساكها مدة التسوق
المشتري إذا حلب المصراة أول مرة فلم يتبين له أمرها فحلبها ثانية ليختبرها فوجد لبنها ناقصا عن 

ية فله ردها اتفاقا، فلو حلبها في ال ة عليه في لبن التصر َّّ يوم الثالث فهو رضا بها ولا ردَّّ له ولا حج
يردها بعد  ية عن مالك له حلبها ثالثة و الثانية إذ بها يختبر أمرها كذا لمالك في المدونة، وفي المواز
حلفه أنه لم يرض بها...". وعليه لا ترد المصراة في اليوم الثالث إن حصل الاختبار في اليوم 

 .     الثاني

  الخاتمة

يعة الإسلامية أقامت أحكامها على أساس من    َّّن من خلال هذا الموضوع أن الشر يتبي
العدل والإنصاف، الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يكون هناك تعادل في الأداءات بين ما 
يا  يتحقق هذا التعادل بالمساواة، حيث ينبغي أن يكون المبيع مساو يعطيه الشخص وما يأخذه، و
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للبدل الذي يقدمه الطرف الآخر، وعلى ذلك فإن كل سلعة ينبغي أن تتوفر فيها في القيمة 
الصفات التي تجعلها صالحة للانتفاع المشروع، فإذا لم تكن كذلك نتيجة لعيب فيها أو غش 
وقع، فإن الشارع الحكيم جعل الخيار للمشتري لاستدراك ظلامته واتقاء الضرر الذي قد يلحقه 

تيال والغش الذي لا يمكنه من استعمال المبيع وفق ما أراد، ومن ثمة بسبب وجود هذا الاح
 لن يستطيع تحقيق الغرض الذي من أجله أقدم على شرائه.
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بهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي  -25 مسند الإمام أحمد و
الهندي، وفي أوله فهرس رواة المسند من الصحابة. وضعه: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 

 م.1983ه  _ 1443للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. الطبعة الرابعة:  الإسلامي

ية. صيدا. بيروت. لبنان.  -26 المصباح المنير: للإمام أحمد بن محمد الفيومي. المكتبة العصر
 م.1996ه  _ 1417الطبعة الأولى: 

براهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي،  -27 المتوفى معالم السنن: للإمام أحمد بن محمد بن إ
 م.1996ه  _  1416ه . دار ال كتب العلمية. بيروت. لبنان:388سنة 

بي بالمصطلحات الواردة في  -28 بي إنجليزي مع كشاف إنجليزي عر معجم لغة الفقهاء: عر
المعجم. وضع الأستاذ الدكتور: محمد رواس قلعجي، الدكتور: حامد صادق قنيبي. دار النفائس. 

 م.1985ه  _ 1445بيروت. الطبعة الأولى: 

بيني الخطيب الشافعي من  -29 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: شرح الشيخ محمد الشر
يا يحي بن شرف النووي الشافعي من علماء  علماء القرن العاشر الهجري على متن المنهاج: لأبي زكر

ي الحلبي وأولاده القرن السابع الهجري. ملتزم الطبع والنشر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب
 م.1958ه  _ 1377بمصر: 

يليه الشرح ال كبير: للإمام موفق الدين ابن قدامة، المتوفى سنة  -34 ه . على 634المغني و
ه . طبعة جديدة بأوفست بعناية جماعة من العلماء. دار 334مختصر الإمام الخرقي، المتوفى سنة 

بي. بيروت. لبنان:   م.1983ه  _ 1443الكتاب العر



 
 دراسة فقهية مقارنة وتطبيقاتها المعاصرةبيع المصراة 

 العمري بالعذة د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 143ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

ه . 474المنتقى شرح الموطأ: للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفى سنة  -31
مطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر. دار ال كتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 

 م.1911ه  _ 1332

ّ ه مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، المتوفى  -32 ه . 179سنة الموطأ: للإمام أبي عبد الل
 م.1993ه  _ 1413تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث. القاهرة. الطبعة الثانية: 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي  -33
علي  ه . ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن1444الأنصاري الشافعي، المتوفى سنة 

ه ،وحاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد 1487الشبراملسي القاهري، المتوفى سنة 
بي الرشيدي، المتوفى سنة  ه . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1496المعروف بالمغر

 م.1967ه  _ 1386وأولاده بمصر، محمد محمود الحلبي وشركاؤه، خلفاه. الطبعة الأخيرة: 

ل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للإمام محمد بن علي بن ني -34
ه . الطبعة الأخيرة ملتزم الطبع والنشر: شركة مكتبة ومطبعة 1255محمد الشوكاني، المتوفى سنة 

 مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، محمود نصار الحلبي وشركاؤه، خلفاء.   

 

 الهوامش:

                                                           
ية، صيدا، بيروت، لبنان، ط انظر: أحمد –      .176م. ص1996-هـ1417: 1بن محمد الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العصر

 .96-95، ص3م. ج1996 -هـ 1416انظر: الخطابي، معالم السنن، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان:  -   

 .288، ص4هـ. ج2:1402ان، طانظر: ابن حجر، فتح الباري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبن -   
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 .451، ص4م. ج1992-1955هـ/ 1412-1:1374انظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط -   

 .96، ص3انظر: الخطابي، معالم السنن، مصدر سابق. ج -   

 .233، ص4م. ج1983 -هـ 1403انظر: ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت:  -   

 .222، ص7م. ج1994 -هـ 1415: 1ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط –   

 .88، ص2م. ج1998 -هـ 1418: 1القاضي عبد الوهاب، المعونة، دار الـكتب العلمية، ط –    

 .179، ص3م. ج1995 -هـ 1415النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، دار الفكر، ط: –   

 .575، ص7ابن حزم، المحلى، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان. ج –    

 . 43-42، ص1م. ج1986: 1م. ط1996-هـ1416انظر: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي: دار الفكر، إصدار:  -    

 .233، ص4جم. 1983 -هـ 1403ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت:  - -    

. ومسلم في كتاب 755، ص2أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم وكل محفلة. ج –-    
 .1159 - 1158، ص3البيوع، باب: حكم بيع المصراة. ج

. وأبو داود في كتاب البيوع، 99، ص1ج‘‘. من غشنا فليس منا’’أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: قوله صلى الل  ه عليه وسلم -    
. وابن ماجة 606، ص3. والترمذي في كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية الغش في البيوع. ج272، ص3باب: النهي عن الغش، ج

وماب. وأخرجه الدارمي في كتاب 10، ص2. والحاكم في المستدرك، ج749، ص2في كتاب التجارات، باب: النهي عن الغش. ج
يق ابن عمر، باب: في النهي عن الغش. جالب . قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 323، ص2يوع من طر

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذا وهم منه فقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في التخريج.

. 2/753. 753،ص 2المصراة. وفي الزوائد: في إسناده جابر الجعفي متهم. ج أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب: بيع  -    
ية. ج  .319، ص3البيهقي في السنن الـكبرى: كتاب البيوع، باب: النهي عن التصر

 .218، ص11انظر: السبكي، تكملة المجموع شرح المهذب، مكتبة الإرشاد، جدة، السعودية.  ج -    

 -هـ 1400: 2. ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ط223-222، ص7محتار على الدر المختار، جانظر: ابن عابدين، رد ال –    
. السبكي، تكملة 175، ص2م. ج1985 -هـ 1405: 7. ابن رشد، بداية المجتهد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط707، ص2م. ج1980

. 290، ص4. ابن حجر، فتح الباري، ج575، ص7حزم، المحلي، ج . ابن233، ص4. ابن قدامة، المعني، ج207، ص11المجموع، ج
 .201، ص2الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج
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 سبق تخريجه. -    

رواه البخاري في كتاب البيوع. باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه  –    
. ومالك في كتاب البيوع. 1159-1158، ص2. ومسلم في كتاب البيوع. باب: حكم بيع المصراة. ج755، ص4يحلب أياما. جوجمع فلم 

 .526، ص2باب: ما نهي عنه من المساومة والمبايعة. ج

 .1159، ص3أخرجه مسلم في كتاب البيوع. باب: حكم المصراة. ج -    

. النسائي في كتاب البيوع. باب: النهي عن المصراة وهو أن يربط 3/1159بيع المصراة:  أخرجه مسلم في كتاب البيوع. باب: حكم -    
، 4أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحليب يومين أو ثلاث حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. ج

 .254-253ص

 .575، ص7انظر: ابن حزم، المحلي، ج –    

، 3. الترمذي في كتاب البيوع. باب: ما جاء في المصراة. ج1158، ص3أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: حكم بيع المصراة: ج -    
. البيهقي في السنن الـكبرى،. كتاب البيوع. 270، ص3. أبو داود في كتاب البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها. ج445 - 553ص

 . دار المعرفة.319، ص5جباب: الحكم في من اشترى مصراة. 

. ابن ماجه في كتاب التجارات. باب: بيع 271، ص3أخرجه أبو داود في كتاب البيوع. باب: من اشترى مصراة فكرهها، ج -    
 .753، ص2المصراة: ج

 .175، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج -    

 .290، ص4انظر: ابن حجر،  فتح الباري، ج –    

 .576، ص7، المحلي، جانظر: ابن حزم –    

 .234-233، ص4انظر: ابن قدامة، المغني، ج –    

 .175، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج -    

 .223، ص7انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -    

 .223، ص7انظر: هامش كتاب: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -    

 .175، ص2بداية المجتهد، ج ابن رشد، -    
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، 5. الشوكاني، نيل الأوطار، ج211-210، ص11. السبكي،  تكملة المجموع، ج291-290، ص4انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج -    
 وماب. 223، ص7. هامش كتاب: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج245-244ص

نهما أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، فقد أخرجه الدارقطني في كتاب الحديث من رواية ابن عمر رضي الل  ه ع -    
.. وانظر: 65، ص2. والحاكم في كتاب البيوع. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك،ج72-71، ص3البيوع، ج

 .176، ص5الشوكاني، نيل الأوطار، ج

. أبو داود في كتاب البيوع، باب: فيمن 80، ص6صحاب السنن عن عائشة، فقد أخرجه أحمد في مسنده، جهو حديث أخرجه أ -    
. الترمذي في كتاب البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري ويستعمله ثم يجد به عيبا. 284، ص3اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. ج

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل  . قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح،582-581، ص3ج
لعبد لو العلم، وقال أيضا: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستعمله ثم يجد فيه عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن ا

، 3. وانظر: ابن حجر، تلخيص الحبير، ج754، ص2ضمان.جهلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بال
 .  241 -240، ص5وماب. الشوكاني، نيل الأوطار، ج 398، ص11. السبكي، تكملة المجموع، ج55-54ص

 الحديث بتمامه: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم قال: "في كل سائمة في أربعين بنت لبون، -    
ولا يفرق إبل عن حسابها ومن أعطاها مؤتمرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس 

. واللفظ له. النسائي في كتاب 101، ص2لآل محمد منها شيء". الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة. باب: في زكاة السائمة. ج
 .16-15، ص3الزكاة. ج الزكاة. باب: عقوبة مانع

، 13الجرين: جمع أجرنة وجرن وأجران، وهو موضع تجفف فيه الثمار كالتمر والعنب ونحوهما. انظر: ابن منظور، لسان العرب.ج -    
 م.1985 -هـ1405: 1. دار النفائس. ط163. محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء. ص55. الفيومي، المصباح المنير. ص 87ص

حديث بتمامه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الل  ه بن عمرو عن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق ال -    
فقال: "ما أصاب من غير حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد 

يه الجرين فبل غ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلية والعقوبة. أخرجه النسائي في كتاب قطع السارق. أن يؤو
يه الجرين. ج  .423، ص4واللفظ له. والحاكم في كتاب الحدود. ج 85، ص8باب: الثمر يسرق بعد أن يؤو

. مسلم في كتاب البيوع، باب: الصدق 744، ص2هل يجوز البيع. ج أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: إذا كان البائع بالخيار –    
 .1164، ص3في البيع والبيان. ج

 .290، ص4ابن حجر، فتح الباري. ج -    
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حديث الوضوء بنبيذ التمر: عن عبد الل  ه بن مسعود رضي الل  ه عنه أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في أدواتك، قال:  -    
. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا 148-147، ص1يذ، تمرة طيبة وما طهور. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب: الوضوع بالنبيذ. جنب

الحديث عن أبي زيد عن عبد الل  ه عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا 
أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي  الحديث. وقد رأى بعض

وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي. وقال أبو عيسى: وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ، أقرب 
( من سورة المائدة. 6( من سورة النساء. الآية )43تعالى قال: "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" الآية ) إلى الكتاب وأشبه، لأن الل  ه

. أحمد في مسنده. 236-135، ص1. ابن ماجة في كتاب الطهارة. باب: الوضوء بالنبيذ. ج148-147، ص1انظر: سنن الترمذي. ج
 .398، ص1ج

أسانيد لم يصح منها شيء، ذكر ذلك الدارقطني في كتاب الطهارة. باب: أحاديث القهقهة في حديث القهقهة أخرجه الدارقطني ب -    
. قال ابن حجر: وروي ابن عدي عن أحمد ابن حنبل قال: ليس في الضحك حديث صحيح، وحديث 175-161، ص1الصلاة وعللها. ج

 .321، ص1انظر: ابن حجر، تلخيص الجبير. ج الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية، وقد اضطرب عليه فيه.

أن أبا هريرة رضي الل  ه عنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، وتقولون: ما بال  -    
من المهاجرين كان يشغلهم صفق المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي 

بالأسواق، وكنت ألزم رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي الأنصار 
حدثه، إنه عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم في حديث ي

لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول، فبسطت ثمرة علي، حتى إذا قضى رسول الل  ه صلى الل  ه 
عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم تلك من شيء". أخرجه البخاري في كتاب البيوع. 

، 2( من سورة الجمعة. انظر: صحيح البخاري. ج11-10اب: ما جاء في قول الل  ه تعالى: "... فإذا قضيت الصلاة فانتشروا..." الآيتان )ب
باء وفقراء الصحابة ومن ليس له منزل منهم وكان أبو هريرة 722-721ص . والمقصود بالصفة موضع مظلل في المسجد يأوي إليه الغر

 .722-721، ص2طط أو ملون، انظر: حاشية صحيح البخاري للمحقق: مصطفى ديب البغا. جرأسهم. نمرة: كساء مخ

فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلي من حديث أنس وأخرجه البيهقي في  -    
، 4لصحابة لم يسم. انظر: ابن حجر، فتح الباري. جالخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرجه أحمد من رواية رجل من ا

 .244، ص5. الشوكاني، نيل الأوطا. ج290ص

 .213، ص11. السبكي،  تكملة المجموع. ج244، ص5انظر: ابن حجر، فتح الباري. ج -    

 .244، ص5الشوكاني،  نيل الأوطار. ج –    
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، 5. الشوكاني، نيل الأوطار. ج211-210، ص11تكملة المجموع. ج . السبكي،291-290، ص4انظر: ابن حجر، فتح الباري. ج -    
 .245-244ص

 .292-291، ص4انظر: ابن حجر، فتح الباري. ج –    

، 3م. ج1936 -هـ1355. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. دار الفكر: 212-211، ص11انظر: السبكي، تكملة المجموع. ج -    
 .340ص

 .290، ص4الباري. جابن حجر، فتح  -    

 .212، ص11انظر: السبكي، تكملة المجموع. ج -    

 .247-246، ص5. الشوكاني، نيل الأوطار. ج292، ص4انظر: ابن حجر، فتح الباري. ج -    

ية أنهم ينكرون القياس ولا يأخذون به. -      المشهور والمعروف عند الظاهر

 .236، ص4انظر: ابن قدامة،  المغني، ج –    

 وماب بتصرف، 271، ص11السبكي، تكملة المجموع. ج –    

 .181، ص3انظر: النووي، روضة الطالبين. ج -    

 .234، ص4انظر: ابن قدامة، المغني. ج -    

 .64، ص2انظر: الشربيني، مغني المحتاج. ج -    

 بتصرف. 234، ص4انظر: ابن قدامة، المغني. ج -    

 .106، ص5هـ. ج1332: 1شرح الموطأ. دار الكتاب العربي. ط/ انظر: الباجي، المنتقى -    

 .64، ص2انظر: الشربيني، مغني المحتاج. ج -    

 .1158، ص3أخرجه مسلم في كتاب البيوع. باب: حكم بيع المصراة. ج -    

 .223، ص7ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج -    

 .235-234، ص4انظر: ابن قدامة، المغني. ج -    
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 .64، ص2.  الشربيني، مغني المحتاج ج180-179، ص3انظر: النووي، روضة الطالبين، ج -    

 .235-234، ص4انظر: ابن قدامة، المغني. ج -    

 .575، ص7ابن حزم، المحلى. ج -    
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 .235، ص4قدامة، المغني: ج

 .247، ص5الشوكاني،  نيل الأوطار. ج –    
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ا

 

ا

وصل اامصلنية اي اامصهب اامصلمي ا افعيةنالاي انلاز ااأل
ااميلر

ا

ابركلن ايلنسأ.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااجلمي اأحصذادراي اأدراراا

امنخصا:

يعة بالنظر، أن نصوص الوحي متناهية ووقائع الناس غير متناهية ،و من  إن  مما علم في الشر
المستحيل أن يحيط المتناهي بغير المتناهي ،إلا إن كانت هناك أصول للفتوى غير الوحيين، تجعل 

يات الحياة صالحة لكل زمان و  يعة مرنة مواكبة لتغير العصر و مجر يعة الغراء، شر من الشر
ان، بما يتوافق و مقصود الشارع من شرع الأحكام، و أصول الاجتهاد هذه هي الأصول مك

المصلحية ،و التي يزخر بها المذهب المال كي تأصيلا و إعمالا، و هي المصالح المرسلة، و 
بطت هذه الأصول بفقه  الاستحسان، و مراعاة الخلاف ،و سد الذرائع ،و العرف. و قد ر

أصول الاستدلال عليها، ووضحت ذلك بأمثلة من كتب النوازل و من النوازل، من حيث أنها 
ّ ه الموفق لما فيه الخ ير.   واقعنا المعيش، حتى تكون الدراسة دراسة تأصيل و تمثيل و الل
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اامينصلتاامصعتلحة 

 النوازل ، المقاصد، المصالح المرسلة، الاستحسان، مراعاة الخلاف، سد الذرائع، العرف

Abstract ;  

La charia islamique est flexible pour se tenir au courant des temps changeants 
et le cours de la vie est valable pour tous les temps et lieux, conformément à 
l'esprit de la jurisprudence, et les atouts d'Ijtihad sont les actifs d'intérêt, riches de 
la doctrine Maliki. , Et en tenant compte des différences, et remplir des excuses, et 
la coutume. Et ces atouts ont été liés à la jurisprudence des calamités, en ce qu'ils 
sont les atouts de l'inférence, et illustrés par des exemples de livres de voyelles et 
de notre vivant, afin que l'étude étudie l'enracinement . 

افصاةذ

إن الناظر في موضوع فقه النوازل، يجد أنه الفقه المتعلق بالبحث عن الحكم الشرعي في 
الفتاوى والواقعات ، وهي "الوقائع و المستجدات التي لا نص فيها، فهي كما يقول ابن عابدين: 

ون لما سئلوا عن ذلك ، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب مسائل استنبطها المجتهدون المتأخر
  (1)المتقّدمين"

يعة و شمولها، أن أصول الاستدلال فيها غير متوقفة على النص بنوعيه، بل  و من عظمة الشر
يجاد حكم  إن فيها من الأصول الاجتهادية ما يسعف المجتهد في أي عصر من العصور، على إ

للوقائع و الأحداث غير خارج عن مراد الشارع و روح الشرع. و إذا علم أن مقصود الشارع 
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النظر إلى مصلحة العباد في العاجل و الآجل معا، علم بذلك أن الفتاوى  من شرع الأحكام هو
 و الاجتهادات التي تؤول إلى تحقيق المصلحة المقصودة شرعا، أولى مما لم يتحقق فيه ذلك. 

و عليه فإن مراعاة مقاصد المكلفين فيما يستجد من الوقائع، مطلوب شرعا من المجتهد في 
يعة دل على ذلك، و عليه فإن للأصول المصلحية اليد  الواقعة تحقيقه ،لأن تتبع أحكام الشر

ّ ه مبني على المصلحة  الطولى في منشأ الفتوى المتعلقة بما لا نص فيه، وفقه مذهب مالك رحمه الل
يرا و تأصيلا و  و مراعاة المقاصد، فإن أصول الإمام مالك المصلحية أكثر من أصول غيره، تقر

فقه النوازل بتحقيق المقاصد جعل له ارتباطا بهذه الأصول  عملا، و من ثم فإن ارتباط
المصلحية، فلفقه النوازل ارتباط وثيق بالمصالح المرسلة من حيث السعي إلى تحقيقها، و لفقه 

الموازنات ارتباط وثيق بمراعاة الخلاف لأن الخلاف لم يراع إلا للنظر إلى تحقق المصلحة فيما 
،و لفقه النوازل ارتباط بالذرائع فتحا و سدا، لأن المصلحة هي  تحققت به في غير فتوى المذهب

يعة سدا و فتحا ، و لفقه النوازل علاقة بالاستحسان لأن الاستحسان في أكثر  القاضية على الذر
أحواله هو التفات إلى المصلحة و العدل، و لفقه النوازل ارتباط بالعرف لأن الحكم في نازلة 

ا في مصر آخر، لأن الحياة الاجتماعية في مكان ما حاكمة على أهل مصر تختلف عن نظيرته
 كثير من تصرفات المكلفين في عباداتهم و معاملاتهم.  

ير و تأصيل هذا النوع من الفقه و الاستدلال  و عليه فإن للمال كية جهودا مباركة في تقر
ّ ه و لما له من الصلة الوثيقة بأصول المذهب المقاصدية، على ما س ( 2) عليه، يره بإذن الل يأتي تقر

ّ ه الموفق لما فيه الخ ير.  الل
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 خط اامبيث:

 تمهيد

يعا  الأصول المصلحية المرتبطة بفقه النوازل تأصيلا و تفر

 المبحث الأول: أصل المصالح المرسلة و فقه النوازل.      

 المبحث الثاني: أصل مراعاة الخلاف و فقه النوازل.      

 المبحث الثالث: أصل الاستحسان و فقه النوازل      

 المبحث الرابع: أصل سد الذرائع و فقه النوازل      

 المبحث الخامس: أصل العرف و فقه النوازل      

 الخاتمة 

ااألوصل اامصلنية اامصرفبط ابعقهاامنلاز افأوصةالا افعرييل

ا.امصبيثااأل  :اأوصلاامصللمحاامصرسن ا ايقهاامنلاز 

يف المصالح المرسلة1  : تعر

 (3)المصلحة لغة : تأتي بمعنى الصلاح و هو ضد الفساد.

أما اصطلاحا فقد عرفها الشيخ حلولو بقوله:" المرسل وهو ما لم يشهد له الشرع باعتبار و لا 
 (4)اهدار و ل كنه على سنن المصالح وتتلقاه العقول بالقبول."
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 فقه النوازل بأصل المصالح المرسلة و تطبيقاته العملية : تأصيل2

يع جلب المصالح و دفع المفاسد و المضار عن الخلق، و لا شك أن  إن المقصود من التشر
الأخذ بأصل الاستصلاح المرسل محقق لهذه الغاية، و قد تتابع العلماء على نسبة القول بأصل 

يع على هذا الأصل حتى صارت المصالح المرسلة إلى المذهب المال كي، إما  تفردا و إما كثرة للتفر
  المصلحة قطب الرحى في المذهب المال كي.

و عليه فإن الالتفات في نوازل العصر إلى المصلحة الخالية عن شهادة الشرع لها بالاعتبار و 
يعة من ضروري أو حاجي أو تحسيني  ،الإلغاء خصوصا، و الموافقة لأحد المقاصد العامة للشر

يت  أمر لا بد منه دل عليه العقل و الشرع معا، و ذلك أن الموازنة بين الآثار المترتبة على تفو
و المنافع المترتبة على تحققها تستدعي من الفقيه مواكبة هذه المصلحة، لانطوائها  ،هذه المصلحة

يعة ،لأن النصوص متانهية و الوقائع غير متناهية، و من  تحت أصل عام من أصول الشر
المستحيل أن يحيط المتناهي بغير المتناهي إلا بالالتفات إلى أصل المصالح المرسلة، فما كان منها 
يعة فلا شك في اعتباره و ما كان منها مناقضا لقانون  محققا للنفع دافعا للضر موافقا لروح الشر

 الشرع وجب إلغاؤه.

ير المصالح المرسلة، و لا و بهذا المعنى كان للإمام مالك و للمذهب المال كي السبق في ت قر
ير و تأصيل لفقه النوازل في معناه العام، و هو الالتفات إلى  ير المصلحة تقر شك أن في تقر

المصلحة و العدل. قال المقري:" الالتفات إلى المصلحة من قبيل المرسل الذي تثبته المال كية و 
و من الأمثلة التي تبرز ذلك ما   (5)ينكره الجمهور باللسان و إن قل منهم من يسلم من الوقوع فيه"

 يلي:

اشتراط المخالطة لليمين في الدعاوى، قال ابن رشد:" و قال مالك لا تجب اليمين إلا بالمخالطة 
و قال بها السبعة من فقهاء المدينة و عمدة من قال بها النظر إلى المصلحة لكيلا يتطرق الناس 
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سألة من اشتراط للمخالطة بين المتخاصمين لثبوت و النظر المصلحي في هذه الم (6)بالدعاوى."
الدعوى أن في عدم اشتراطها تمكين للسفلة من الناس الادعاء على المشهود لهم بالخ ير و العدل 

بما لقن السفلة  و في ذلك من المفسدة العظيمة من ازدراء بالمدعى عليه و حط من قيمته و ر
من أشباه هذه الأقضية ما لا يخفى قال  من الناس ذلك لغرض من الأغراض و في المحاكم

با لاشتراط الخلطة في قيام الدعوى :" و لعمري إن هذا لهو الصواب في هذا  التسولي مصو
الزمان القليل الخ ير و لقد شاهدنا غالب سفلة الناس يدعي بدعاوى على المعلوم بالخ ير و العدل 

ضهم إلا الازدراء به و حط مرتبته مع بعده عنه و عدم مخالطة أمثاله و ملابستهم و ليس غر
بما ادعوا عليهم بالتهمة بما فيه معرة كالسرقة و الغصب  حتى صار الدهاة يلقنون السفلة ذلك و ر

 (7)و نحوها"

مسألة بناء الحمام في أحد  ،و من النوازل التي رجع فيها إلى ضابط المصلحة عند الفتوى
ين الملتصقتين و الذي إن بني أضر بالبناء الثاني من  و نصها ما جاء في كتاب الحدود ،الدار

ين متلاصقين لرجلين أراد أحدهما أن يبني في  ّ ه عنك في دار مذاهب الحكام:" جوابك رضي الل
لدار الثانية و شهد فيه أهل داره حماما فقال له صاحب الدار الثانية إن بنيته أضر ذلك بساكني ا

ّ ه بعد إثبات هذا العقد أن  البصر بالبناء و ثبت العقد عند قاضي موضعها فهل ترى وفقك الل
يباح له البناء حتى يتبين الضرر بعد البناء أم يمنع من البناء بما ثبت عند القاضي جاوب بما تراه 

ّ ه .فأجاب : إذا كان الأمر على م ا ذكرته في ذلك فله أن يمنع الباني موفقا مأجورا إن شاء الل
للحمام من بنائه قبل أن يبنيه و بعد أن يبنيه و هو المشهور من المذهب وهو الذي كان يعضده 

ّ ه التوفيق."  (8)الخ بر الصحيح فاعلم ذلك و بالل

كان المستند  ،إن الناظر لمنهج القاضي عياض في منعه بناء هذا الحمام مع ثبوت العقد ببنائه
النظر إلى اعتبار المصلحة و المفسدة و مدى ترجح أحدهما على الأخرى فبناء الحمام فيه  فيه هو

و  ،غير أن هذه المصلحة لا تعتبر في جانب المفسدة المترتبة على بنائه ،مصلحة مالية على صاحبه
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به حائطه من المياه  مع ضعف ،هي العودة بالضرر على الجار في بنائه فقد يهدم بيته مما يتشر
البنيان في ذلك الزمان. فتحكيم القاعدة المقاصدية "لا ضرر ولا ضرار" له وقعه و أثره في 

بطال البناء حتى و إن ثبت العقد ببنائه.  الفتوى بإ

و يشبه هذا في زماننا المنع من بناء ما يتضرر به الجار عادة ،كإنشاء المصانع في أماكن  
مع ما يصحبه  ،و خطرا على صحتهم ،على أجسامهم فإن في ذلك ضررا بالغا ،التجمعات السكانية

فمتى  ،فالمستند في ذلك كله هو مدى تحقق الضرر ،من الضوضاء المانعة من الراحة و ما أشبهها
 فالحكم يدور معه وجودا و عدما.،و متى ما ارتفع الضرر ارتفع معه المنع  ،ثبت تحققه ثبت المنع

من الباعة و أصحاب المطاعم بعد انتهاء أعمالهم في و مما وقع به الضرر في عصرنا ما يحدث 
مما يؤدي  ،فإنهم يعمدون إلى سكب المياه التي حصل بها التنظيف في الشوارع ،المساء و الليل

بة المالية بأمر من  ،إلى اتساخ الأحياء و المارة فإن هذا الفعل منهم سبب لاستحقاقهم العقو
"في الرجل يرّش بين يدي حانوته فتزلق ابن القاسم  و قد سئل ،القاضي حتى يرتفع هذا الضرر

إن كان شيئا خفيفا لم يكن عليه شيء، وإن كان كثيرا لا يشبه الرش  :الدواب فتنكسر، فقال
                                                                                              ( 9)خشيت أن يضمن."

البرزلي ما يشبه ذلك  فقد :"سئل بعض العلماء عن طين الأسواق والحارات هل  و  و في فتاوى
يلزمهم رفعه؟ وعن الماء النجس ينزع من الآبار فيضر بالمارة؟ فأجاب: إذا كان في زوال ذلك 

يمنع إجراء النجاسات في الطرق، وفاعل  يل كل قوم ما يقابلهم، و يز مصلحة أجبروا على زواله و
يأمر بتسعير  ذلك مأثوم، وكذا لابن الحاج قال: يمنع القاضي جري المياه والأوساخ في الأزقة و

يجعل من الربح بقدر ما يرى."   (10)الطعام والخ بز في أوقات الحاجة و

كما يجدر التنبيه إلى أن مراعاة الشروط المتعلقة بذات المصلحة،  من عدم مصادمة النص و 
دورانها في فلك المقاصد الخمس، و كونها عامة لا خاصة، و حقيقية لا متوهمة، من شأنه ضبط 
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استعمال المصالح، و بعدها عن أن تكون مجرد الحكم بالهوى أو التشهي و من الضوابط المرعية 
 لحكم بالمصلحة ما يلي: في ا

 من المصالح مقدم على  ما سواه. أولا: النظر إلى ذات المصلحة فالضروري

ية مع مصالح حاجيه أو تحسينية فالواجب على  فإن تعارضت في نازلة ما  مصالح ضرور
المفتي تقديم الضروري و الحاجي على التحسيني و تقديم الضروري على الحاجي لأن الأحكام 

لتي شرعت لحفظ الضروري أعلى مرتبة من الأحكام التي شرعت لما سواه فوجب الشرعية ا
تقديمه و برر الشاطبي تقديم الضروري على ما سواه بقوله:" أحدها: أن الضروري أصل لما سواه 

 (11)من الحاجي والتكميلي. والثاني: أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق."

إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود، وأن ما سواه مبني عليه  و قال أيضا :"لأنه
كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه، لزم من اختلاله اختلال الباقيين، لأن الأصل إذا 

 (12)اختل، اختل الفرع من باب أولى"

 ثانيا: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 

أمثلتها ما نصه:" المصالح العامة مقدمة على المصالح و ذكر الشاطبي هذه القاعدة و ذكر من 
الخاصة، بدليل النهي عن تلقي السلع، وعن بيع الحاضر للبادي، واتفاق السلف على تضمين 

ّ ه عليه وسلم من  ّ ه صلى الل الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة، وقد زادوا في مسجد رسول الل
 (13)غيره مما رضي أهله وما لا"

مفتي في النوازل ينبغي أن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية فالعامة و عليه فإن ال
تقدم لعموم نفعها و شمولها لعدد كبير من الناس فحفظ مقاصد مجتمع أولى من حفظ مقاصد 

يق  يل مجرى ماء في طر شخص و في فتاوى النوازل ما يدل على ذلك ففي نوازل الحائك عن تحو
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يق ما يمنع المار فيها.. ، أجاب : "قال ابن سلمون  يمنع أن يحدث في الطر في فصل الضرر: و
باب الماء منع منه لحدوثه  يل على المارة أو على جارها أو على أر فحيث كان ضرر في هذا التحو

 (14)وردّه لأصوله جبرا حيث لا إذن من كل من ذكر"

 ثالثا: المصلحة القطعية مقدمة على المصلحة الظنية .   

القطعي من المقاصد ما تواترت الأدلة والنصوص على إثباته كمقصد التيسير و الأمن  وصيانة 
و الظني ما كان دون ذلك و اختلفت حوله الآراء و الأقوال  فلو تعارضت مصلحتان  .الأموال

الغالب   أو مفسدتان أو مصلحة ومفسدة إحداهما قطعية والأخرى ظنية فتقدم القطعية . والظن
الوقت فإذا كان يقطع أو   إذا لم يجد المصلي ماءً في أول :قوم مقام القطع ، ومن الأمثلةهنا ي

إذا كان يظن أنه سيحصل على الماء ولا   يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالأفضل الانتظار، أما
والصلاة في أول الوقت، فتقدم مصلحة إقامة الصلاة في   يجزم بحصول ذلك فالأفضل التيمم

 .الوضوء التي هي ظنية  قطعية على مصلحةوقتها 

و من نوازل عصرنا ما يتعلق بمباحث الأجنة، و الرحم الصناعي، و مسائل استيراد ما لم 
يق، و غيرها مما لا بد قبل الحكم فيه من النظر إلى تحقق المصلحة من  ينضج لينضج في الطر

 عدمها.

 رابعا: المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة .       

المتعدية أي التي تتعدى فاعلها إلى غيره ، كطلب العلم والدعوة وحسن   والمقصود بالمصلحة
لا تتجاوز في نفعها فاعلها  قال القرافي في بيان تفضيل   الخلق  أما المصلحة القاصرة فهي التي

لتفضيل بالثمرة والجدوى كتفضيل العالم على العابد؛ لأن العلم يثمر صلاح  المتعدية على القاصرة :"
 (15)الخلق وهدايتهم إلى الحق بالتعليم والإرشاد، والعبادة قاصرة على محلها."
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يقاع أدناها.   خامسا: دفع أعظم المفسدتين بإ

و  (16)سدة الدنيا" قرر القرافي هذه القاعدة بقوله: " وقاعدة دفع المفسدة العليا بالتزام المف
يقاع أدناها." قال في موضع آخر   (17)" إن شأن الشرائع دفع أعظم المفسدتين بإ

و جاء في  المنثور من القواعد ما نصه : "  و قال ابن دقيق العيد : من القواعد الكلية: أن 
 .(18)تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما" 

المفاسد  اقتضى الأمر أن الأكثر منهما مفسدة  و عليه فإن عرضت في نازلة ما موازنة بين
ين.  هو الأولى بالدرء من الأقل مفسدة و تعرف أيضا بقاعدة ارتكاب أخف الضرر

و من أمثلة ذلك أن تقطع اليد المتآكلة لبقاء النفس لأن مفسدة قطع اليد لا تقارن بمفسدة 
 19)ذهاب النفس بالكلية.  

لق بالمسائل الطبية كقطع الأعضاء و مسائل البتر من و من الأمثلة عليه في عصرنا ما يتع
 أجل استدامة عضو أو ترقيعه و غيرها من المسائل التي حدثت بسبب التطور الحاصل في الطب.

 سادسا: إذا كانت المصلحة هي الغالبة في مقابل المفسدة وجب تحصيلها .

كل مصلحة لا تخلو في الغالب من مفسدة وكل مفسد لا تخلو في الغالب من مصلحة،  إن
لذا كان الحكم للجهة الراجحة. قال الشاطبي: "فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على 

مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً، وإذا غلبت الجهة 
 (20)أخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا."ال

 (21) أجمعت الأمة على أّن المفسدة المرجوحَة مُغْتَفَرَةٌ مع المصلحة الراجحة."»و قال القرافي:  
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و عليه فإن كان ثمة في النازلة وجه مصلحة تغلب  عند مناظرتها بالمفسدة في حكم الاعتياد 
 فهي المقصودة شرعا 

خْمِّيُّ فَِإْن و مما جاء في الفقه المال  كي مسألة التكلم في الصلاة قصد حفظ المال ال كثير "قَاَل الّلَّ
ْم وَِإنْ  َّّ مَ وَاْستَْأنََف وَِإْن كَانَ يَِسيرًا لَْم يَتَكَل َّّ َلََف مَاٍل لَهُ َأْو لِغَيْرِهِ وَكَانَ َكثِيرًا تَكَل  فَعََل خَاَف ت

  (22)َأبْطََل عَلَى نفسه."

 دم على جلب المصالح عند التساوي.سابعا : درء المفاسد مق

ذكر الشاطبي أن الدرء مقدم على الجلب في حال التساوي فقال:" إن درء المفاسد أولى من  
  (23)جلب المصالح، وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم."

 (24)و برر ذلك بقوله :" لأن درء المفاسد مقدم."

ن تحصيل المصلحة و درء المفسدة في و عليه فإن تساوت المصالح مع المفاسد، بحيث لا يمك
آن واحد قدمنا دفع المفسدة على جلب المصلحة ولو نجم عن ذلك حرمان من منافع لأن دفع 

 المفاسد أولى من جلب المنافع.

ّ ه عن أي العملين  و من الأمثلة على ذلك ما جاء في فتاوى ابن رشد فقد سئل رحمه الل
أفضل في هذا الزمان؟ هل الحج أو الجهاد لأهل الأندلس و العدوة ؟ فأجاب:" تصفحت 

ياك سؤالك هذا ووقفت عليه و فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس في وقتنا  ّ ه و إ رحمنا الل
ّ ه شرطا في الوجوب لأن الاستطاعة : القدرة على الوصول هذا لعدم الاستطاعة التي جعله ا الل

مع الأمن على النفس و المال و ذلك معدوم في هذا الزمان و إذا سقط فرض الحج لهذه العلة 
 (25)صار نفلا مكروها لتقحم الغرر فيه."
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ّ ه درأ مفسدة ضياع النفس و المال على مصلحة الحج مع ما فيه من الزلفى إ لى فقدم رحمه الل
ّ ه و التضرع إليه.   الل

اامصبيثاامثلن :اأوصلامراعلةاامخالفا ايقهاامنلاز .

يف مراعاة الخلاف1  : تعر

عرف الإمام ابن عرفة مراعاة الخلاف بقوله :"إعمال دليل في لازم مدلوله الذي اعمل في 
 (26)نقيضه دليل آخر."

بقوله:" الأخذ بأقوى الدليلين معا من بعض  و عرفه العلامة المال كي محمد صالح الهسكوري
 (27)الوجوه."

 تأصيل فقه النوازل بأصل مراعاة الخلاف و تطبيقاته العملية :2

إن العلاقة بين أصل مراعاة الخلاف و فقه النوازل، تكمن في أن مراعاة الخلاف مظهر من 
المظاهر التي يحكم بها على نازلة ما ،  بل لا يبعد أن يقال أن نازلة ما إن استدعى الحكم فيها 

نشأ موازنة  بين المصالح و المفاسد سابقة على مراعاة الخلاف، لأنها هي التي  استدعته. لما سي
من ضرر حال الأخذ بمقتضى المذهب ، و بيان ذلك أن أصل مراعاة الخلاف من الأصول 
التي ترجع إلى أصل المصلحة، فهو أحد المظاهر التي تتجلى فيها  قاعدة " جلب المصالح و درء 

المفاسد " و ذلك لأن مراعاة دليل المخالف كان لما سينشأ من الضرر و الغبن على المكلف، في 
ا أعملت أدلة المذهب و أقواله فاقتضت المصلحة و مراعاتها، العدول عن الحكم بمقتضى حال م

دليل المذهب إلى الحكم بغير مقتضى المذهب تحقيقا للمصلحة، و في ذلك يقول الدكتور حاتم 
باي في كتابه الأصول الاجتهادية:" فالعدول عن أصل الدليل الذي كان راجحا، إلى مقتضى 

بعد الوقوع في بعض الوجوه، إنما كان لما تلبست به المسألة بعد الوقوع من دليل المخالف 
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حدوث ضرر بالغ، أو فوات مصلحة راجحة فاستدعى نشوء الضرر أو فوات المصلحة  استئناف 
 (28)النظر في الترجيح بين الأدلة."

و مما سبق يتبين أن مراعاة الخلاف كان نتيجة للموازنة بين المصالح و المفاسد، فالحكم 
بمقتضى المذهب ينتج عنه تحقق ضرر وتخلف نفع، أما الحكم بغير مقتضى المذهب فيتحقق به 

يت المصلحة، و إذا كان الأمر كذلك كان أصل مراعاة الخلاف من  ارتفاع الضرر و عدم تفو
لاجتهادية التي تستند الفتوى المعاصرة إليه ، و من الأمثلة الجلية التي تبرز ذلك ما أبرز الأصول ا

 يلي:  

مسألة النكاح بغير ولي، و هي من المسائل الشهيرة في فقه الخلاف، و هي من نوازل 
و مذهب المال كية أن النكاح من غير ولي نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول و بعده   (29)العصر

:" فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية قال ابن رشد 
 (30)أشهب عنه."

و مذهب أبي حنيفة أنه لا يشترط الولي في النكاح وذكر ابن الهمام: أنه قول أبي حنيفة 
 . (31)وزفر، وعن أبي يوسف ثلاث روايات، وعن محمد روايتان

و عليه فإن مقتضى المذهب أن المرأة لو تزوجت من غير ولي فإن هذا النكاح باطل، و 
يت لمصلحة الزوجة و الزوجية، و إلحاق ضرر بهما،  ينبغي فسخه، غير أن هذا المقتضى فيه تفو

سيما إذا طالت المدة و حصل بين المتعاقدين إنجاب، و لما كان هذا المقتضى بهذا الحال من 
يت المصل حة راعى المال كية خلاف الحنفية و قالو بصحة هذا العقد بعد الوقوع لأن الموازنة تفو

بين المفاسد المتحققة من فسخ هذا العقد و بين المصالح غير المفوتة في حال الحكم باستمراره 
أوجبت على فقهاء المال كية العدول عن مقتضى المذهب إلى مذهب الحنفية  لأن فيه عدم 

يت للمصلحة ف كانت الموازنة بين المصالح و المفاسد سببا للعدول عن الحكم الأصلي و الحكم تفو
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بغيره و في ذلك يقول القاضي اسماعيل فيما نقله ابن عبد البر:" فإن نكحت المرأة بغير ولي فسخ 
النكاح فإن دخل و فات الأمر بالدخول و طول الزمن و الولادة لم يفسخ لأنه لا يفسخ من 

 (32)حرام البين أو يكون خطأ لا شك فيه. "الأحكام إلا ال

و عليه فأن المرأة إن زوجت نفسها،  و حصلت بعد العقد مراكنة و معاشرة، فإن هذا 
العقد صحيح على مذهب مالك تثبت به جميع آثاره، من توارث و حرمة أم المرأة و ابنتها عليه 

ذا تزوجت بغير ولي ثم مات قال القاضي :" و الذي يشبه عندي على مذهب مالك في المرأة إ
 (33)أحدهما  أنهما يتوارثان و قد ذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يرى بينهما الميراث."

و  في قانون الأسرة المعدل بين المشرع الجزائري ماهية الولي في عقد النكاح و أنه شرط 
 (34)صحة لا ركن للزواج.

الخلاف، إذا كان محققا لمقصود الشارع و هكذا شأن المال كية مطلقا مراعاة ما قوي من 
من جلب المصالح و درء المفاسد، و لهذا يصحح المال كية بعض العقود المختلف في فسادها و 

يمضونها بالثمن إذا فاتت، تلافيا لمفسدة الفسخ بعد الفوات، مراعاة لمن لم يقل بفسادها من أهل 
 . (35)اسد الفسخ و الإنهاءالعلم، و موازنة بين مصالح الإمضاء و التصحيح و مف

اامصبيثاامثلمث:اأوصلااالستيسلنا ايقهاامنلاز 

يف الاستحسان:1  : تعر

                                                     (36)لغة : هو عد الشيء حسنا

يز منداد بقوله:" ومعنى الاستحسان عندنا هو القول بأقوى  اصطلاحا: عرفه ابن خو
 (37)الدليلين."
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 (38)أو هو كما عرفه الأبياري بقوله: " استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي."

 : تأصيل فقه النوازل بأصل الاستحسان و تطبيقاته العملية.2

إن الموجب لترك الدليل الأصلي في بعض المسائل، و الأخذ بأصل الاستحسان إنما هو 
من الأصل العام، و إذا كان الاستحسان المصلحة التي تتحقق بفضل ذلك العدول و الاستثناء 

راجع في أكثر معانيه إلى المصلحة، فلا شك أن علاقته بفقه النوازل علاقة وطيدة. ذلك أن مما 
يعتمد فيه عند الحكم على نازلة ما هو المصلحة و ما نشأ أصل الاستحسان إلا تتبعا لهذه المصلحة، 

العباد في العاجل و الآجل معا و لذلك كان لأن المقصود من شرع الشرائع هو تحقيق مصالح 
الاستحسان في أكثر معانيه إلتفات إلى المصلحة و العدل قال ابن رشد :" و معنى الاستحسان 

 (39)في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة و العدل."

 و من الأمثلة الجلية التي تبرز ذلك ما يلي:

بي في المحصول مسألة تضمين و أنها من قبيل الاستحسان  (40)الأجير المشترك ذكر ابن العر
بالمصلحة، و الأصل أن الأجير مؤتمن بالدليل الشرعي، فيده يد أمان لا يد ضمان و قد عارض 

هذا الدليل النظر إلى المصلحة العامة للناس و خشية ضياع أموالهم لأن القول بعدم تضمينهم فيه 
يق للأجير أن يتعدى على أموال الناس،  و أن لا يتحرز فيها بحجة عدم ضمانه، فاستثنيت هذه تطر

 المسألة من الدليل العام المقتضي عدم التضمين رعيا للمصلحة .

و من نوازل عصرنا و العصر الذي مضى مسألة تضمين صاحب الحمام الثياب  قال 
كتضمين صاحب الحمام الثياب، وتضمين صاحب السفينة، وتضمين السماسرة الشاطبي:" 

 (41)ركين، وكذلك حمال الطعام   على رأي مالك   فإنه ضامن، ولاحق عنده بالصناع."المشت
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يرفقون  ،و مما يذكر أيضا في هذا الباب أن كثيرا من أصحاب الحافلات و النقل في عصرنا
تذكرة السفر بعبارة فحواها: إن المؤسسة غير مسؤولة عن ضياع الأمتعة و لعمري إن لم يكونوا هم 

فبدل أن يشتغل المسافر بما  ،فمن؟ لا شك أن في ذلك تضييعا لحفظ حقوق الناسالمسؤولين 
و يحدث هذا أيضا في كثير من المرافق  ،تجده مضطرب النفس خائفا من ضياع أمتعته ،ينفعه

 الخاصة التي يلتقي فيها الناس عادة.

فعدل عن القياس  و من ذلك أيضا ما جاء في فتاوى ابن رشد عن سؤال في توارث أتوام
يق النظر و  و أجاب بما يقتضيه الاستحسان فقال:" و أما أتوام الملاعنة فالقياس من طر

الاستدلال أنهما يتوارثان من قبل الأم فقط و الاستحسان أن يتوارثا من قبل الأم و الأب 
 (42)جميعا و بالاستحسان جرى القضاء و عليه تجري الأحكام."

عا للمشقة في اليسير المعفو عنه، و من أمثلته ما ذكره الشاطبي و قد يكون الاستحسان رف
بقوله : " والسابع: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته و نزارته لرفع المشقة. وإيثار التوسعة على 

  (43)الخلق. فقد أجازوا التفاضل اليسير في المراطلة ال كثيرة."

 امهرائعا ايقهاامنلاز اامصبيثاامرابع:اأوصلاسذ

يف سد الذرائع1  : تعر

 (44)لغة : هي الوسيلة إلى الشيء

بي بقوله:" و معناه كل فعل يمكن أن يتذرع به أي يتوصل به إلى  اصطلاحا: عرفها ابن العر
 (45)ما لا يجوز و هي مسألة انفرد بها مالك دون سائر العلماء."
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سد الذرائع هو منع الوسيلة المباحة، التي يتوصل بها إلى المحرم. فأصبح حكم  و عليه فإن
 الوسيلة كحكم الأثر الناتج عنها.

                                         :تأصيل فقه النوازل بأصل سد الذرائع و تطبيقاته العملية.       2

أصل سد الذرائع عند المال كية هو حسم مادة الفساد، و قطع الطرق المؤدية إلى الحرام،  إن
الذي هو عبارة عن مفسدة، و إذا كان الأمر في سد الذرائع متعلقا بسد باب بالمفسدة و التي 

هي نقيض المصلحة، فلا شك أن في حسم مادة الفساد تحقيق مصلحة، و المصلحة و المفسدة و 
ا عماد الفتوى  ، فسد الذرائع ما هو إلا تطبيق عملي من تطبيقات العمل بالمصلحة، النظر فيهم

 ولذلك عده  المال كية ضمن أصولهم وأعملوه في جميع أبواب الفقه. 

و عليه فإن اعتبار سد الذرائع في نازلة ما:" يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المآل على مصلحة 
يعة الواجب سدها.  (46)"الأصل فهذه هي الذر

باحتها من قبيل العمل المقاصدي، الذي يراعي   يعة أو فتحها و إ و عليه فإن سد الذر
الجانب المصلحي للأحكام، لأن الشارع الحكيم أعطى حكم الأثر المترتب على الفعل لنفس ذلك 

الفعل، حسما لمادة الفساد قال الدكتور حاتم باي:" فالنظر في مآل الوسائل و الموازنة بين 
يق إلى تحديد الحكم الشرعي للوسائل"المصا و من الأمثلة  (47)لح و المفاسد المتفصية عنها هو الطر

 التي تبين ذلك ما يلي:

بيوع الآجال و من ذلك ما جاء في الموطأ: "قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة 
دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة 

وخمسين إلى أجل قال مالك هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه قال مالك، وإنما 
يؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له ك ره ذلك؛ لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، و
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يزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه، ولا يصلح، وهو أيضا يشبه  آخر مرة، و
يد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قال للذي عليه الدين  إما حديث ز

بي فإن قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في  أن تقضي، وإما أن تر
 (48)الأجل."

و من النوازل التي كان لأصل سد الذرائع السبب في منعها ما جاء في فتاوى الشاطبي فقد 
ّ ه:" و أما مسألة جمع الصلاة في  سئل عن جمع الصلاة في المسجد الواحد مرتين فأجاب رحمه الل

د الواحد مرتين فلا ينبغي أن يقال في مثلها عبارة الحيد عن السنة مع كونها في الأصل المسج
مختلفا فيها بين العلماء فمنهم من أجاز ذلك بإطلاق و مذهب مالك ال كراهية خوف الفرقة 

بما قصد أهل البدع ذلك لئلا يصلوا خلف أهل السنة فصارت  الحاصلة في تعدد الجماعات و ر
ّ ه تعالى :" و الذين كراهية مالك س بي لهذا المذهب بقول الل يعة و قد احتج ابن العر دا لهذه الذر

يق بين  يقا" فذمهم لاتخاذ المسجد على أوصاف منها : التفر اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفر
يق في الجماعات يشبه هذا ... و إنما يبقى في المسألة أن من يترخص في ذلك يبني  المؤمنين فالتفر

يلات التي هي خلاف المعتمد من مذهب مالك و العمل إنما يكون في المسائل على ب عض التأو
 49)الخلافية على ما هو المشهور كما تقرر ل كم في غير هذا"

اامصبيثاامخلمس:اأوصلااميرفا ايهاامنلاز 

يف العرف1   :: تعر

متصلا بعضه )عرف( العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الشيء 
 ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة.
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يقال: جاءت القطا عرفا  فالأول العرف: عرف الفرس. وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه. و
 (50) عرفا، أي بعضها خلف بعض.

أما اصطلاحا فعرفه الجرجاني بقوله :" العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول  
وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا ل كنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة هي ما استمر الناس عليه 

 (51)على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى." 

: "والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس." و هو في معنى العادة التي عرفها القرافي بقوله
(52) 

 تأصيل فقه النوازل بأصل العرف و تطبيقاته العملية :2

يعة الغراء مرنة بحسب الأحوال و الأمكنة  إن من الأصول الاجتهادية التي جعلت من الشر
يعة  الإسلامية و الأزمنة هو اعتبار العادات و تحكيم العرف فهو من الأصول العظيمة في الشر

يعة تقتضي أن  و الذي روعي من خلاله مصالح العباد في دينهم و دنياهم بل إن سماحة الشر
يحكم على وقائع الناس بحسب المجتمع الذي يعيشون فيه فإن الحياة الاجتماعية تعكس تصرفات 

ف الأشخاص في عباداتهم و معاملاتهم فليس من الحكمة أن يحكم على نازلة ما بمعزل عن أعرا
يف حياتهم و من ثم كان على الفقيه المفتي في الوقائع و الأعيان الإحاطة التامة  الناس و تصار

بأعراف ذلك البلد حتى لا تكون فتوى مصر من الأمصار بالضرورة منزلة على مصر آخر 
يختلف في عاداته و تقاليده عن غيره و هذا مصداقا لقوله عز وجل "فلولا نفر من كل فرقة 

فة ليتفقهوا في الدين" فقد دلت الآية بالإشارة إلى وجوب وجود عالم في كل مصر من منهم طائ
الأمصار حتى لا يسير الناس بمسائلهم إلى من يجهل أعرافهم فتكون الفتوى مجانبة لمقاصد 

يعة العامة.  (53)الشر
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كلي و العرف المحكم هنا هو العرف غير المصادم للنص أو ما كان فيه خرق للإجماع أو أصل 
ية الاعتبار شرعا كانت شرعية في  ية ضرور يعة قال الشاطبي:" العوائد الجار من أصول الشر

 (54)أصلها أو غير شرعية .

و النوازل المتعلقة بالأعراف و العادات أكثر من أن يستوعبها كتاب قال عيسى بن سهل أبو 
المذهب في الشاهد واليمين، الَأْصبَغ الغرناطي "ومسائل هذا الباب كثيرة والمراد منه الإعلام ب

وما جرى به العمل بالأندلس، وقد ذكرناه، ومن صح نظره في أحوال الناس اليوم والمعرفة 
ّ ه  باحتلال الشهادات لم تطلب نفسه على القضاء به إلا مع شاهد مبرز في العدالة والنباهة. والل

 (55)الموفق للصواب."

العرف أن الأندلسيين لا يقولون بالشاهد و و من نوازل المال كية الشهيرة  في مسائل 
 ( 57)في مسائل الأموال خلافا لقول الإمام مالك ( 56)اليمين

به له  فقد ذكر عياض في نوازله أن شخصا يدعى السبتي دفع لصاحب دار السكة شيئا يضر
به و قال بل سلمته أكثر مما كان له عنده فتحاكما إلى  اسمه سعد فلم يسلمه سعد جميع ما ضر

قاض أندلسي فح كم بحكم له يرضع سعد فبلغ الأمر أمير قرطبة فأحال القضية على القاضي 
عياض و ابن رشد فح كم ابن رشد بالقاعدة فأفتى بشهادة المختفي مع اليمين و خالفه عياض 

 (58)فاشترط عدالة الشاهد

طلقا فالعرف عند أهل الأندلس أن اليمين مع الشاهد في مسائل الأموال لا يحتج بها م
 خلافا للمشارقة من المال كيين. 

يعة وأصولها العامة ما سئل عنه الأشيري في  و أما مثال العرف المصادم لنصوص الشر
يستنهض الناس  طالب يتوسط بين الناس والقاضي فيما يأخذه من الجعائل على الأحكام و
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بينهم، واشتهر بذلك اشتهارا مستفيضا؟ فأجاب: "إذا كان يقف بينه و الأمر على ما  لذلك، و
يلزمه غرم ما أخذ لنفسه، ما دفع إلى  وصفت، فعلى فاعله الضرب الموجع مع السجن، و

القاضي بيده، ثم إن قامت له بيّنة أنه دفع ذلك إلى القاضي رجع عليه، إلا أن يشاء الدافع تركه 
ليدفعه واتباع القاضي فله ذلك، وإن غرمه له رجع بذلك على القاضي، لأن ما أخذ من الظلم 

إلى من ظلم فيه، فهو في ذمته يغرمه، ثم يرجع هو على الظالم إن قدر عليه. وأعوان الظالم فيما 
أخذوا من الظلم كالظالم، وإن لم يأخذوا لأنفسهم فهو واجب عليهم، ولمن أخذ منهم أن يرجع 

 (59)على الظالم أو من قبض."

اخلفص ام

بعد هذا العرض الموجز لأصول المال كية المصلحية و علاتها بفقه النوازل يتبين أنه من 
الخطورة بمكان أن تكون الفتوى في النوازل بعيدة عن هذه الأصول إذ البعد عنها بعد عن 

تحقيق مقاصد الشارع من شرع الأحكام و إذا كانت نصوص الوحي متناهية و وقائع الناس غير 
من المستحيل أن يحيط المتناهي بغير المتناهي إلا إذا فعلت الأصول المصلحية في متناهية فإنه 

يعة من  ملية الاجتهاد وف الضوابط التي وضعها علماء الأصول و المقاصد تمكينا للناس و الشر
 مواكبة التغيرات التي تطرأ بين الفينة و الأخرى. 

عم فيه الجهل بنصوص الوحي و  إن تفعيل هذه الأصول لا سيما في عصرنا الحاضر الذي
يعة العامة يجعل من فهم الناس لمقاصد الشارع أمرا ميسورا و يجعل من تمسكهم  بأصول الشر

يعة ضرورة لا تغني عنها نظم العالم الحديث مهما تفنن المشرعون في التنين و الوضع.  بالشر

يخشى على صاحبه الوقوع  كما يجدر التنبيه إلى أن رجوع الناس في تلقي الفتوى إلى النت أمر
ّ ه تعالى: ا رِجَالًا نُوِحي ِإلَْيهِْم فَاْسَألُوا َأهَْل الذِّكْرِ  في المحظور فقد قال  الل }وَمَا َأْرَسلْنَا مِْن قَبْلَِك ِإلَّّ

ِإْن ُكنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { فرب واقعة أو نازلة يحكم عليها بما لا يحكم على نظيرتها لتفاوت الأعراف و 
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ير العادات و ما وقع ل كثير من الناس في هذا الباب دليل على ذلك قال شيخ الاسلام ابن تغ
ّ ه ورسوله؛ موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن،  تيمية:" "فيجب على المسلمين بعد موالاة الل

ّ ه بمنزلة النجوم؛ يهتدى بهم في ظلمات  خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الل
ّ ه  البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الل

عليه وسلم فعلماؤها شرارها؛ إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، 
به نطقوا. بهم نطق الكتاب و به قاموا، و   (60)"  و المحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب، و

 

اقلئص ابلمصللدرا اامصراجع

ية )ت: 1 ه ( تحقيق: 751:إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوز
براهيم، الناشر: دار ال كتب العلمية   -ه  1411بيروت، الطبعة الأولى،  –محمد عبد السلام إ

 م1991

يس القرافي )ت:  : أنوار البروق في أنواء الفروق ، أبو العباس شهاب2 الدين أحمد بن إدر
 ه ( الناشر: عالم ال كتب684

براهيم بن موسى الشاطبي )ت: 3 ه (تحقيق: سليم بن عيد الهلالي ، 797: الاعتصام، إ
 م1992 -ه  1412الناشر: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: الأولى، 

ه ( تحقيق: سالم محمد 463: الاستذكار، المؤلف: يوسف بن عبد البر النمري القرطبي )ت: 4
 2777 – 1421بيروت الطبعة: الأولى،  –عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار ال كتب العلمية 
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:الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المال كي، الدكتور حاتم باي ، دار الوعي 5
 الإسلامي

أحمد الشهير بابن رشد الحفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن 6
 القاهرة –ه ( الناشر: دار الحديث 595)ت: 

ه ( المطبعة التونسية 895:التوضيح في شرح التنقيح ،أحمد عبد الرحمن حلولو )ت: 7
 ه1328

ه ( المحقق: محمد حسن دار ال كتب العلمية،  474: الحدود في الأصول، الباجي  )ت: 8
 لبنان -بيروت 

ال كبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام، عيسى بن  :ديوان الأحكام9
ّ ه الأسدي أبو الَأْصبَغ )ت:  ه ( المحقق: يحيي مراد، الناشر: دار الحديث، 486سهل بن عبد الل

بية، عام النشر:  -القاهرة  ية مصر العر  م 2777 -ه   1428جمهور

يس17 ه ( الناشر: دار 684القرافي )ت:  : الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدر
 م 1994بيروت الطبعة: الأولى،  -الغرب الإسلامي

ه ( المحقق: طه 684:شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين الشهير بالقرافي )ت 11
 م 1973 -ه   1393عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 

براهيم بن موسى الشاطبي )ت: : فتاوى الإم12 ه ( تحقيق محمد أبو 797ام الشاطبي ، إ
 م1985ه/1476الأجفان ، الطبعة الثانية 
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ه ( تحقيق الدكتور المختار بن 527:فتاوى ابن رشد، لأبي الوليد بن رشد المال كي )ت: 13
 م1987ه/ 1477الطاهر تليلي ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

ر ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: : فتح القدي14
 ه ( الناشر: دار الفكر861

: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي )المتوفى: 15
 م1995 -ه 1416 -لبنان الطبعة: الأولى -بيروت-ه ( الناشر: دار ال كتب العلمية 1376

ّ ه محمد بن محمد المقري )ت: 16 ه ( طبعة مركز إحياء التراث 758: القواعد ،أبو عبد الل
 الاسلامي

بي المعافري الاشبيلي 17 : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ، القاضي أبو بكر بن العر
يم ،الناشر: دار الغرب الإسلامي543المال كي )ت:  ّ ه ولد كر  ه (المحقق: الدكتور محمد عبد الل

يف الجرجاني )ت: 18 ين الشر يفات، علي بن محمد بن علي الز ه ( الناشر: 816:كتاب التعر
 م1983-ه  1473لبنان، الطبعة: الأولى –دار ال كتب العلمية بيروت 

ه ( المحقق: عبد الرحمن بن محمد 728:مجموع الفتاوى ، أبو العباس بن تيمية الحراني )ت: 19
بية بن قاسم ،الناشر: مجمع الملك فه ية، الممل كة العر يف، المدينة النبو د لطباعة المصحف الشر

 م.1995ه /1416السعودية 

عيني المال كي )ت: 27 ُّّ ه ( الناشر: 954: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بالحطاب الر
 م.1992 -ه  1412دار الفكر الطبعة: الثالثة، 
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ه ( الناشر: 474خلف الباجي )ت:  : المنتقى شرح الموطأ، المؤلف: أبو الوليد سليمان بن21
 ه  1332بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -مطبعة السعادة 

براهيم بن موسى الشاطبي )ت: 22 ه (المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 797: الموافقات، إ
 آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان

ّ ه أبو ب23 بي المعافري الاشبيلي : المحصول في أصول الفقه، القاضي محمد بن عبد الل كر بن العر
 عمان –سعيد فودة، الناشر: دار البيارق  -ه ( المحقق: حسين علي اليدري 543المال كي )ت: 

ّ ه بن بهادر الزركشي 24 ّ ه بدر الدين محمد بن عبد الل : المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الل
يتية ،الطبعة: الث794)ت:   م1985 -ه  1475انية، ه (الناشر: وزارة الأوقاف ال كو

يقية و الأندلس و المغرب ،أبو 25 : المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفر
يسي )ت:  ه/ 1471ه ( ، دار الغرب الإسلامي بيروت 914العباس أحمد بن يحيى الونشر

 م1981

د ه ( تحقيق الدكتور محم914:مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، للقاضي عياض )ت: 26
يفة ، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى   م 1997بن شر

 : مراعاة الخلاف عند المال كية ، محمد أحمد شقرون، دار البحوث للدراسات الاسلامية27

يعة الاسلامية، الطاهر بن عاشور)ت: 28 ه (  ،دار النفائس الأردن 1393:مقاصد الشر
 ،الطبعة الثانية 

بية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت: 29 ه ( 393:الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 م1987 -  ه  1477الطبعة: الرابعة بيروت  –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 
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ه ( دار صادر 711: لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور الأنصاري )ت: 37
 ه  1414 -عة: الثالثة بيروت الطب –

:الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة(، 31
ّ ه، الرصاع التونسي المال كي )ت:  ه ( الناشر: المكتبة 894محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الل

 العلمية

 

اامالامش:

                                                           
 17/ 1(رسائل ابن عابدين 1)
 النفيسة في المذهب التي تحكي نضج المجتهدين فيه و إلمامهم بأصول المذهب المصلحية:  و من المؤلفات النوازلية (2)
بة الفقهاء، لمحمد بن سحنون التنوخي القيرواني )ت-  ه (256أجو
 هــ(314فتاوى ابن لبابة، محمد بن عمر القرطبي )ت-
 هــ(437نوازل أبي عمران الفاسي، موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي )ت-
ّ ه بن مالك القرطبي )ت-  هــ(467نوازل ابن مالك، أبي مروان عبيد الل
 هــ(474نوازل أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي )ت-
 هــ(486الإعلام بنوازل الأحكام أو الأحكام ال كبرى، لابن سهل أبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي )ت-
 هــ(516، أحمد بن سعيد اللخمي اللورقي )تنوازل ابن بشتغير-
 2/517( لسان العرب 3)
 471( التوضيح شرح التنقيح ص 4)
 486( القواعد رقم 5)
 2/354( بداية المجتهد 6)
نقلا عن الاصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المال كي ص  2ص  24للامية الزقاق الملزمة  ( حاشية التسولي على شرح التاودي7)

237  
 91مذاهب الحكام للقاضي عياض ص (8)
 .6/427(المعيار9)
 .4/317( فتاوى البرزلي 10)
 2/31( الموافقات 11)
 2/33( المصدر نفسه 12)
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 3/58( الموافقات 13)
 .من مخطوط 128(النوازل للحائك: ورقة 14)
 2/221( الفروق 15)
 1/217( المصدر السابق16)
 3/22( المصدر نفسه 17)
 1/348( المنثور في القواعد الفقهية 18)
 1/217( الفروق 19)
 2/45( الموافقات 20)
 13/322( الذخيرة 21)
 2/37( مواهب الجليل 22)
 5/377( الموافقات 23)
 3/465( المصدر نفسه24)
 2/1721الفتاوى لابن رشد  (25)
 1/263( شرح حدود ابن عرفة 26)
 1/455(الفكر السامي 27)
 663،662( الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المال كي ص 28)
يدة الشروق اليومي بتاريخ 29) برام عقود الزواج ببلدية الجزائر  11/77/2717(في مقال لجر جاء فيه:" ونحن نسمع المسؤول عن مصلحة إ

حالة زواج، اشتركت هذه الحالات في غياب الولي سواء الأب أو الأخ أو أي  2577مصلحته سجلت أكثر من الوسطى وهو يخ برنا أن 
بى بالعروس، واختلفت في صفة الولي في كل حالة"  فرد له قر

 3/36( بداية المجتهد 30)
 3/255( فتح القدير 31)
 5/395( الاستذكار 32)
 5/395( المصدر نفسه 33)

مكرر من قانون الأسرة الجديد و اعتبره شرط صحة بعد أن كان ينص  9الطبيعة القانونية للولي من خلال المادة (المشرع الجزائري بين 34)
أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام :عليه كركن و ذلك بما جاء في نص المادة: "يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية

المعدلة من ذات القانون حيث نص على انه :" تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور  11ما جاء بنص المادة  و أيضا .الموانع الشرعية للزواج"
من خلال هذا يتبين لنا و لأول وهلة أن المرأة هي التي تباشر عقد زواجها أما وليها فيشاركها بحضوره لعقد الزواج، و من ثمة إذا « وليها 

على عقد زواج ابنته لان حضوره لعقد الزواج اختياري لا إجباري باعتبار أن المرأة راشدة تعرف ما  تخلف هذا الولي فلن يؤثر بأي شيء
التي نصها على التوالي: "يبطل الزواج إذا أشتمل على مانع أو شرط  32،33ينفعها و ما يضرها، كذلك جاء في نص المادتين المعدلتين 

به، يفسخ  و "يبطل الزواج إذا  يتنافى و مقتضيات العقد" اختل ركن الرضا، إذ أن الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجو
" فالمشرع رتب الفسخ في حالة ما إذا تم الزواج بدون ولي في  العقد قبل الدخول و لا صداق فيه، و يثبت بعد الدخول بصداق المثل
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به أي أثناء ولايته على القصر، أما في ولايته على المر أة الراشدة فوجوده كعدم وجوده في عقد الزواج و بما انه رتب الفسخ بأنه حالة وجو

 .اعتبر الولي شرط صحة ل كن عكس الرضا الذي نص عليه صراحة بأنه يبطل عقد الزواج احتل ركن الرضا

 بعدها. و ما  494( ينظر الأمثلة المذكورة في كتاب مراعاة الخلاف عند المال كية و أثره على الفروع الفقهية ص 35)
 2799/ 5( الصحاح 36)
 65( الحدود في الأصول ص37)
 417( التوضيح شرح التنقيح ص38)
 3/242( بداية المجتهد 39)
 1/131(  ينظر المحصول 40)
 2/641( الاعتصام 41)
 2/249الفتاوى لابن رشد  (42)
 2/642( المصدر نفسه43)
 8/98( لسان العرب 44)
 2/786( القبس 45)
يعة 46)  366الإسلامية ص( مقاصد الشر
  451/452( الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المال كي ص 47)
 5/67,66( المنتقى شرح الموطأ 48)
 125فتاوى الشاطبي ص (49)
 4/281(معجم مقاييس اللغة 50)
يفات للجرجاني ص (51)  126التعر
 352ص(شرح تنقيح الفصول 52)
 قول المال كية في العرف وما ينبني عليه : قال ابن القيم :" (53)

قالوا: وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تجمد على المنقول في ال كتب 
فأجره عليه وأفته به، دون طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده 

عرف بلدك والمذكور في كتبك، قالوا: فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين 
 3/66والسلف الماضين" ينظر اعلام الموقعين 

 2/286الموافقات  (54)
 1/91ام وقطر من سير الحكام ديوان الأحكام ال كبرى أو الإعلام بنوازل الأحك(55)
 قال ابن غازي في نظمه: (56)

 في ســـــــــــــــتة منهن سهــــــم الفرس   \\\قد خولف المذهب في أنــــــــــدلس 
 و الحكم باليمين قل و الشاهد   \\\و غرس الأشجار لدى المساجد 

 ـــــــع تكــــبير الآذان الأولو رفــــــــــــــــ   \\\و خلطة و الأرض باــــلجزء تـــــــلي 
به قال الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة، ولم ("57) وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا به، ولم يرو عن أحد منهم أنه أنكره، و

يين وغيرهم، أنه لا يقضي به  يختلف فيه عن مالك وأصحابه، واليه القائلون باليمين مع الشاهد، من إلا في الأموال: الديون وغيرها. الحجاز
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ّ ه عليه وسلم( في ذلك، وقال ابن حبيب عن مالك: يجوز اليمين مع  وقاله عمرو بن دينار، وهو روى حديث ابن عباس، عن الني )صلى الل

ية و لا سرقة والشرب والطلاق " ينظر الإعلام الشاهد في الحقوق و الجراحات؛ عمدها وخطئها، وفي المشاتمة، ما عدا الحدود، من الفر
 و ما بعدها 97بنوازل الأحكام ص 
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  :الملخّص

ّ دراستنا بعائشة زوجة الرّسول، بجانب مخصوص من شخصيتها يتمثل في كونها محّدثة عن  تهتم
ظلّت عائشة إلى اليوم من أهّم المراجع في رواية  النبيّ تنقل عنه الحديث وتروي خبره. فقد

 الحديث النبوّي. 

وقد أعطى الدّارسون قديما وحديثا أهمية قصوى لوظيفتها الدّينية هذه، إذ يعتبرها مغالي 
بفضل قوّة  نساء الرسولمرسي في كتابه  يبة جّدا من النبيّ ومن أهّم مصادر رواية الحديث. و قر

كبير في تأسيس علم الحديث الذي جعلها تثور ضد كل من يورد شخصيّتها، كان لها دور 
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ّ هامّ من الروايات  في أحكام أحاديث لم تكن قد سمعتها هي عن النبي. وقد أًسند عن عائشة كم
بي تطرّقت فيها إلى أغلب المشاغل الفقهية وتكتسب دراسة روايات  القرآن لأبي بكر بن العر

يعات عائشة في هذا الإطار أهميتها من و رودها في كتاب للأحكام من أبرز أهدافه استنباط التشر
والقوانين الدّينية واستخراج الأحكام الشرعية من النّص القرآني استنادا إلى جملة من الوسائل 

ية.   المساعدة الّتي من بينها الأحاديث النبو

ومن ثمة ينصب جّل اهتمامنا على الرّاوي الذي نقل هذا المخزون والنّاقل هنا أخص 
خاصته، زوجه عائشة بنت أبي بكر فنتتبّع كيفية تلّقيها الأحاديث عن النبيّ وطرائق تشكل 
بذلك فإن السنّة الّتي اعتنت عائشة بنقلها تنقسم إلى ثلاثة  مصادرها في نقل سنة الرسول، و

 ّ ية، ومن الأهداف الّتي نسعى إلى بلوغها أقسام : السن ير ة القولية، السنّة الفعلية، والسنة التقر
بة  بي في توظيف روايات عائشة ومقار أيضا في هذا المستوى من العمل، تبيّن منهج ابن العر

 أحكام القرآن.أقوالها في المسائل التي يطرحها في كتابه " 

  فقهيّة، الشرعيّة، السند.القرآن، الأحكام، ال : الكلمات المفاتيح

Résumé : 

La femme : argument et référence pour rendre législatives des lois de 
jurisprudence, exemple de « Aicha » épouse du prophète  mohamed 

Ce travail consiste à étudier un côté particulier de «Aicha » fille de « Abi 
Baker » et épouse du prophète Mohamed. Il s’agit de la relation du « hadith » de 
celui-ci. De ce fait, elle est considérée par les savants comme l’une des principales 
références sur le « hadith ».  
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 Et grace a sa forte personnalité qui a participé à bâtir la science du 
« hadith ». Elle pourrait d’ailleurs vérifier l’authenticité du « hadith » chez 
quelques savants. A son tour, le livre intitulé « Ahkem alkorâan » de Ibn El Arabi 
a cité quelques « hadiths » racontés par « Aicha » et qui sont en relation avec la 
jurisprudence. Par ailleurs, ce livre devient le témoignage sur la valeur de ces 
« hadiths ». Leur importance est confirmée par le fait de créer maintes lois 
législatives et religieuses en rapport le coran. 

A travers le livre de Ibn El Arabi, l’accent sera mis sur le conteur « Aicha » en 
tant que récepteur du « hadith » de la part du prophète. Il importe alors de voir 
de plus près les différentes références sur lesquelles elle s’appuie pour transmettre 
le « sunna » en rapport avec la diction, l’action et l’observation du prophète. 
Egalement, il sera question d’étudier l’approche suivie par Ibn El Arabi pour 
traiter de quelques problématiques en rapport avec « Aicha », argument et 
référence pour légaliser des lois religieuses. 

 مقذّمة 

تنا إلى عائشة زوجة الرّسول في هذا العمل، بجانب مخصوص من شخصيتها يتمثل ترتبط نظر
في كونها محّدثة عن النبيّ تنقل عنه الحديث وتروي خبره. فقد ظلّت عائشة إلى اليوم من أهّم 

 المراجع في رواية الحديث النبوّي. 

فمن ذلك ما جاء في  وقد أولى الدّارسون قديما وحديثا أهمية قصوى لوظيفتها الدّينية هذه،
يبة جّدا من النبيّ  نساء الرسولكتاب  لمغالي مرسي حيث يقول "كانت عائشة حبيبة الرسول قر
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ومن أهّم مصادر رواية الحديث فقد نسب إليها ألفان ومائتان وعشرة حديثا، من بينهم ألفا 
بفضل قوّة شخصيّتها، بعين حديثا تلّقته مباشرة من فيّ النبيّ . و كان لها دور كبير في  ومائة وأر

تأسيس علم الجرح والتعديل الذي جعلها تثور ضد كل  من يورد أحاديث لم تكن قد سمعتها 
بي  في أحكام القران" وقد أًسند عن عائشة كمّ هامّ من الروايات  1هي من النبي لأبي بكر بن العر

تطرّقت فيها إلى أغلب المشاغل الفقهية. وتكتسب دراسة روايات عائشة في هذا الإطار أهميتها 
يعات  والقوانين الدّينية  من ورودها في كتاب للأحكام من أبرز أهدافه استنباط التشر

لمساعدة الّتي من واستخراج الأحكام الشرعية من النّص القرآني استنادا إلى جملة من الوسائل ا
ية . ومن ثمة ينصب جلّ  اهتمامنا على الرّاوي الذي نقل هذا المخزون  بينها الأحاديث النبو

والنّاقل هنا أخص خاصته، زوجه عائشة بنت أبي بكر،  فنتتبّع كيفية تلّقيها الأحاديث عن 
لجرجاني بأّنها "ما النبيّ وطرائق تشكّل مصادرها في نقل سنة الرسول، وهي الّسنة الّتي عّرفها ا

ير وما واظب عليه )ص( بلا وجوب" بذلك 2صدر عن النبيّ )ص( من قول أو فعل أو تقر . و
 فإن السنّة الّتي اعتنت عائشة بنقلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

 السنّة القولية: ما قاله محمد

 السنّة الفعلية : ما فعله محمد 

ية :ما لاحظه من قول أو فعل  ير  من الصحابة وأقرّهم عليه أو سكت عنه .السنة التقر

يا من وجهة نظرنا ،أن نهتم بدراسة مجموعة الروّاة التي نقلت  وإضافة إلى ذلك، بدا ضرور
عنها الرواية، لوعينا بالمسؤولية التي تحمّلها هؤلاء الروّاة في نقل الأحاديث عنها إلى درجة تصبح 

 لأوّل. معها قيمة الحديث تتحّدد بآخر راو له وليس با



 
 المرأة حجّة وسنذ في إضفاء شرعيّة على األحكام الفقهيّة: عائشة زوجة النبي نمورجا

 محمّـــــذ عالّقــــــــي أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 181ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

بي  ومن الأهداف الّتي نسعى إلى بلوغها أيضا في هذا المستوى من العمل تبيّن منهج ابن العر
بة أقوالها في المسائل التي يطرحها في كتابه "  " من  أحكام القرانفي توظيف روايات عائشة ومقار

بي وتبيان تأثير روايتها في استنباط ال أحكام وتوجيه خلال تحديد مرجعية عائشة عند ابن العر
بي الفقهيّة. ية ابن العر  رؤ

I.  : مصادر عائشة في الرّواية 

من إشارات تحيل على بعض المصادر التي مثّلت  أحكام القرآنورد في  استنادا إلى ما
مرجعية ورافدا رئيسا لوظيفتها التحديثية في الكتاب أمكننا الوقوف على جملة من المصادر الّتي 

ية والمحّدثة، وهي كالتالي: ين شخصية عائشة الراو  ساهمت في تكو

 من بيت أبي بكر إلى بيت محمد : .1

النّاس بأنساب العرب وأخبارها كما كان أقرب نشأت عائشة في بيت أبي بكر أحد أعلم 
ين شخصيّة عائشة العلمية، مع  صاحب للنّبيّ محمد )ص(. فلا شّك أن لهذا البيت أثرا في تكو
بانتقالها إلى بيت  يلا ببيت أبيها فقد تركته وهي في التاسعة من عمرها . و العلم أنها لم تمكث طو

فقد " قيل لعائشة : يا أمّ المؤمنين، هذا القرآن تلقيه عن النّبي تعزّزت لديها مجموعة من المعارف، 
ّ ه )ص(. وكذلك الحلال والحرام وهذا الشعر والنسب وأحاديث النّاس سمعتها من  رسول الل
ّ ه )ص(  فلا يزال الرجل  أبيك وغيره ، فما بال الطّب ؟ قالت : كانت الوفود تأتي رسول الل

بذلك  3حفظت ما كان يصفه لهم وفهمته وحفظته "يشكو علّة به فيسأله عن دوائها فيخبره ف . و
 يكون البيت النّبوي عنصرا مؤسسا لمصادرها .

: مثّل البيت النبوي عنصرا مؤسسا لمرجعية عائشة في نقل الرواية والحديث إلى البيت النّبوي
ه والأثر جانب بقية أزواج النبي، فقد شاركنه الدنيا والدّين واعتبرن إلى حّد ما المدخل إلى حرم
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ِ وَاْلحِْكمَةِ ۚ بعد غياب عين النبيّ وفيهّن نزل قوله تعالى:"  ه َّّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَٰى فِي بُيُوتِكُّنَّ مِْن آيَاِت الل
هَ كَانَ لَطِيفًا َخبِيرًا َّّ هذه الآية أمر لنساء النّبي برواية ما  (. ففي33/34" )سورة الأحزاب ِإّنَّ الل

ية  ّ ه وهو القرآن. ومن الحكمة الّتي أوّلها الّشافعي على أّنها السنّة النّبو يجري في بيوتهن من آيات الل
ّ ه الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم من يقول  في قوله "فذكر الل

ّ ه )ص( وذلك أنها ّ ه افترض طاعة رسوله  الحكمة سنّة رسول الل ّ ه وأّن الل مقرونة مع كتاب الل
.كما ساعدت هندسة البيت في تلقيّها العلم إذ كانت" تعيش 4)ص( وحتّم على النّاس إتّباع أمره"

 .5في بيت متّصل مباشرة بالمسجد"

ونلاحظ أيضا من وراء هذه الآية أّن الوحي قد خّص أزواج النبي مقارنة ببقية الّصحابة 
 على خفايا البيت النبوي ممّا جعلهن يعلمن سنة النبي الزوج أكثر من غيرهّن. باطلاعهن

ّموذج النّبوي واستحضاره في فترة صعبة تقرّر فيها  يس الن بالفعل" فقد حرصت نساؤه على تكر و
مصيرها على الصعيد الاجتماعي والسياسي. وقد عرفت بعض من نسائه بخصالهّن المعرفية وهو 

لمة وأمّ حبيبة وقد كانت شهادتهّن أساسية في جمع القرآن  وتأسيس الحديث حال عائشة وأمّ س
 .6النبوي المحفوظ في الذاكرة"

ونحن لا ننكر تميّز عائشة من بينهن بالإكثار من الرّواية عنه، وقد حفظت كتب الحديث هذا 
تطغى على هذا . رغم سمة المبالغة التي 7المعنى في قوله " خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء "

الحديث إلا أّنها تعكس المكانة المميزة الّتي احتلتها عائشة والثقة ال كبيرة التي يتعامل بها النّبيّ 
ّميّز راجعا إلى مشاركتها حياة النّبي زوجة أكثر من بقيّة نسائه، والأهم  معها. وقد يكون هذا الت

 ّ بي جعلتها مشرفة ومطلعة اطلاع من ذلك أنها أطولهّن عمرا من بعده . فخصوصيّة صحبتها للن
معاينة وملامسة لما يطرأ على النّبي من حادث قرآني وحديثي، وقد عبّرت عن هذه المعرفة بعدة 

 طرق : 
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يمثّل الّسماع أرفع المراتب في تلّقي الحديث عند منّظري علوم الحديث. وإذا ما الّسماع : 
وضع طرائق تلقي الرّواية، فإّن الروايات كان هؤلاء يركزون خاصة على دراسة السند وتحقيقه و

يحا من عائشة عن سماعها الحديث وهو ما نتبيّنه في  الّتي بين أيدينا تحمل في طيّاتها إخبارا صر
أحاديث من قبيل  "قالت عائشة : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء . إنّي لأسمع كلام خولة 

يخفى عليّ بعضه."  .8بنت ثعلبة و

بع دينار فصاعدا "أو ما جاء أيضا "ع  .9ن عائشة: ما طال عليّ وما نسيت القطع في ر

 فمن خلال هاتين الروايتين نتوقّف عند مصطلحين يدلاّن على مصدر الرواية هما : 

السماع والحفظ اللّذان ينتميان إلى منظومة المشافهة، والمعروف أّن الثقافة الإسلامية ثقافة 
بذلك تكون عائشة قد انخرط يه نفسها شفاهية. و ت في نسق ثقافي عامّ، وقد أكّدتهما عائشة بتنز

 عن النّسيان صراحة. 

أو ما ميّز علاقته ببقية الصحابة .  : وهي تتوزّع إلى ما شاهدته من أفعال الرّسولالمشاهدة   
فبالنّسبة إلى فعل النّبيّ فهو متعدد يشمل الجانب التّعبّدي كأن تروي مثلا كيفيّة اغتسال النّبيّ 

أو قيامه الليل  وهي في هذا الإطار شاهد مهم على أحد ممارسات النّبي التعبّدية  10من الجنابة
ّ الاستناد إليها من قبل المدارس الفقهية إلى جانب روايات أخرى عن سّن قواعد  التي تم

 العبادات .

تالي : " وقال كما أّن هذا الفعل يتضمن أيضا سلوكه اليومي في بيته وهو ما نتبيّنه في الخ بر ال
ّ ه يعمل في البيت ؟ قالت : كان بشرا من البشر ،  عن عائشة و قد قيل لها : ما كان رسول الل

يخدم نفسه " يحلب شاته و به، و . فنقف من وراء هذا الخ بر على صورة الرّسول في 11يفلي ثو
بته الحياتيّة   ممارسته لأبسط الحاجات العادية اليومية وتدعم هذه الصورة من خلال تجر
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والشخصيّة مع زوجاته التي تجسدها العلاقة بين الضرائر، حيث تحاك المكائد بينهّن وتنشأ 
الأحزاب المتواجهة داخل البيت النبوي سعيا إلى فوز كل حزب بحب الرسول وهو ما يمثله 

عن عائشة قالت : كان  –عن عبيد بن عمر  -للفظ للجعفيوا–الخ بر الموالي : "ثبت في الصحيح 
يمكث عندها فتواصيت أنا وحفصة على أيّتنا  ينب بنت جحش و ّ ه يشرب عسلا عند ز رسول الل
بت عسلا  دخل عليها فلتقل له : أكلت ريح مغافير إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا ول كنّي شر

ينب بنت جحش، و لن أعود له. وقد حلفت ل يبدي هذا الخ بر 12ا تخ بري أحدا "عند ز . و
ينب بنت جحش.  تواطؤ عائشة وحفصة على ز

ونضيف إلى ذلك وجها آخر لعلاقة النبيّ بنسائه وهي الممارسة الزوجيّة الحميمة التي استشهد 
بي من خلال روايتين لعائشة تتعلقان بأصول الممارسة الجنسية بين الرجل والمرأة  بها ابن العر

الرّجل زوجته في حال حيضها، والرواية الثانية تدخل ضمن آداب هذه العلاقة  ككيفيّة مباشرة
ّ ه )ص( وحالها معه فقالت : ما رأيت ذلك منه ولا أرى  في قوله : "وقد ذكرت عائشة رسول الل

 .13ذلك منّي"

 إّن مثل هذه الأخبار تمدنا بجملة من الملاحظات والاستنتاجات : 

يّة للنبيّ محمد في علاقته بزوجاته، يعاني من غيرتهن أوّلها : يجد الباحث نفسه أما- م صورة بشر
يحتار في أمرهن فيأتيه الوحي بالحل تارة أو يمارس حقوقه الزوجيّة تارة أخرى  ومن طلباتهن و

 بسلطة زوج عادّي في بيته.

ثانيا  هذه الأخبار مدعاة إلى طرح بعض التساؤلات ليس من أقلّها الح يرة أمام سرّ غياب -
واية بقية النساء لهذه الأخبار، في حين أنهّن طرف مشارك في أحداثها وتهم جميعهّن ول كن ر

َ لَم تروها حفصة بنت عمر بما  يلاء الرسول من نسائه شهرا، لِم بهّن في الرّواية، فقّصة إ عائشة تنو
الجنسية.  أّنها شاركت عائشة في الّظهار على الرسول ؟ والأمر سيّان بالنسبة إلى تفاصيل الحياة
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ية ؟ أم كان يفضل عائشة عليهّن؟  ألم يكن الرّسول يعاشر كل نسائه معاشرة زوجية فعليّة متساو
 وما هي دلالة أن تهب  سودة بنت زمعة يومها لعائشة حتى لا يطلّقها النبيّ؟

وتبقى دائرة مصادر عائشة متوسعة فتشمل علاقة النّبي بالناس وأخصّهم صحابته كأن تعلن 
على استفتائهم النّبي في أمر طارئ أو حدث نازل أو طلب تفسير آية يدّل على هذا  شهادتها

ّ ه في هذه الآية ..." يحة من قبيل قولها : " وإّن الناس استفتوا رسول الل  .14عبارات صر

بة التي تتلقاها من أسئلتها كما ورد في الخ بر   وتنخرط هي ضمنهم فتحصل معرفتها أيضا بالأجو
ّ ه عن هذه الآية : " الموالي :" روى َّّذِيَن الترميذي وغيره عن عائشة، فقالت : سألت رسول الل وَال

 ٌ بُهُْم وَِجلَة يسرقون ؟ قال: "لا يا يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُو بون الخمر، و "، قالت عائشة : أهم الّذين يشر
يتصدقون، وهم يصلون و يخافون ألاّ  بنت الصّديق أو يا بنت أبي بكر، ول كنّهم الّذين يصومون و

 .15يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخ يرات ."

ومن الأخبار الأخرى ما يدل على أّنها ناقلة لأوامر الرّسول للمسلمين على غرار قولها " أمرنا 
ّ ه أن ننزل الناس منازلهم ..." .  أو ما جاء عن عائشة أّن النبي )ص(  "أمر برد 16رسول الل

، ومن المصادر الأخرى لروايتها في الأحكام، العلم بأسباب 17إلى المسجد " الأبواب الشارعة
ين النص القرآني لذلك سعى المفسّرون والفقهاء  النّزول الذي اعتُبر من أهّم المشاغل الحافّة بتدو
كل حسب غرضه إلى جمع هذا النّوع من الأخبار لعلّه يبين بعض ما غمض من آي القرآن، 

بي نفسه   يستهل تفسير الآية دائما بالبحث في أسباب نزولها.وابن العر

ومن منطق انتماء عائشة إلى فترة تحوّل في الأحكام في المجتمع الإسلامي الناشئ حينئذ تكوّن 
يخيّة الحافة بنزول بعض الآيات،  فقد جاءت رواية أسباب النّزول  لديها وعي بالملابسات التار

مشارك في حدث النزول ومرة أخرى تكون شاهدة على على لسانها بكيفيتين : فهي مرة طرف 
 ما وقع أمامها أو لما سمعته.
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من أشهرها على  أحكام القرآن،فبالنّسبة إلى الّصنف الأول فهو ما يتجلى في أكثر من آية في 
( أو ما أطلق عليه 24/11( وتحديدا الآية )24الإطلاق الآيات العشر الأولى في سورة النور )

( التي تمّ اعتبارها آية التيمّم وكذلك 4/43بالإفك أو آيات البراءة في عائشة. ونرصد أيضا الآية)
ب عّدة كان قد أوردها ( التي تعتبر روايتها من بين أسبا24/31آيات الحجاب من سورة النور )

 كلّها.

أمّا بالنسبة إلى الّصنف الثاني فلنا عليه شاهدان ،الأول هو الخاص بآيات سورة المزمل 
،  المصحف الإمام( واللاّفت للنظر بالنسبة إلى هذه الآيات أنهّا اعتبرت مكيّة حسب 73/1)

م تنخرط بعد ضمن حاشية فكيف تقبل الرّواية عن عائشة وقد كانت زمن نزول الّسورة صغيرة ول
الرسول؟ خاصة أمام ما أورده السيوطي نقلا عن الواحدي في قوله: "لا يحّل القول في أسباب 
بحثوا في علمها،  يل ووقفوا على الأسباب و ّ بالرواية والسماع ممّن شاهدوا التّنز نزول الكتاب إلا

ين : سألت عبيدة عن آية في القرآن. قال: ا ّ ه وقل سدادا ذهب وقد قال محمد بن سير تق الل
ّ ه القران " . فانطلاقا من هذا الشرط الذي وضعه السيوطي يصبح ما 18الذين يعلمون فيما انزل الل

أدلت به عائشة ليس سببا للنزول بل هو " من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس 
 .19النقل بما وقع "

يحة على مشاه دة فعلية وحضور حقيقي لأحد وعلى خلافها تحمل آيات أخرى دلالة صر
( ، إذ " روي أّن 58( من سورة المجادلة )3، 2، 1) أسباب النزول كما تجسده آيات الّظهار

ّ ه )ص(: "  خولة بنت دليج ظاهر منها زوجها فأتت النبيّ )ص( فسألته كذلك، فقال رسول لل
ّ ه )ص(: حَرُمِت عليه، فقا ّ ه أشكو قد حَرُمِت عليه ")..(، ثم عادت فقال رسول لل لت: إلى الل

حاجتي وعائشة تغسل شّق رأسه الأيمن ثم تحوّلت إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحي،  فقال: 
،  فالّظاهر من هذا الخ بر أّن ما روته يرتبط أساسا بما رأته 20"يا عائشة، أسكتي، فإنّه نزل الوحي"

 ث والرسول بين يديها.وشاهدته من تفاعل بين الوحي وما يحل بالمسلمين من نوازل وحواد
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وقد تكون أيضا شاهدة على فعل النّبي وصحابته في ممارستهم لأحد الشعائر وذلك فيما روت 
َلِيلًا" ( في قولها ." روي أّنها لمّا نزلت : 73/20في الآية ) ا ق يَْل ِإلَّّ َّّ مُِّل. قُِم الل َّّ هَا الْمُز قاموا يَا َأّيُّ

ّ ه عنهم،   .21هذا قول عائشة وابن عباس"حتى تورّمت أقدامهم فخّفف الل

نخلص من خلال تفحصنا لجملة هذه الروايات والبحث في مصادر عائشة في الرواية 
والحديث إلى ارتدادها إلى مصدر بارز يمثّل منهل معرفتها، هو النبي زوجها، فكان البيت النّبوي 

ومرجعا لأهله في  بما يحصل داخله من أقوال وأفعال وأخبار حاضنا لها وفي نفس الوقت رافدا
إتباع سنّة النّبي. ثم إّن الانكباب على دراسة المستندات التي عوّلت عليها في الرواية يستدعي 
بة آمران  بنظرنا  من وجه آخر البحث في الآخذين عنها الرواية ولعّل ما يدعونا إلى هذه المقار

 أساسيان :

ب الأوّل :  ين من نقلوا عنها الرواية .يمثل هؤلاء الروّاة الحلقة الرابطة بينها و

بينهم . الثّاني : لات بينها و  متابعة الّصِ

II. : الرّواة عنها 

في تحليل هذا العنصر جدولة هؤلاء الرواة كما وردوا في سلسلة السند المتعلقة بحديث  سنعتمد
عائشة علما أننا سنركز أساسا على الرّاوي الأخير في السلسلة، أي الذي من المفروض أنّه الأول 

 الذي أخذ عنها أو سمع منها.
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 عدد الأحاديث التي رواها  صفته الرّاوي

بير )ت   94عروة بن الز
 ه(

 722 من أكابر التابعين

 123 من أكابر التابعين ه(155عطاء )ت 

 124 من أكابر التابعين ه( 63مسروق )ت 

 125 من أكابر التابعين ابن القاسم

 126 من أكابر التابعين ه ( 116مكحول) ت 

 127 من أكابر التابعين ه( 102مجاهد ) ت 

يد )  128 من أكابر التابعين ه( 75الأسود بن يز

 129 من أكابر التابعين  جسرة بنت دجاجة 

 ينتهي بنا الجدول إلى جملة من النتائج أهمها :

بلغ عدد الروّاة كما دّل على ذلك الجدول، ثمانية روّاة هم من أخذوا عنها الرواية في  أوّلا:
يات التي وقفنا عليها في  ينتمي جلّهم إلى طبقة واحدة في الرواية وهي  أحكام القرآن،المرو و
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حيث يعرّف  مقدمة في علوم الحديث،طبقة أكابر التابعين تبعا لما صنّفه ابن صلاح في كتابه 
بذلك نفترض أّن هؤلاء 30التابعي ال كبير بقوله" إنّه الّذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم " . و

 نت لهم بها علاقة معرفية.قد استمعوا إليها ونهلوا منها الحديث وكا

بير، ثانيا  َ نسبة أخذ الرواية عنها إذ نسجل ارتفاعا بست روايات لعروة بن الز : لم تتساو
بير  يشترك الباقون في حديث هو نصيب كل فرد منهم. وقد يبدو أمامنا مبرّر لمنزلة عروة بن الز و

بنت أبي بكر، فكان لصلة الدّم دور  الذي يعود إلى صلة الدّم الرابطة بينهما، فهو ابن أختها أسماء
؛ لأنّه يحّقق حسب رأينا شرطا أساسيّا  أساسّي في نقل العلم عنها أكثر من أّي رابط آخر
يب قال: كان عروة يغلبنا  للدخول عليها، هو شرط المحرمية حتّى" روي عن قبيصة بن ذؤ

 .31بدخوله على عائشة "

على "أنّه  الطبقاته (، يقّدمه ابن سعد في  63: من الروّاة أيضا مسروق الأجدع ) ت ثالثا
، وقد اشتهر هذا المحّدث بكثرة روايته عن عائشة وتعلّقه الشديد بها، 32ثقة، له أحاديث صالحة"

فقد جاء" أخبرنا عّفان بن مسلم )..( قال : سمعت الشعبي يحّدث عن مسروق، قال: كان 
حّدثتني الّصادقة بنت الصّديق المبرّأة من مسروق إذا حّدث عن عائشة أمّ المؤمنين يقول: 

ّ ه "  .33السماء، وقال غيره في هذا الحديث: حبيبة حبيب الل

فيظهر مسروق من خلال هذا الشاهد أنّه أخذ ال كثير عن عائشة رغم أنّه لم يرو عنها في 
ّ حديثا واحدا. ومن الروّاة أيضا مجاهد ) ت  ارة ه ( وكان حسب عب 102المدوّنة الحاليّة إلا

على" أنّه أسند  صفوة الصفوة، وقّدمه صاحب  34العسقلاني "كان ثقة، فقيها عالما، كثير الفتيا "
ه (.  116وحّدث عن عائشة "، وكذلك مكحول الشامي مولى لامرأة من هذيل )ت 

بي، فكيف  وتستوقفنا في هذا الشاهد عبارة "مولى"  أي الشخص المنتمي إلى غير العرق العر
 لموالي في مجتمع قائم على العصبية وعلى صلة الدّم؟.تقبل رواية ا
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والرواية لم تقتصر فقط على الذّكور، بل كان للمرأة حضور مثّلته جسرة بنت دجاجة برواية 
واحدة وهي من المصنّفين ضمن الثقات، وقد " روت عن أبي ذر وعائشة وعلي وأمّ سلمة )..(، 

. وتبعا لما 35ن في الثقات و ذكرها أبو نعيم في الصحابة"قال العجلي: ثقة تابعيّة، وذكرها ابن حبّا
ين بالحديث والرواية في المصنّفات القديمة.  ذكرنا نجمل القول في أّن هؤلاء الروّاة من المشهور
وكونهم من درجة التّابعين فهذا يعني أّن مصدرهم المباشر في تلقي الحديث هو عائشة بنت أبي 

 . أحكام القرآن(في كيفية  أخذهم الرواية عنها انطلاقا من ) بكر لذلك من الضروري أن نبحث

 : كيفية تلّقي الرّواية عنها-1

يق قناتين في الرواية  نقل هؤلاء الروّاة مجموع هذه الأخبار والأحاديث عن عائشة عن طر
 هما: الأخذ بالّسماع، أمّا النّوع الثاني فهو حسب رأينا يحصل بالمساءلة.

 ّ بن َأفْلَْت وع الأوّل فقد تعددت الّشواهد الداّلة عليه من ذلك "ما روى فبالنّسبة إلى الن
،  37، أو"روى مجاهد عن عائشة" 36خليفة أبو حّسان عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة" 

،  38فصيغة الّسند أو ما اصطلح عليه بالعنعنة يعني أّن هذا الّسند "من قبيل الإسناد المتصل "
لموصول، ومطلقه يقع على الموقوف والمرفوع، وهو الذي اتّصل إسناده و"المتصل يقال فيه أيضا ا

. الأمر الذي يفيدنا إلى 39فكان كل واحد من روّاته قد سمعه ممّن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه "
حّد ما بافتراض أن يكون الرّاوي قد أخذ الخ بر سماعا منها أي بشكل مباشر. أمّا النّوع الثاني فلا 

وّل )الّسماع (، والاختلاف يحصل في أّن الحديث هذه المرة يمثل إجابة عن يختلف عن الأ
سؤال كان قد وّجهه أحد هؤلاء الروّاة إلى عائشة. ومن الشواهد على هذه ال كيفيّة في التّلقي، 
نذكر" المروي عنها أّن مسروقا سألها عن الرجل يخ يّر زوجته فتختاره أيكون طلاقا ؟ )..( 

 ّ ّ ه نساءه فاخترنه "فقالت عائشة : خي ، أو ما روي عن عروة " قال: قلت لعائشة 40ر رسول الل
ّ ه، فوالله  ما على أحد جناح ألاّ  ّ ه تبارك وتعالى إّن الصفا والمروة من شعائر الل أرأيت قول الل



 
 المرأة حجّة وسنذ في إضفاء شرعيّة على األحكام الفقهيّة: عائشة زوجة النبي نمورجا

 محمّـــــذ عالّقــــــــي أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

ين يطلب التابعي جوابا يتجّسد من خلاله الحديث، ل كن يبقى 41يطوف بهما" . ففي كلا الخ بر
هذا السياق هو تحديد السماع وما جرى مجراه، بمعنى هل يجالس التابعي السؤال المطروح في 

حقيقة عائشة حتى يستمع منها أو يسألها لتجيبه؟ الواضح أمامنا انطلاقا من الروّاة الذين أثبتناهم 
بينه  بير ابن أختها الذي يجوز له شرعا رفع الحجاب بينها و في الجدول أنه باستثناء عروة بن الز

يزداد هذا السؤال إلحاحا والدخول ع ليها، فإّن البقية سيواجهون معضلة في تحقيق هذا الغرض و
في مجابهة أخبار من قبيل "روى عطاء، قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة، فقال له: 

 .42كيف كانوا يقرؤون " يؤتون ما آتوا" ؟ قالت: يؤتون ما أتوا، فلما خرجنا من عندها ..."

 م عليها وخروجهم ؟فما معنى دخوله

بي بخصوص هذه الأسئلة، فإنّنا لا نعدم بعض الأخبار  إذا ما عدمنا جوابا عند ابن العر
بقوله: "أخبرنا حجاج بن  الطبقات ال كبرىالمتناثرة في كتب القدامى ومنها ما رواه ابن سعد في 

محمد عن ابن جريح قال عطاء كنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. 
بينها ول كن  قال: قلت وما حجابها يومئذ . قال: هي حينئذ في قبّة لها تركيّة عليها غشاؤها بيننا و

 .43قد رأيت عليها درعا معصفرا وأنا صبيّ..."

يوّضح ابن صلاح  بدوره أن الّسماع يجوز من وراء حجاب " قد كانوا يسمعون من عائشة و
يروونه عنهّن اعتمادا على الصوت "  .44)ر( وغيرها من أزواج النبي) ص( من وراء حجاب و

بيد أّن الأمر لا يبدو بسيطا بهذا الّشكل أمام الخطر الذي تهددّ الحديث النّبوي وما طرأ  
على هذا المجال من وضع ووهم وقد كان الروّاة أهم أسبابه، ومن جهة أخرى يبدو ابن الصلاح 
على سبيل المثال متساهلا في قبول الرّواية بالسماع من وراء حجاب مقابل التشدد والحرص 

 أبداه في كامل الكتاب عند دراسة علم الحديث. الذي
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ينقل عن غيرها إذا ما اّتجهنا صوب النّظر  يه عائشة و وتتأكّد قيمة الحديث النّبوي الذي ترو
 .أحكام القرآنفي مدى تأثير هذه الروايات في مدونة 

III. بي  : مرجعية عائشة عند ابن العر

بي كما يدّل عليه العنوان يكتسب هذا الطرح مشروعيّته من اختصاص كتاب ابن ال عر
يعات والسنن، وعلى هذا الأساس يكون للمستندات  )الأحكام( أي الآيات المتضمنة للتشر
الأصوليّة على غرار الحديث النبوي وأخبار الصحابة قيمة كبرى في تفسير الأحكام. وقد أحصى 

بي ثمانمائة وثلاثين آية اعتبرها آيات أحكام. وقد كان محلّها أغلب الّسور الواردة  ابن العر
ير )79( والنازعات )69، حيث لا تستثني منها غير الحاقة ) 45بالمصحف الإمام  ( 81( والتكو

  (.76(  والإنسان )40( وغافر) 109( والكافرون )101( والقارعة )82والانفطار )

بي، فقد بلغت  أمّا بخصوص مجموع الّسور التي سجلت عائشة حضورها فيها حسب ابن العر
نثبت  المدنيةلاث وثلاثين سورة تنقسم إلى الّسور المعتبرة مكية والّسور المعتبرة مدنية. فمن ث

( والأحزاب 24( والنور )13( والرعد )5( والمائدة )4( والنساء )3( وآل عمران )2البقرة )
يم )65(  والطلاق )60( والممتحنة )33) (، أمّا بالنسبة إلى 58( والمجادلة )66(، والتحر
( 17( والإسراء )16(، والنحل )7(  والأعراف )6من الّسور فنذكر الأنعام ) مكيّ ال

( 68( والقلم )34(  وسبأ )31( ولقمان )27( والنمل )23( والمؤمنون )18وال كهف )
( 113( والفلق )96( والعلق )93( والضحى )89( والفجر )80( وعبس )72والجّن )

الكتاب. وقد اعتمد رواياتها في ثلاث وسبعين  % من سور 34.98(، أي بنسبة 114والناس )
بي لا يعتمد أسلوب الإجمال في تفسير معاني الآيات وإنّما  آية، لا يفوتنا أن نشير إلى أّن ابن العر
يئي مع الآيات إذ يقسّم الآية إلى مسائل حسب المعاني المتوفرة في ألفاظها  يعتمد التعامل التجز

من المشاغل  وغالبا ما تكون المسألة الأولى متعلقة بسبب النزول وتراكيبها فتصبح الآية مجموعة 
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يمكن أن  وعلى هذا الأساس فإّن استدلاله بروايات عائشة يقتصر على إحدى هذه الجزئيات. و
بي.  يكون تتبع الآيات القرآنية بروايات عائشة مناط بحث ليتبيّن الباحث حجيّتها في كتاب ابن العر

بي من -   روايات عائشة :موقف ابن العر

بي من الرّوايات المسندة إلى عائشة في  موقفا واحدا بل  أحكام القرانلم يكن موقف ابن العر
بقراءة  شابه التّعّدد والاختلاف باختلاف الآيات المشروحة والأحكام التي تحتوي عليها. و

بي في دراسة هذ ه الأخبار: تتمثل متأنية في هذه الرّوايات وقفنا على ثلاث طرق انتهجها ابن العر
يقة  الأولى فتنتفي فيها  الثانيةفي اعتبارها حجة وداعما رئيسيا للفقيه في استخراج الحكم. أمّا الطر

هذه الوظيفة لتصبح مجرد استشهاد من بين شواهد وروايات أخرى قد تعلو عليها في الحجيّة. أمّا 
بي فساد بعض روايات عائشة و لثالثةا  ضعفها.فقد بيّن فيها ابن العر

 روايتها حجّة: 

بي الدليل على أّن خبر عائشة داعم لما ذهب إليه وقد تبلورت - نعني بالحجيّة إقامة ابن العر
بكيفيات مختلفة:  هذه المهمة التي أوكلها لها المفسر الفقيه في سياقات عدة و

بيّن بطلان  بي أصحاب المذاهب الفقهية و يعية قارع بها ابن العر اكتسبت الرّواية قيمة تشر
بي غالبا ما ينطلق في  استنتاجاتهم وتحليلاتهم مقابل مشروعية ما بلغه من أحكام، فابن العر

يراده لمختلف الروايات ثم يبد أ تفسير إحدى المسائل التي تطرحها الآيات بمنهج معلوم يتمثل في إ
في الرد عليها  ومناقشتها حسب الغاية التي يطلبها من الآية. ومن أمثلة ذلك ما أورده في أثناء 

لاةِ ِإْن ِخْفتُمْ َأن ’‘تفسيره للآية  َلَيَْس عَلَيْكُْم ُجنَاٌح َأن تَْقصُرُواْ مَِن الّصَّ َبْتُمْ فِي الَأْرِض ف وَِإذَا ضَر
ْ ِإّنَّ ا َّّذِيَن َكفَرُوا بِينًايَْفتِنَكُمُ ال ا مُّّ ْ ل َكُْم عَدُوًّّ يَن كَانُوا والمتعلقة بمسألة قصر ( 4/101) ’’لْكَافِرِ

الصلاة أثناء السفر، فقد قدم مختلف الروايات والأحكام ومنها قول أبي حنيفة : "أنه يجوز 
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، ومنها قول ابن حنبل "أنها لا تقصر إلّا في 46القصر في كل سفر مباح حتى في سفر المعصية"
بة" ، وفي النهاية قّدم اقتراحه وتفسيره المعتمد على مبدأ التيسير في الدّين في قوله :" إّن 47سفر قر

ّمام أصلا" ّ ه سبحانه جعل في كتابة القصر تخفيفا والت يّاه بما روته عائشة حيث قال 48الل . مدعما إ
ّ ه )ص( فقصر وأتممت وأفطر وصمت ولم يذكر  "وأقواه أّن عائشة قالت: سافرنا مع رسول الل

ّ في السفر"  ، فعبارة مثل قوله "أقواه" تظهر بجلاء احتجاجه المطلق  49ذلك علي وكانت تتم
بتعليقات أكثر انتصارا لأقوالها، ففي تفسير الآية  بروايتها وهو ما نرصده في مواطن أخرى و

( طرح مسألة تحديد قيمة المسروق التي تقطع من أجله يد السارق التي كانت محّل 5/38)
الفقهاء، بين اعتبار القطع في القليل أو في ال كثير، من ذلك قرار ابن حنيفة "لا خلاف بين 

بي على حّد عبارته "ضعفه في مسائل 50قطع في أقل من عشرة دراهم" . فقد بيّن ابن العر
مستندا إلى ما ورد عن عائشة "ما طال عليّ ولا نسيت : القطع في  51الخلاف وشرح الحديث"

بع دينار فصاعدا" . والنّص 53عتبرا روايتها هذه حجة قاطعة يعتد بها قوله  "فيها هذا نص "، م52ر
يل" . و بهذا  54كما يعرفه الجرجاني هو" ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، قيل ما لا يحتمل التأو

بي في هذا السياق على الأقل كما عبّر هو عن ذلك  نقول أّن قولها قاطع للحجية بالنسبة لابن العر
 صراحة.

يتوقف عند مجابهة أقوال أبي حنيفة وأحكامه فقط وإنما تتوسع الدائرة لتشمل الشافعية  ولا
ُسوِل ( " 8/41حيث جاء في الثناء تفسير الآية ) َّّ هِ خُمُسَهُ وَلِلر َّّ مَا غَنِْمتُمْ مِْن شَْيءٍ فَإّنَّ لِل َّّ وَاعْلَمُوا َأن

ْبَى  وَالْيَتَامَى  وَالْمَسَاِكينِ.... " ، قول أصحاب الشافعي " أّن خمس الخمس كان لرسول وَلِذِي الْقُر
يصرف الباقي إلى  يدّخر من ذلك قوة سنته و ّ ه )ص( يصرفه في كفاية أولاده ونسائه و الل

بي في إظهار فساد أقوالهم بأدلة نقليّة متعددة منها خبر 55ال كراع والّسلاح" ،  وقد أسهب ابن العر
إذ يقول: "في حديث عائشة في الصحيح : ترك  وآخر منسوب لعائشة 56مطول "لمالك ابن أوس"
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ّ ه )ص( كانت لحقوقه  ّ ه )ص( خيبر وفدك فامسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الل رسول الل
 .57التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر بعده"

ّ ه )ص( وليس خمس الخمس  فهذا الخ بر يعتبره دليلا على أّن الخمس كلّه كان لرسول الل
يعلق ثانية على أّن حجته ونعني رواية عائشة " نّص لا غبار  58اه أصحاب الشافعي"الذي ادّع ، و

منزّها قولها من أي لبس وزلل حتى بدا متعصبا لخ برها المروّي عنها  59عليه ولا كلام لأحد فيه"
 جاعلا منها الحجّة اللاّجمة لكل معارض.

قفه بعد أن يذكر مجموعة من الرّوايات ومن طرائق الانتصار لها أيضا اختيار روايتها داعما لمو
(  ففيها يلغي كل 66/1تتعلق بمسالة ما، وهو ما يشهد عليه تفسير آيات من قبيل الآية )

ّ ما روته عائشة، مصدرا حكما بصحة  الروايات التي جاءت في سبب نزولها ولا يأخذ منها إلا
ينب و تظاهرت عليه  أقوالها في عبارته " وإنما الصحيح فإنه كان في العسل وأنّه به عند ز شر

به وأسرّ ذلك ونزلت الآية في الجميع" ّ يشر . 60عائشة وحفصة فيه، وجرى ما جرى، فحلف ألا
وإذا ما ذكر في هذا السياق الروايات الأخرى المختلفة عن روايتها فإنّه في أحيان أخرى يشير إلى 

عليقه التالي: "وفي ذلك من الحشو فسادها أو ضعفها دون أن يذكر موضوعها وهو ما نتبيّنه في ت
، فيصبح من هذا المنطلق 61روايات لا فائدة في ذكرها ها هنا يرجع معناها إلى قول عائشة )ر("

يا لقول غيرها فكأّنها المرجع الأول لكل خبر والمستند الأصلي لكل  ما تقوله تأليفا لفظيا ومعنو
بيان صحّة رواياتها. وهو مناقض تماما حكم يتخذه حتى أّن تفسيره يصبح أحيانا في اّتجاه إ ثبات و

للمنهج الذي يسل كه المفسّر والمتمثّل في إثبات صحة آرائه والإقناع بها بناء على جملة من الأدلّة 
والحجج من بينها الأحاديث التي تخ بر بها، وخير دليل على ذلك ما جاء في تفسير الآية  ''تُرِْجي 

ْن عََزلَْت فَلا ُجنَاَح عَلَيَْك ذَلَِك َأْدنَى َأن  مَن تَشَاء مِْنهُّنَّ وَتُؤْوِي َّّ ِإلَيَْك مَن تَشَاء وَمَِن ابْتَغَيَْت مِم
بِكُْم وَكَانَ ُ مَا فِي قُلُو ُ يَعْلَم ه َّّ هُّنَّ وَالل ُّّ يَرَْضيْنَ بِمَا آتَيْتَهُّنَّ كُل َ َّّ َأْعيُنُهُّنَّ وَلا َيحْزَّنَّ و ُ عَلِيمًا حَلِيمًا"تَقَر ه َّّ   الل
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يه بعد أن أزلّته فقد نلت ذلك 33/51) ( عندما قال " )...( والمعنى ما أردت أن تضمه وتؤو
بّك إلاّ وهو يسارع في هواك ...."  .62عندنا ووجدته تحقيق لقول عائشة : لا أرى ر

فالمعنى الذي توّصل إليه من الآية هو تحقيق لقولها، أي بعبارة أخرى هو شهادة على حجيّتها 
يّا ه المنزلة التحديثية التي تميّزها لديه بالنسبة إليه وهذ يحا وقو يعيا صر تجعله يعتبرها أساسا تشر

يم التماثيل والصور  يستند إليه بما نقلته من أقوال وأفعال للرسول، وهو ما يتجلى في مسألة تحر
( حيث استحضر فيها ثلاث روايات لعائشة تصور ردّ فعل الرسول على 34/13المتعلقة بالآية )

وانتهى من خلالها إلى القول: "تبيّن بهذه الأحاديث أّن الصور ممنوعة على العموم )..( ثم  الصور
يه عنّي فإنّي كلّما رأيته ذكرت الدّنيا فتثبت  يقول النّبي )ص( لعائشة في الثوب المصوّر: أّخر

بانة معنى 63ال كراهية فيه. ثم هتك النّبي )ص(  الثوب المصور على عائشة منع منه " الآية ، فإ
( في جزئها الخاّص بقضاء 184، 2/183رهين قولها الذي يظهر كذلك من تفسير الآية )

خر". إذ اعتمد روايتها دعما لإمكانية قضاء الصوم في أّي وقت  الصوم عند قوله "فعِدَةٌ مِن أيّام أُّ
ع كان "فقد ثبت عن عائشة )ر( أّنها قالت: إن كان ليكون عليّ الصوم في رمضان فما استطي

ّ ه )ص( فكانت تصوم بصيامه إذ كان صومه أكثر ما  قضاءه إلّا في شعبان للّشغل برسول الل
يتدعّم موقفه منها بجعل أقوالها أحيانا وسيلة لإظهار فساد روايات صحابة 64كان في شعبان " . و

ين مثلما ورد في الآية ) ُ  ( "74/6آخر الّتي ضعّف فيها رواية ابن عباس الّذي  " ولا تمنن تستكثر
النبي ولا معتبرا قوله "لا يليق ب ،65ذهب إلى أّن المقصود بالآية "لا تعط عطية فتطلب أكثر منها"

يثيب عليها " 66يناسب مرتبته " ، على حّد عبارة عائشة، فالتعارض 67، فهو كان "يقبل الهدية و
بي لصالح هذه الأخيرة  المعنوي بين رواية ابن عباس ورواية عائشة رجح ال كفة لدى ابن العر

بنى تحليله على أساسه.  فتبنى قولها و

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2456&idto=2456&bk_no=46&ID=2483#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2456&idto=2456&bk_no=46&ID=2483#docu
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في تفسير الآيات  أحكام القرآن(مظاهر اعتبار روايات عائشة حجّة معتمدة في ) ومن
واستخراج الأحكام الفقهية، التوّسل بها أكثر من مرة. إذ تتكرّر الرواية الواحدة في تفسير آيتين 

 كما يتجلى في الأمثلة الموالية:

ّ ه قال:  الرّواية الأولى : أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في وتتمثل في قول عائشة " لو لا أّن الل
َ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ( " 2/173. فقد ذكرها مّرة أولى وهو بصدد تفسير الآية )68العروق" م مَا حَرَّّ َّّ ِإن

َّّ غَيْرَ بَاٍغ وَلَا عَادٍ فَلَا ِإْثمَ  هِ ۖ فَمَِن اْضطُر َّّ هِّلَّ بِهِ لِغَيْرِ الل يرِ وَمَا أُّ مَ وَلَحْمَ اْلخ ِنزِ هَ غَفُورٌ وَالدَّّ َّّ عَلَيْهِ ۚ ِإّنَّ الل
 ٌ ِحيم ْوِحيَ ِإلَيَّّ ( " 6/145" . وأعاد ذكر نفس الرّواية عند تطرقه إلى الآية )رَّّ قُل لا َأِجدُ فِي مَا أُّ

ُ رِ  ه َّّ يرٍ فَِإن ً َأْو لَحْمَ ِخنزِ ْسفُوحا ً مَّّ ً َأْو دَما َّّ َأن يَكُونَ مَيْتَة ُ ِإلا ً عَلَى َطاعٍِم يَْطعَمُه ما َّّ ْجٌس َأْو فِْسقاً ُمحَر
 ٌ ِحيم ٌ رَّّ َك غَفُور َّّ َب َ عَادٍ فَِإّنَّ ر َ بَاٍغ وَلا َّّ غَيْر ِ فَمَِن اْضطُر ِ بِه هِّلَّ لِغَيْرِ اللّه بقراءة بسيطة لدلالة أُّ " و

يم  ( 2/173الآية )في الآيتين نتبيّن أّن فرقا حاصلا بينهما في تحديد الدم المحرّم أكله فجاء التحر
ّ ه في 6/145مقيّدا في الآية )مطلقا لكل دم وورد  ْسفُوحاً"،فاشترط الل ً مَّّ ( بالسفح في قوله"دَما

الآية الثانية أن يكون الدّم المسفوح هو المحرّم أي أّن الدّم غير المسفوح حلال وقد جاء عن 
ياه، المسفوح منه  يمه إ الطبري قوله " وفي اشتراطه جّل ثناؤه في الدّم عند إعلامه عباده بتحر

، أمّا رواية عائشة وهي 69ه الدّليل الواضح أّن ما لم يكن مسفوحا، فحلال غير نجس"دون غير
بي  ّ ه  قال: أو دما مسفوحا لتتبّع النّاس ما في العروق"، فقد استعملها ابن العر قولها "لو لا أن الل

أن الدّم  في آية البقرة دليلا على حمل المطلق على المقيّد الّذي عبّر عنه بقوله "اتفق العلماء على
ّ ه تعالى ها هنا مطلقا وعيّنه في سورة الأنعام  حرام  نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عيّنه الل

 .70مقيّدا بالمسفوح وحمل هاهنا المطلق على المقيد إجماعا "

بي العمل بالحكم الساري في الآية ) بذلك فقد ألغى ابن العر ( وأجراه بما جاء في 2/173و
ينّظر الزركشي في )( الذي 6/145الآية ) للتقييد والإطلاق  البرهان(قيّد الأمر الوارد بالبقرة و

ّ فالمطلق على إطلاقه والمقيّد على تقيده،  قائلا " إن وجد دليلا على تقيّد المطلق صير إليه، وإلا
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ّ ه تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثمّ  ّ ه تعالى خاطبنا بلغة العرب، والّضابط أّن الل لأّن الل
د حكم آخر مطلقا نظر، فإن لم يكن له أصل يردّ إليه إلّا ذلك الحكم المقيّد وجب تقيّده به، ور

وإن كان له أصل غيره لم يكن له أصل يردّ إليه إلّا ذلك الحكم المقيّد ووجب تقيده به، وإن 
 .71كان له أصل غيره لم يكن ردّه إلى أحدهما بأولى من الآخر"

بي فكانت رواية عائشة داعمة لم وقف القائلين بحمل المطلق على المقيّد الذي يتبناه ابن العر
 بدوره.

بة إلى عائشة في الخ بر التالي: "ثبت  أحكام القرآن(وتتمثّل الرواية الثانية المكررة في ) المنسو
يق عن عائشة أن أفلح أخا لأبي القعيس جاء  يق وفي كل فر عن النّبي )ص(  في كل طر

ّ ه لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول  يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب، فقالت عائشة: "والل
ّ ه )ص( فإّن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، إنّما أرضعتني المرأة. قالت عائشة: فلمّا دخل  الل
ّ ه إّن أفلح أخا أبي القعيس  جاء يستأذن عليّ فأبيت أن آذن له  ّ ه قلت: يا رسول الل رسول الل

 ّ . وقد دار موضع هذه الرّواية حول ما اصطلح 72ه عمّك فليلج عليك "حتى أستأذنك فقال: إن
بي إلى هذه الرّواية مرتين فكانت المرّة 73عليه لدى الفقهاء بلبن الفحل  . وقد استند ابن العر

( الخاصة بمحرمات النكاح وقد اعتمد رواية عائشة هذه الحجة 4/23الأولى عند تفسيره للآية )
حل محرم من محرمات النكاح وذلك في قوله معلقا على هذا الحديث في القول بأّن لبن الف

ّ ه )ص( كاتما من الوحي شيئا ل كتم هذه الآية " وَِإْذ تَقُوُل  "وحديث عائشة " لو كان رسول الل
هُ عَلَيْهِ وََأنْعَْمَت عَلَيْهِ َأْمِسْك عَلَيَْك زَْوجَكَ  َّّ ذِي َأنْعَمَ الل َّّ  .74(33/37") لِل

بي إلى هذه الرواية أثناء تفسيره للآية ) وقد استند ابن ( وانتهى إلى الحكم أّن 33/37العر
بك فحّدث "  النّبي مبلّغ الوحي بأمانة. وعوّل أيضا على هذه الرواية في تفسير قوله "وأمّا بنعمة ر
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بذلك 93/11) مِرَ أن يحّدث بها هي القرآن و ( فبيّن استنادا إلى قول عائشة أّن النعمة التي أُّ
بي قد بيّن من السياقين أّن الرسول لم يكتم شيئا من القرآن.يكو  ن ابن العر

 روايتها مجرّد شاهد :_

وهو ما يبرز أمامنا بأشكال متعّددة، من ذلك أن تكون لروايتها نفس معنى الرّوايات 
 الأخرى، أي أّنها لا تحمل تميّزا أو اختلافا يجعلها محّل احتجاج كما يظهر من قولها في مفهوم

ّ ه قالته عائشة" بلى والل ّ ه و . الذي  75اللغو أنّه "ما يجري على اللّسان من غير قصد كقوله لا والل
يتدعّم هذا الموقف أكثر بخصوص ما ورد  يذكره ضمن سبع روايات تقتسم جميعا معاني الآية و

قد ( والمسألة المطروحة فيها هي تحديد المقصود بقوله " الصلاة الوسطى "، و2/238في الآية )
بي، بين معيّن لها في إحدى الصلوات  يلات بين الروّاة كما قّدمها ابن العر اختلفت التأو
بين ممتنع عن تعيينها. أمّا بالنسبة إلى رواية  المعروفة)الصبح، الظهر،العصر،المغرب،العشاء(، و

لَاعائشة فهي ما أخذه من الموّطأ في قراءتها  لَوَاِت وَالّصَّ هِ " حَافِظُوا عَلَى الّصَّ َّّ ِ الْوُْسطَٰى وَقُومُوا لِل ة
ِتِينَ " وإنّما اكتفى  أحكام القرآنالتي لم يسَع إلى بيان صحّتها أو فسادها بالنسبة إلى مقالته في   قَان

بإظهار أّنها رواية معارضة لما رواه علي بن أبي طالب بشأن الصلاة الوسطى، فقد روي عن علي: 
ّ ه بيوتهم وقبورهم نارا ". والتّعارض ناشئ من "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الل

أّن رواية عائشة تعتبر الصلاة الوسطى غير صلاة العصر بينما المأثور عن على أّن الصلاة الوسطى 
بي على فساد رواية علي برواية عائشة، فقد قال معلّقا: وهذا  هي صلاة العصر، وقد دّل ابن العر

يبيّن أّن المراد به  يدل الصلاة الوسطى غير صلاة ّ ه عنه و يعارض حديث علي رضي الل العصر و
بقى"، ل كنّه في نفس الوقت، لا يعتمد حديث عائشة بل ينزاح  أّنها كانت وسطى بين ما فات و

ّ ه "خبّأها في الصلوات كما خبّأ  76عنه إلى قبول موقف من قال "إّنها غير معيّنة" ، معتبرا أّن الل
  .77ليلة القدر في رمضان..."
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بعودتنا إلى كتاب ) بي عن  الناسخ والمنسوخ(و بي لاحظنا أّن صمت ابن العر لأبي بكر بن العر
قبول صريح أو رفض صريح لحديث عائشة تطوّر إلى الإعراض المبين ورفض اعتماد هذا الخ بر 

بي قوله: "قد بيّنا في أصول الفقه أن خب ر وإخراجه من دائرة حجمه، لأنّه آحاد فقد أورد ابن العر
يقطع العذر، أمّا هذا  الواحد لا يثبت به قرآن وإنّما يثبت بالخ بر المتواتر الذي يوجب العلم و
يق الآحاد فليس به اعتبار في قراءة ولا ثبوت حكم لأّن ثبوت الحكم فرع مبني  المروي من طر

ة يكون . ومن ثم78على كونها قرآنا وكونها قرآنا لم يثبت، فالحكم الذي ترتّب عليه لا ثبوت له"
بي الحرج الذي تسبّبه مثل هذه القراءة  اعتبار حديث عائشة خبرا آحادا، حجة يتجاوز بها ابن العر
ية لما جاء في المصحف العثماني مازالت تقرأ  المخالفة التي تفتح الباب للقول أّن آيات أخرى مواز

بي، وهذا الحرج هو ما يحدو بالقدامى خاصة، إلى العدول  بتها، إلى عصر ابن العر عن مقار
بالنتيجة  فيواجهونها مرة بالّصمت ومرة أخرى باتهامها بأّنها خبر آحاد لا تفيد أبدا العمل و

 يرفضونها مهما بلغت درجة تحليلهم لها .

يعي  بي في مّرات أخرى إلى إفقاد قولها البعد الفقهي الذي يجعله ذا بعد تشر يعمد ابن العر و
يكسبه بعدا آخر يعدل به عن هذه الوظيفة  ونقصد بقولنا هذا تحديد الخ بر التالي "قالت  حكمي و
عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النّبي )ص(، وكان رفاعة طلّقها فبّت طلاقها فتزوجت 

ّ مثل هذه الهدبة  لهدبة بعده عبد الرحمان  ّ ه ما معه إلا ّ ه، والل بير، وقالت يا رسول الل بن الز
أخذتها من جلبابها وأبو بكر الصديق وخالد جالسان عند النّبي )ص(، وإّن سعيدا بن العاص 

 جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي: يا أبا بكر انظر ما تجهر به هذه المرأة عند
يدين أن ترجعي إلى رفاعة " ّ ه على التبسّم، ثمّ قال لعلّك تر يد رسول الل ّ ه وما يز . فهذا 79رسول الل

ّ أّن هذه المسألة ليست  الخ بر يحتوى على مسألة فقهية هامة تتمثل في قضية الإحلال المبتوتة إلا
بي بل المقصود من الخ بر التدليل غلى ضحك الرسول، لذل ك حشد محّل درس بنسبة لابن العر

يزة  الرّوايات المعبّرة عن المناسبات التي ضحك فيها. فكانت رواية عائشة مجرّد شاهد على هذه الغر
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يعية تجعل منها حجّة. فالوضوح النسبي لموقفه الفقهي من هذه  ولم يكن لها أدنى قيمة تشر
يصبح تحديد رأيه منها مشكلا عندما يتعلّق خاصة بأحاديث رأينا  فيها تردّدا الرّوايات يتعطل و

بين شموله وإجرائه لعامة المسلمين  بي  في اعتبار حكمها خاّصا بالنّبي متوقّفا عليه، و من ابن العر
( المتعلّقة بمشغل الصوم وتحديدا في الجزء 2/187وهو ما نرصده خاصة عند تفسيره الآية )

ّ ه محظورات الصيام في قوله " ْ الذي بيّن فيه الل ُ ل َكُْم وَكُلُواْ فَالآنَ بَاشِرُوهُّنَّ وَاب ْ مَا َكتََب اللّه تَغُوا
َيِْط الَأْسوَدِ مَِن الْفَْجرِ"، حيث وردت رواية  َيُْط الَأبْيَُض مَِن اْلخ َّّنَ ل َكُمُ اْلخ ى يَتَبَي َّّ ْ َحت َبُوا وَاشْر

يأمر بالإخبار بذلك " . وقد 80عائشة في " أّن النّبي كان يقبّل أزواجه عائشة وغيرها وهو صائم  و
بي أردفه بتعليق  يحمل موضوع الرّواية على جواز تقبيل الصائم زوجته أثناء صومه إلّا أّن ابن العر

به" يجعله خاّصا بالنّبي عندما استدرك قائلا " ل كّن النبّي كان أملكنا لإر . 81يحّد من تعميمه و
لى عدم وهو ما يعنى أّن جواز التقبيل في الصوم أو عدمه عائد إلى حال المقبّل ومدى قدرته ع

بي" أمّا إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المنيّ فلا شيء  بطال صومه الذي نتبيّنه في قول ابن العر إ
. ونفس 82فيه لأّن تأثيره في الطهارة الصغرى، وأمّا إن خيف إفضاؤه إلى المنيّ فذلك الممنوع "

بي في تحليل مسألة  العلاقة بين الزوجين في المنهج المتعلّق بالتقبيل في الصوم  يتوخاه ابن العر
بيني  ّ ه )ص( يضطجع معي وأنا حائض و حال حيض المرأة، فينقل عن عائشة " كان رسول الل

بينه ثوب" ّ ه أن  83و ينقل أيضا " كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الل في خبر أوّل، و
  ّ به كما كان رسول الل به"تأتزر في فور حيضها ثم  يباشرها، قالت: "وأيّكم يملك إر  .84ه يملك إر

ففي كلا الحديثين نراه ينزع نحو تخصيص النّبي بهذه الحالة صراحة، فهو وإن استند إلى 
الروايتين عن عائشة لتفسير المقصود  في المباشرة في الآية الأولى والمنع في الحيض في الآية 
يه على كافة المسلمين بل جعل الحكم متوقفا على قدرة  الثانية، لم يتوصل إلى حكم قاطع يجر

يمارسها، لذلك رأينا أّن التوسل بها في هذين السياقين على الأقل لم الش خص الذي يعيش الحالة و
يبارح درجة الاستشهاد لا بكيفية فهم الرسول للآيتين وتطبيق ما جاء بهما من أحكام وإنّما بدا 



 
 المرأة حجّة وسنذ في إضفاء شرعيّة على األحكام الفقهيّة: عائشة زوجة النبي نمورجا

 محمّـــــذ عالّقــــــــي أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

يمانه وتديّنه و بي في نظرنا داعيا بشكل ضمني إلى الاقتداء بالنّبي في شّدة إ تغلّبه على ابن العر
 غرائزه. 

بي من روايات عائشة من مجرّد الاستشهاد بها كما دللنا عليه إلى  يتطوّر موقف ابن العر و
تضعيفها وإقصائها من دائرة حججه النقليّة. فكأّن به مجبورا من ناحيّة على أخذ الحديث من 

يضعّف حديثها زوجة الرسول لأّنها الأقرب والأحّب إليه من بين هّن، ومن ناحية أخرى هو 
 في عّدة مواقف إلى درجة أن يصل إلى حّد نفيها والقدح فيها. 

 خاتمة ال 

" أحكام القرآنيتبيّن لنا من خلال ما سبق، أّن عائشة زوجة الرّسول قد احتلّت في مدونة " 
ّ ه ونقل قوله وفعله وإقراره. وهي بي، وظيفة علميّة بلورها قيامها بالتّحدث عن رسول الل  لابن العر

بطها بالنّبي  معرفة كما رأينا حصلت لها بطرق عّدة أهمها المشاهدة والسماع بحكم العلاقة التي تر
زوجة في المقام الأول وصحابيّة في المقام الثاني. فهذه الميزات جعلتها صاحبة شأن في الرّواية عن 

بي في الأحكام، خاصة وأّنها  الرّسول من خلال كم الرّوايات والمشاغل التي طرحها ابن العر
يات واهتمّت بإخراجها من داخل البيت النّبوي  كانت القناة الوحيدة لبعض الأخبار والمرو
بين الروّاة  إلى المجتمع الإسلامي في عمومه. ومثّلت في ذات الوقت حلقة وصل بين الرسول و

بكل فرد منها  الآخذين عنها الرواية، الأمر الذي أنتج شبكة علائقية  بين الرواية تختلف علاقتها
 عن الآخر ومثّلت هذه الشبكة الناقل الحقيقي لخ بر الرّسول وروايته.

بي باعتباره  وقد كان لهذه المستندات الأصولية تأثير متعدد الأبعاد بالنّسبة إلى ابن العر
يعات يحوّلها إلى  مفسرا وفقيها يرتكز عمله أساسا على محاورة الآيات المتضمنة لأحكام وتشر

ية في النظام الاجتماعي الذي ينخرط فيه. فانطلاقا من هذا المبدأ استقصينا المنهج أحكام جا ر
الذي سار عليه في استحضار روايتها ، فكان حضورا ذا فاعلية إلى حّد بعيد إذ لم يردّ خبرها أو 
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ية أصولية عامة، فهو رفض على  ّ في أحايين قليلة، وكانت أسباب ردّها مستجيبة لرؤ يضعفه إلا
س ضعف السند أو تهميشه أو بسبب الانخراط في موقف الجماعة الذي اعتبر أصلا ثالثا من أسا

أصول الفقه حسب الشافعي أي الإجماع وفي كلا الحالتين فان عائشة ، شأنها شأن كل 
بي قد منح عائشة زوجة  85الصحابة منزهة عن كل زلل. وهكذا ننتهي بالقول إلى أن ابن العر

ية الرسول وابنة أبي بك مّدتنا بصورة أخرى لعائشة التي تنزع  في أحكام القرآنر مرجعية روائية قو
 نحو الاجتهاد.
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  مذى حجية اإلقزار الناتج عن وسائل التحقيق الحذيثة
 دراسة مقارنة في القضاء اإلسالمي والتشزيعات الذولية.

 

 عثذ اللطيف تعجي أ.                                                                                                                 
1جامعة تاتنة  

 ملخص :

يهدف البحث إلى دراسة مدى إمكانية تدعيم نظام القضاء الإسلامي بما استجد من   
المتهم أثناء التحقيق دون تقنيات ووسائل معاصرة؛ من خلالها يتم السعي إلى انتزاع إقرار 

يناقش البحث الإشكالات التي ترد على حجية  يعات الدولية، و رغبته، ومقارنة ذلك مع التشر
ير هذه التقنيات  هذه الوسائل؛ ليختم البحث بما تمخض عن المناقشة من نتائج؛ داعيا إلى تطو

يعة   الإسلامية ومبادئ القانون.وضبطها من الناحية العلمية، وإعمالها فيما لا يعارض قواعد الشر
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Abstract: 

 The research aims to study the possibility of strengthening the judicial system 
with modern technologies and methods ; through wich is sought to extract the 
confession of accused during the investigation whithout his wich, and compared it 
with international legislation, the research disscuses the problems that confront 
the authenticity of these means ; the research concludes with a result of the 
discussion ; calling for the developement of these technique and control in terms 
of science, and its implementation in  a matter that does not oppose the rules of 
islamic law and the principles of law.   

    

 مقذمة: 

ق معه ظهرت في العصر الحديث بعض التقنيات الموجهة لمجال التحقيق، والتي تجعل المحّق  
سرا، ولا أن يتبرم من الإجابة عن سؤال يسأل عنه؛ فهي بمثابة في حالة لا يمكنه معها أن يكتم 

يه ذاكرته من أسرار، وفي نسلط الضوء على  هذا البحث الولوج إلى مركز تفكيره، وكشف ما تحو
ثلاث من هذه التقنيات؛ لنرى مدى جواز استخدامها في القضاء الإسلامي، ومدى أثر وحجية 

 ثلاثة كالآتي:  ثباحالإقرار الناتج عنها، وذلك في م
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 األول: التنويم المغناطيسي ومذى حجية اإلقزار الناتج عنه. ثحثالم

بيانا لمدى جواز  يحوي  يم المغناطيسي، وشرحا لدرجاته، و يفا بالتنو هذا المطلب تعر
اعتماده في القضاء الإسلامي للحصول على الاعتراف أو الإقرار، ومدى حجية ذلك الإقرار الناتج 

 الآتيين:  مطلبينعنه في ميزان الإثبات في القضاء الإسلامي، وذلك في ال

 المغناطيسي وتاريخ ظهوره.األول: ماهية التنويم  مطلةال

 أولا: التنويم المغناطيسي ودرجاته.

يم المغناطيسي بأنه افتعال حالة نوم غير طبيعي، تتغير فيها الحالة النفسية   يعرف التنو
ية  يتغير خلالها أداؤه العقلي، وتحجب حالة النوم المغناطيسي الذات الشعور والجسمية للنائم، و

ية تحت سيطرة المنوم المغناطيسيللنائم وتبقى ذاته   .(1)اللاشعور

بذلك فهو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر يمكن إحداثه صناعيا، عن   و
يحاء بفكرة النوم يق الإ يم فرد من الأفراد مغناطيسيا؛ يعني أن تمارس عليه سلطة (2)طر ، وتنو

م وتواطئه اللاشعوري،  وهيمنة تجعله يضعف، وقوة المنوِّم مغناطيسيا تحتاج إلى ضعف  ّ المنو
يحاء يادة الإ يمكن بلوغها بتقنيات تسعى إلى ز يعبر بعضهم عن هذه الحالة بأنها إغماء (3)و ، و

 .(4)واع  

يم المغناطيسي إلى ثلاث درجات متفاوتة وهي:  ينقسم التنو  و

 الدرجة اليسيرة أو درجة الفقدان الجزئي للشعور. -1

 بتصلب الجهاز العصبي. درجة النوم العميق المصحوب -2
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يمكن للنائم في هذه  -3 درجة التجوال النومي: وهي أعمق درجات النوم المغناطيسي، و
 .(5)الدرجة فتح عينيه والتجول وإطاعة الأمر

 ثانيا: تاريخ ظهور التنويم المغناطيسي.

يم المغناطيسي منذ زمن بعيد لأغراض طبية، ففي مصر الفرعونية كان ما   عرف التنو
يعرف بمعابد النوم، وفي اليونان القديمة كان هناك معابد في مدينة أبيدوس يقصدها الناس 
يق  يعتبرونها آلهة الطب، حيث يضع ال كهنة المرضى في غيثية، بحيث يشعر بالنوم عن طر و

يحاء بأنهم يرون ا  .(6))المزعوم( لآلهة، وتنتهي تلك الجلسات بالشفاءالإ

( الذي جاء بفكرة Mesmmerأما أصل التسمية، فيرجع إلى الطبيب النمساوي )مسمر  
م، ل كن أبحاثه لم تلق نجاحا كبيرا، مما اضطره للفرار من بلده 1776المغناطيسية الحيوانية عام 

م، 1843(، عام Bradماء، من أمثال: )براد إلى فرنسا، وتوالت الأبحاث على يد جملة من العل
برنهايم ) يد 1881( عام Charcot & Bernheimوكل من شاركوت و م، ومنهما أخذ )فرو

Freud يا، قبل إعلانه يم المغناطيسي، واستخدمه في المرض المعروف بالهستير ( أصول التنو
يته المعروفة بالتحليل النفسي  .(7)نظر

ولم يعرف في تاريخ الفقه الإسلامي مثل هذه الظاهرة، إلا ما كان من الحدث الذي  
ّ ه )ت  َ عن الخليفة العباسي المعتضد بالل ه(، أنه لجأ إلى ما يمكن اعتباره مشابها لهذا 289ُأثِر

يمة سرقة من بيت المال، ولم يستطع صاحب  الأسلوب، حيث روى عنه المسعودي في جر
حمل هذا  اللص على الاعتراف، مع العلم أنهم لم يتركوا أي وسيلة إلا الحرس ولا الخليفة 

وقاموا بها، فقد عّذبه صاحب الحرس ولم يصل إلى شيء، واستماله الخليفة ووعده وأغراه ولم 
يستطع حمله على الاعتراف، وحلّفه على المصحف، ولم يصل إلى شيء، ووضع في مراقبته 
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م تحليفه بعد ذلك، ثم بعد ذلك أبلغه الخليفة المعتضد أنه وملازمته مجموعة من الأشخاص، وت
بريء، وأمر بإحضار طعام وشراب بارد، ودعي هذا المتهم وُأطعم حتى مُلئت معدته أكلا 
يش، فلما استلقى واستراح وغفا، أمر المعتضد  َ وُطيِّب ووضع له فراش من ر با، ثم ُبخِّر وشر

يقاظه، فحمل وُأقعد بين يدي المعتضد وفي عينيه الوََسن، فقال له: كيف  بإزعاجه وسرعة إ
خرجت؟ وإلى أين ذهبت بالمال؟ ومن كان معك؟، قال: ما صنعت؟ وكيف نقبت؟ ومن أين 

كنت إلا وحدي، وخرجت من النقب الذي دخلت منه، وكان مقابل الدار حمام له كوم 
أمر برده إلى شوك يوقد به فأخذت المال ورفعت ذلك ال كوم، ووضعته فيه وغطيته، ثم 

فراشه، فردوه وأضجعوه عليه، ثم أمر بإحضار المال فأحضر عن آخره، وأحضر مجموعة من 
يقاظ اللص وقد اكتفى بالنوم وذهب عنه الوسن، فقال  الوزراء وغيرهم ووضع المال، ثم أمر بإ

بالمال وماذا قال، ثم عاقبه عقاب ا وخيما له مثل قوله الأول، فجحد وأنكر، ثم واجهه بالحقيقة و
 .(8)أدى إلى قتله"

 .الثاني: مذى حجية اإلقزار الناتج عن التنويم المغناطيسي مطلةال

المتقدمين في الموضوع، وذلك لأن هذه التقنية  معلوم أنه لا يمكن أن نجد نصا لفقهائنا 
ين يلجؤون إلى محاكمة هذه  حديثة الاستعمال في مجال التحقيق، مما جعل الفقهاء المعاصر
المسألة إلى الأصول المقررة في الفقه الإسلامي، والتي تعارض قبول هذه التقنية في حصول 

 أتي:المحقق على إقرار المتهم، وجعله لاغيا؛ وذلك لما ي

م مغناطيسيا بالنائم نوما طبيعيا في الحكم، وقد قرر الفقهاء عدم صحة إقرار  -1  ّ يلحق المنو
، قال ابن قدامة: "ولو أقر في نومه لم يلتفت إلى إقراره؛ لأن كلامه ليس بمعتبر ولا يدل (9)النائم

 .(10)على صحة مدلوله
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قبل إقرارهما، وكذا ألحقوا بذلك من ألحق الفقهاء المعتوه والمغمى عليه بالمجنون، فلم ي -2
 شرب مسكرا مكرها أو بدون قصد، وأقر على نفسه لأنه يؤثر على عقله.

يم المغناطيسي مرفوض من باب   فإذا كان الأمر كذلك، فإن إقرار من خضع للتنو
؛  م فيفقده السيطرة على نفسه، وهذه علة منع الإقرار  ّ يم تأثير على عقل المنو أولى؛ لأن التنو

ية الاختيار رفع القلم عن ثلاث: عن  : "، ولقد جاء في حديث النبي (11)لتأثر الإدراك وحر
، وجاء في حديث (12)"النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل

ّ ه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"  .(13)آخر: "إن الل

يم المغ  ، (14)حالتين يرتفع فيهما التكليف، وهما: النوم والإكراهاطيسي يجمع بين نفالتنو
 وكل واحدة منهما ترفع التكليف، وهنا يتأكد رفع التكليف من باب أولى.

وقد علل الفقهاء سبب رفع التكليف عن النائم والمغمى عليه بقولهم: "لأن الإغماء  
يل الإحساس الظاهر والعقل الظاهر، وإلا فيجوز يوحى إليه في  والنوم ونحوهما يز يا و أن يرى رؤ

يكون زوال العقل تبعا لزوال حس الظاهر، بخلاف المجنون؛ فإن حسه  حال نومه وإغمائه، و
وإدراكه باق والعقل زائل، فهو في ذلك ليس كالنائم، ولهذا فالنائم والمغمى عليه يندر منهما 

 .(15)القول والعمل، بخلاف المجنون"

مة الإنسان، وهو من التجسس على أسراره الذاتية التي لا هذا الأسلوب فيه إهدار ل كرا -3
ّ ه تعالى ورسوله  عن التحسس والتجسس، وتتبع عورات  يرغب في ال كشف عنها، وقد نهى الل

، إضافة إلى كونها اعتداء ماديا على سلامة الجسد والنفس فضلا عن (16)الناس، وأمر بالستر
 .(17)الأضرار الصحية
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يم المغناطيسي لم يحز الدرجة الكافية من الثقة العلمية التي  ومن الناحية الفنية؛ -4 فالتنو
بالتالي لا يمكن الاستناد إلى نتائجه في الإثبات أو  تضمن الحصول على المعلومات الصحيحة، و
بناء حكم الإدانة عليها وحدها، على اعتبار أنه يؤدي إلى قطع الروابط المنطقية التي تتجمع في 

ية،  فبدلا من أن نصل إلى الحقيقة، تقابلنا أوهام وتصورات الجزء الأكبر منها نسج البؤرة الفكر
 .(18)خيال

ومن جانب آخر، فإن هناك بعض الأشخاص الذين يمتازون بقدرة عالية على مقاومة  
يم المغناطيسي عليهم، يمكنهم تضليل المحققين وجهات التحقيق القائمة على استجوابه حال  التنو

يمه  يم، فيدلي بمعلومات وإفادات تؤدي تنو مغناطيسيا، إذ يقوم بالتظاهر بأنه واقع تحت تأثير التنو
 .(19)إلى تبرئة ساحته، أو خداع جهات التحقيق وصرفهم عن معرفة الحقيقة

ولما سبق ذكره؛ تتظافر هذه المبادئ المقررة لتدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن  
يم المغناطيسي في الحصول على إقرار المتهم أثناء التحقيق من الناحية الشرعية،  استخدام التنو

وعليه فهذه التقنية تعد لاغية وغير معتبرة في مجال بناء الأحكام القضائية ضمن منظومة الإثبات 
 في القضاء الإسلامي. 

وما ذكرناه هو الاتجاه الذي يسير فيه القضاء الدولي، فقد رفضته معظم القوانين كما في 
بي، وقد أوصى المؤتمر الخامس للقانون المنعقد في بروكسل سنة القض يكي والأور اء الأمر

يم المغناطيسي مع المتهم للحصول 1962م، ولجنة حقوق الإنسان 1958 م، بحظر استعمال التنو
، وعلى الرغم من كل الأبحاث والتجارب التي قام بها علماء النفس في (20)منه على اعترافات

يم ال  .(21)مغناطيسي إلا أن الاهتمام به أصبح اليوم مرفوضامجال التنو
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 الثاني: جهاس كشف الكذب ومذى حجيته في القضاء. ثحثالم

يفا بهذا الجهاز، وإيضاحا لمبدإ عمله، ومناقشة لمدى اعتماده في  بحثيتناول هذا الم  تعر
   : مطلبينكشف حال المتهم من ال كذب والحقيقة، وذلك في ال

 .األول: ماهية جهاس كشف الكذب وتاريخ اكتشافه مطلةال

يفه، والتطرق إلى أقسامه، وتاريخ  مطلبيتضمن هذا ال  ؛ بتعر يرا لماهية هذا الجهاز تصو
 اكتشافه وتطوره؛ مما يستثمر في مناقشة مدى حجيته فيما بعد.

 أولا: ماهية جهاز كشف ال كذب.

يف جهاز كشف ال كذب -1  :  تعر

ال كذب بأنه: "عبارة عن جهاز يسجل ضغط الشرايين وحركة يعرف جهاز كشف  
 .(22)التنفس وإفرازات العرق لشخص خاضع للاستجواب"

يطلق عليه مصطلح )بوليغراف   (، وهو جهاز إل كتروني يستخدم لقياس polygraphو
بخاصة في الإنسان، وتسجيل الذبذبات المتباينة في  النبضات المختلفة في جوارح الكائن الحي، و

، وهو يعتمد (23)أعصابه وحواسه وتحديد أوجه الخطإ أو ال كذب أو التضليل في أقواله وأفعاله"
على قياس التغيرات الفسيولوجية للأجهزة اللاإرادية في جسم الإنسان، كالنبض والعرق وضغط 
يق مجموعة من  الدم وحركة التنفس وحركة العضلات ونبرة الصوت، نتيجة إثارتها عن طر

 .(24)ضح من خلال أجهزة الجسم اللاإرادية مدى صدقه أو كذبهالأسئلة تو
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 أقسام جهاز كشف ال كذب: -2

 ينقسم جهاز كشف ال كذب إلى ثلاثة أقسام: 

بطه حول منطقة الصدر، حيث يلف حول  "قسم التنفس: -أ وهو عبارة عن جهاز يتم ر
صدر الشخص أنبوب من المطاط بصورة تسمح له بالتمدد تبعا لتنفس الشخص، ومهمته 
الأساسية رصد حالة الشهيق والزفير والتغيرات التي تحدث عليه بسبب الانفعالات العكسية التي 

 قد تطرأ على الشخص المستجوب.

بطه بذراع  : الدمقسم ضغط  -ب وهو عبارة عن جهاز يتولى قياس ضغط الدم يتم ر
الشخص، ومهمته الأساسية رصد التغيرات التي تحدث على ضغط الدم بسبب الانفعالات 

 والاضطرابات المختلفة.

بائي قسم قياس -ج وهو عبارة عن جهاز يسمى  : درجة مقاومة الجلد للتيار ال كهر
بطه في كفي الشخص، ومهمته الأساسية رصد التغيرات التي تحدث في  )جلفانومتر( يتم ر

بائي ضعيف، وقياس درجة تحسس الجلد لذلك"  .(25)مقاومة الجلد لتيار كهر

يشة ترسم خطوطا بيانية على ورقة متحركة باستمرار، وترسم   ولكل من هذه الأقسام ر
يشة الخاصة بحركات التنفس الخطوط البيانية في أعلى الورقة، وتلك  الخاصة بالضغط الدموي الر

بائية فترسم خطوطها في منتصف  يشة الخاصة بالمقاومة ال كهر في أسفل الورقة، أما الر
، وتقاس معدلات أداء أجهزة الجسم لوظائفها في الظروف العادية للشخص، ثم (26)الورقة

قول تقاس أثناء استجوابه، وإذا اتضح أن هناك اختلافا بين الحالتين دل على أن الشخص لا ي
الحقيقة، وذلك على أساس ما يثبت علميا من أن الإنسان في جنوحه إلى ال كذب أو إلى تغيير 
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ينتج من هذا الجهد غير العادي تغيير في  الحقيقة يبذل جهدا غير عادي للسيطرة على حواسه، و
 .(27)معدلات الأداء العادية لأجهزة الجسم

 ثانيا: تاريخ اكتشاف جهاز كشف ال كذب وتطوره.

رف القدامى طرقا ل كشف ال كذب، منها ما اعتمده الصينيون من تقديم كمية من ع 
يطلب منه أن يلوك في فمه حفنة منه، فإذا ظهر في نهاية التحقيق معه  الأرز الجاف إلى المتهم، و
يئا  أن الأرز مازال جافا فإن المتهم يكون مذنبا وكاذبا، أما إذا وجد الأرز رطبا عد بر

ما عرف عند العرب بالبشعة في صدق المتهم من كذبه، حيث يطلبون من ، وكذا (28)وصادقا
براءته،  المشتبه به أن يلمس بلسانه وعاء من المعدن المحمي، فإذا لم يح ترق لسانه دل على صدقه و

 .(29)وإن احترق كان هو الجاني، وما يزال هذا إلى اليوم

مفاده: أن الشخص البريء  وهذه التجارب على بساطتها، ل كنها تستند إلى واقع علمي 
تستمر غدده اللعابية في إفراز اللعاب، أما الجاني فيجف حلقه؛ ذلك لأن عملية إفراز الغدد 

 .(30)اللعابية تتعطل نتيجة الاضطراب والخوف

وهذا المبدأ رغم صحته، ل كنه لا يمكن به ال كشف عن التغيرات الطفيفة، كما أنه لا  
 حيث لا تظهر عليهم هذه الأمارات، لاعتيادهم وخبرتهم. يصلح مع المحترفين في الإجرام،

 (Lombrosoوفي العصر الحديث توالت الاكتشافات، "فقد اكتشف العالم )لومبروزو  
م جهازا علميا ل كشف ال كذب يعتمد على التغيرات التي تطرأ على الدم وعلى سرعة 1895عام 

( إمكانية كشف ال كذب عن Munster Bergنبض القلب، كما اكتشف الدكتور )مونستر برج 
يق رصد التغيرات الفسيولوجية أثناء التحقيق.  طر
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بات القلب في وقت   يعتبر أول مكتشف لجهاز قياس ضغط الدم والتنفس وضر و
 م.1921( عام Jhon Larsonواحد هو )جون لارسون 

( تحسينات كبيرة على جهاز Leonard keelerم أدخل )ليونارد كيلر 1926وفي سنة  
( جهاز Sommersم، اخترع )سمرز 1931ون لارسون، وأصبح أكثر دقة، وفي عام ج

بائي، وقد اهتم Pathometer)الباثومتر  (، الذي يسجل معدلات مقاومة الجسم للتيار ال كهر
 .(31)كيلر باختراع سمرز، وتعاونا معا لإنتاج جهاز كشف ال كذب المعروف باسم البوليغراف

 الثاني: مذى حجية جهاس كشف الكذب في القضاء. مطلةال

ياح،  -أكدها الباحثون–تعترض هذه التقنية عوارض كثيرة   تجعل صدقيتها في مهب الر
 ومن ذلك:

صحيح أن المجرم تنتابه مؤثرات خارجية تثير الانفعالات والقلق والاضطرابات، وقد  -1
ها الخوف من الظلم، أو من ينتاب البريء بعض من هذه المؤثرات، التي يكون مصدر

الشبهات، أو الخوف من المجهول، ولما كان جهاز كشف ال كذب عاجزا عن التفرقة بين هذه 
بمعنى آخر إن الجهاز غير  المؤثرات وتلك، فإن النتائج قد تأتي غير معبرة عن حقيقة الواقع، و

بين ان فعال لأسباب أخرى بالنسبة قادر على التمييز بين انفعال ناتج عن ال كذب بالنسبة للمجرم، و
 .(32)للمتهم البريء

إن هذا الجهاز غير دقيق في نتائجه، لأن هناك من الأشخاص من يستطيع التحكم في هذه  -2
بما أن فكرة الجهاز مبنية على قياس تغيرات (33)الظواهر والأعراض الفسيولوجية فلا تظهر ، و

تحكم بهذه التغيرات أمكنه ذلك من خداع الجسم الفسيولوجية، فإنه إن تمكن المشتبه به من ال
ومن  -ولو بشكل جزئي–الجهاز، وقد ثبت أنه يمكن التحكم في التغيرات الفسيولوجية للجسم 
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طرق ذلك: عمليات حسابية في العقل، التفكير في أشياء مثيرة، تقليص عضلة المقعد، أو عض 
، ومسح الأنامل بمعطر يمنع جانب اللسان... ومما قد يجدي كذلك شرب المسكنات والمنومات

 .(34)العرق، والسعال

إن هذا الجهاز لا يصلح حين يكون المتهم مصابا بحالة عصبية أو بمرض القلب أو الجهاز  -3
 .(35)التنفسي، أو يكون على درجة من الحساسية الشديدة تجعله عرضة للاضطراب والقلق

يا يؤثر على نفسية -4 المتهم، وعليه تكون نتائج اختبار  يسبب استخدام الجهاز إكراها معنو
الجهاز تعادل تلك النتائج الناجمة عن التعذيب؛ ل كونها فعلا مستقلا عن إرادة المتهم )انعكاس 

، وهذا ما يجعل الإقرار باطلا لما مر معنا من أحاديث (36)نفسي أو فسيولوجي لاإرادي(
ّ ه  ّ ه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ن الإ: "التي أهدرت نتيجة الإكراه منها قوله  رسول الل ل

: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو أخفته ، ومن ذلك قول عمر (37)استكرهوا عليه "
 .(38)أو حبسته"

يقة في الولايات   وإلى منع الأخذ بجهاز كشف ال كذب اتجهت أجهزة القضاء العر
يسرا،  يكية، وإيطاليا، وفرنسا، وسو بية في مجال المتحدة الأمر وألمانيا، وحصرته أنظمة الدول العر

جمع الاستدلالات للاسترشاد وتقصي الحقائق والبحث عن المتهم الحقيقي، دون أن تقدم 
 .(39)نتائجه للقضاء

 الثالث: التحليل التخذيزي ومذى حجية اإلقزار الناتج عنه. ثحثالم

يفا بتقنية التحليل التخديري، وكشفا  بحثيحوي الم  للأساس الذي تعتمد عليه، تعر
ومناقشة لأهم الإشكالات التي تعترض حجيته في المجال القضائي، ومنها الإشكال العلمي، 

 الآتيين: مطلبينوالإشكال الصحي، والإشكال الفقهي الشرعي، وذلك في ال
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 األول: ماهية التحليل التخذيزي وأساسه. مطلةال

 أولا: : ماهية التحليل التخديري.

يه حقيقته -على هذا الأسلوب جملة من الأسماء  أطلقت  منها:  -لعل بعضها يقصد به تمو
 مصل الحقيقة، والعقاقير المخدرة.

يقة التي تعمل على اللاشعور، محاولة   يعرف التحليل التخديري بأنه "المنهج أو الطر و
ية  التحليل استظهار الصراع العاطفي، باستخدام آلية العلاج التي تعتمد على معارف نظر

 .(40)النفسي"

يقة التخدير هذه بتعاطي مواد أو حقن تؤدي إلى حالة نوم عميق، تستمر فترة لا  وتتم طر
ين دقيقة، ثم تعقبها اليقظة، في حين يظل الجانب الإدراكي سليما فترة التخدير على  تتجاوز العشر

يحاء، الرغم من فقد الإنسان القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي، مما يجعل ه أكثر قابلية للإ
 .(41)ورغبة في المصارحة والتعبير عن مشاعره الداخلية

 ثانيا: الأساس العلمي لاستخدام التحليل التخديري.

من الحقائق العلمية أن الجهاز النفسي للإنسان يتضمن نوعين من النشاط النفساني؛  
يشمل جميع ملكات نشاط إرادي وآخر غير إرادي، يسمى الأول بالعقل الظاهر أو بال شعور، و

ية، أما النوع الثاني من النشاط  العقل الواعي ومظاهر التفكير الإرادي، وكافة المظاهر الشعور
يشمل الغرائز الحيوانية والميول والنزعات  النفسي فيسمى بنشاط العقل الباطن أو باللاشعور، و

ية والمكتسبة والموروثة  .(42)الفطر
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يعتبر اللاشعور مستودعا   يات والخواطر والأحداث، ولا تقتصر مهمته على إحصاء و للذكر
ية أو مركبات نفسية، وتمر في الحالة  يات، بل ينظمها على شكل مجموعات فكر تلك الخواطر والذكر
يد أن يخفيه عن الناس  يد أن يظهره، وما ير الطبيعية عبر مصفاة ذهنية يحدد أو يفرز منها ما ير

ر المواد المخدرة تعطيل عمل هذه المصفاة الذهنية، وإزالة الحاجز يودعه في اللاشعور، ومن تأثي
بين الفكر واللسان، فينطلق الكلام على اللسان دون رقيب، وهنا يكمن الأساس العلمي 
لاستخدام المواد المخدرة في اكتشاف العالم الذاتي الفردي للحصول على بيانات وأقوال ما كان 

ثل هذه المواد، لأن هذه الأخيرة تجعله في حالة يفقد فيها ليدلي بها الشخص لو لم يخضع لم
، وذلك يجعله يدلي في سخاء بتفاصيل الحادث وأسبابه وظروفه، (43)السيطرة على إرادته

 .(44)والدوافع التي دفعته إليه

 الثاني: مذى حجية اإلقزار الناتج عن التحليل التخذيزي. مطلةال

هذه التقنية جملة من الإشكالات على أصعدة عديدة، والتي لو انفرد واحد منها  تواجه 
 لكان مؤذنا بضعفها وعدم التسليم باستخدامها، وفيما يلي ذكر لبعضها:

 أولا: من الناحية العلمية التقنية.

أثبت المختصون عدم جدوى المخدر للشخص الذي يصمم على عدم الإقرار بالتهمة  
في حالة اليقظة التامة، بحيث يستطيع مقاومة أثر المادة المخدرة، فيواصل إصراره المسندة إليه 

بة إضعاف أو شل الرقابة العليا المفروضة على  على إخفاء الحقيقة أثناء استجوابه، وذلك لصعو
بناء على هذا تكون (45)الشعور واللاشعور لاستخراج المعلومات المخزونة فيهما في هذه الحالة ، و

يبة؛ إذ لم يتوصل العلم النتائ على نحو قاطع إلى  -بعد–ج التي تسفر عنها هذه الوسيلة محل شك ور
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يق استخدام المواد  صحة تلك النتائج، لتعارض وتباين التفسيرات والأقوال المحصلة عن طر
 .(46)المخدرة

بة ببعض   كما أن الشخص الخاضع لهذا التخدير يضعف إدراكه؛ فتكون أقواله مشو
والأوهام، فيختلط الصدق بال كذب، بل وأكثر من هذا فإنه غالبا ما يعبر الشخص  التخيلات

عن الرغبات والميولات الإجرامية المكبوتة التي لم تتحقق؛ فيتكلم عنها وكأنها حقائق قام فعلا 
؛ مما يجعل الأقوال التي  يمة لم تتعد مرحلة التفكير بارتكابها، في حين أنها مجرد أوهام تتعلق بجر

 .(47)لي بها ذلك الشخص غير معبرة عن الحقيقةيد

 ثانيا: من الناحية الطبية الصحية.

يعتبر تأثير العقاقير المخدرة سلبيا على الصحة البدنية دون شك، فعلى الرغم من  
استخدامها في مجال التخدير الطبي والعلاج النفسي، إلا أن لها آثارا سيئة على الجهاز العصبي 

ين النفسي،  ينا في والتكو فهي قد تؤدي إلى إحداث أضرار بالنسيج الرئوي أو حدوث الغرغر
يان، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية،  بر الطبية إلى داخل الشر بعض الأعضاء، نتيجة إدخال الإ
فقد تؤدي إلى إحداث اضطرابات عميقة في شخصية الفرد، مما يفقده الاتزان النفسي، ولو لفترة 

 .(48)ولذلك فهي تعتبر اعتداء على سلامة الجسد والنفس التخدير على الأقل،

 ثالثا: من الناحية الفقهية الشرعية.

 تتعارض هذه الوسيلة مع جملة من المبادئ الشرعية أذكر منها: 
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على أن العقل من شروط صحة الإقرار، وأنه لا يصح من المجنون  (49)اتفاق الفقهاء -1
مسلوب الإرادة، ملغي العبارة، ذلك لأن العقل مناط جميع التصرفات الفعلية ولا القولية، لأنه 

 .(50): "رفع القلم عن ثلاث... وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق"التصرفات، لقوله 

يق غير محظور، كمن أكره على السكر، أو كان لا   وألحقوا به من زال عقله بمسكر بطر
 يعلم أنه مسكر.

يل عقله كليا أو جزئيا، مما يكون له أثر على  ولا  شك أن هذه العقاقير المقدمة للمتهم تز
 بطلان الإقرار الناتج عن ذلك.

به الإكراه الواقع على المتهم، وقد سبق الكلام على أن الإكراه  -2 كما أن هذا الإقرار يشو
، ولا أظن (51)كرهوا عليه": "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استمبطل لأثر الإقرار لقوله 

 أن عاقلا يقدم بمحض إرادته على إجراء كهذا.

يعة الإسلامية، ولذلك يحرم على المحقق إعطاء هذا  -3 يعتبر تناول هذه المواد ممنوعا في الشر
، ولذلك فهو وسيلة محرمة يمنع (52): "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"العقار للمتهم، لقوله 

 .(53)ى، والراسخ في القواعد الفقهية: أن "ما حرم فعله حرم طلبه"استعمالها لغاية أخر

ولما سلف من مخالفة التحليل التخديري لهذه المبادئ المرعية في الفقه الإسلامي، فإنه  
يجب أن يصار إلى أنه تقنية ممنوعة، وأن الإقرار الناجم عنه لاغ، ولا عبرة به في مجال الإثبات 

انعقدت عليه قرارات المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ فقد  القضائي، وهو الرأي الذي
م هذه الوسيلة، وإلى نفس 1945رفض المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان عام 

بر Liegeالنتيجة توصل المؤتمر الدولي الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في )لييج  ( في أكتو
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م، أن هذه الوسيلة ممنوعة بصورة قطعية، وكذلك 1951تولوز عام م، كما جاء في مؤتمر 1949
 .(54)ذهبت الحلقات الدراسية في دول كثيرة إلى هذا الرأي

 

 :الخاتمة

يف بهذه التقنيات الثلاث ومناقشة حجيتها والعوارض المتعلقة بها نخلص إلى   بعد التعر
 الآتي:

يمكن استخدام هذه الوسائل والتقنيات في التحقيق مع المتهمين، بل ولا يجوز ذلك من  لا-
بية  الناحية الفقهية، وهو ما اتفق فيه فقهاء المسلمين مع المشرعين القانونيين في سائر الدول العر

بية.  والغر

اء الدولي، لا يعتبر الإقرار الناتج عن هذه الوسائل حجة في القضاء الإسلامي ولا في القض-
يعات القانونية. يعة الإسلامية وفي التشر  ولا تترتب عليه آثار الإقرار الصحيح المقررة في الشر

رفض استخدام هذه الوسائل والتقنيات، وعدم إدراجها ضمن الوسائل المعتبرة في منظومة -
بدا على رفضها؛ وإنما هو مناقشة للمعطيات العلم ية الحالية وأثرِ الإثبات لا يعتبر حكما باتّا ومؤ

القوادح السالفة عليها؛ وعلى هذا الأساس فإذا تطورت هذه الوسائل أكثر، وسلمت من 
العوارض التي أضعفت حجيتها الآن؛ فلا شك أن الفقهاء سيعيدون بحثها وفق ما يستجد من 

 معطيات.
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: محمود الجوانب الشرعية الإسلامية من استعمال الوسائل العلمية في تعذيب المتهم -15
السرطاوي، بحث مقدم للندوة العلمية: "الجوانب الشرعية والقانونية لاستخدام الوسائل 

ه، نشر مركز 8/4/1428-6العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي"، عمان، الأردن، أيام 
ياض، السعودية.الدراسات  بية للعلوم الأمنية، الر  والأبحاث، جامعة نايف العر

باني -16 : أبو الحسن العدوي، تحقيق: يوسف حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الر
 ه.1414البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، 
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بيع، دار الثقافة، عمان، الأرحجية الشهادة في الإثبات الجزائي -17 ، 1دن، ط: عماد محمد ر
 م.1999

: مصطفى العوجي، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية -18
 م. 1989، 1ط

: ممدوح خليل بحر، مكتبة دار الثقافة، عمان، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي -19
 م.1996، 1الأردن، ط

محمد كامل -الأرنؤوطسليمان بن الأشعث الأزدي، تحقيق: شعيب  سنن أبي داود: -21
 ه.1431، 1قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، لبنان، ط

بية، القاهرة، مصر، طاستجواب المتهم -21 ، 1: محمد سامي النبراوي، دار النهضة العر
 م.1968

ين،  سنن الدارقطني: -22 أبو الحسن البغدادي الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و آخر
 ه.1424، 1نان، طمؤسسة الرسالة، بيروت، لب

 ه.1424، 3أبو بكر البيهقي، دار ال كتب العلمية، بيروت، لبنان، ط السنن ال كبرى: -23

أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: حسن شلبي، إشراف: شعيب  السنن ال كبرى: -24
 ه.1421، 1الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

يني، تحقيق: شعيب سنن ابن ماجه: -25 ّ ه القزو ين، دار الرسالة -الأرنؤوط أبي عبد الل وآخر
 ه.1431، 1العالمية، بيروت، لبنان، ط
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ياض، شرح العمدة -26 : تقي الدين ابن تيمية، تحقيق: خالد المشيقح، دار العاصمة، الر
 ه.1418، 1السعودية، ط

يدان، ضمانات المتهم والأساليب الحديثة لل كشف عن الجريمة -27 : عدنان عبد الحميد ز
 م.1982لحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، كلية ا

بي، القاهرة، مصر، طاعتراف المتهم -28  م.1998، 2: سامي صادق الملا، دار الفكر العر

: فلاح العبادي، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، اعتراف المتهم وأثره في الإثبات -29
 م.2115، 1ط

ية،علم النفس الجنائي علما وعملا -31 القاهرة، مصر،  : محمد فتحي، مكتبة النهضة المصر
 م.1969، 4ط

 . ه1414دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د،ط(، : السرخسي، المبسوط -31

 : ابن حزم، دار الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(.المحلى بالآثار -32

مدى شرعية استعمال جهاز كشف ال كذب في التحقيق الجنائي ودوره في إثبات  -33
براهيم أحمد عثمان، بحث مقدم للن التهم: دوة العلمية: "الجوانب الشرعية والقانونية إ

 ه.8/4/1428-6لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي"، عمان، الأردن، 

: أبو الحسن المسعودي، دار الأندلس، بيروت، لبنان، مروج الذهب ومعادن الجوهر -34
 )د،ط(، )د،ت(.
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ّ ه الحاكم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار  المستدرك على الصحيحين: -35 أبو عبد الل
 ه.1411، 1ال كتب العلمية، بيروت لبنان، ط

ين، إشراف: -عادل مرشد-، تحقيق: شعيب الأرنؤوطمسند الإمام أحمد بن حنبل -36 وآخر
ّ ه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  ه.1421، 1عبد الل

 ه1388كتبة القاهرة، القاهرة،  مصر، )د،ط(، : ابن قدامة، مالمغني -37

بيني، دار ال كتب العلمية، بيروت، لبنان، طمغني المحتاج -38  ه.1415، 1: الشر

: موقف الشرع الإسلامي من استخدام الوسائل النفسية في ال كشف عن الجريمة -39
يب، من كتاب: استخدام الوسائل النفسية.  مسعود الدر

يع الجنائي الهمص، : علاء وسائل التعرف على الجاني -41 رسالة ماجستير في التشر
ياض، السعودية،  بية للعلوم الأمنية، الر الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العر

 .م2111

: حسين المحمدي بوادي، منشأة المعارف، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي -41
ية، مصر، )د،ط(،   م. 2115الإسكندر

 الهوامش:

                                                           
يمة، دار النشر  : منور الشمري، بحث ضمن مجموعة أبحاثالتنويم المغناطيسي -(1) بعنوان: استخدام الوسائل النفسية في ال كشف عن الجر

ياض، السعودية، )د،ط(،  يب، الر بي للدراسات الأمنية والتدر  .171ه ، ص1418بالمركز العر
بي، القاهرة، مصر، طاعتراف المتهم -(2)  .164م، ص1998، 2: سامي صادق الملا، دار الفكر العر
يا، ط: التنويم المغناطيسي -(3)  .5ه ، ص1413، 2شرتوك، ترجمة: وجيه أسعد، دار البشائر، دمشق، سور
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 .171: منور الشمري، )م،س(، صالتنويم المغناطيسي -(4)
بية : علاء الهمص، وسائل التعرف على الجاني -(5) يع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العر رسالة ماجستير في التشر

ياض، السعودية، للعلوم الأمن  .123، صم2111ية، الر
 .168: سامي الملا، )م،س(، صاعتراف المتهم -(6)
 .174م، ص2118: محمد حماد الهيتي، دار ال كتب القانونية، القاهرة، مصر، )د،ط(، الأدلة الجنائية المادية -(7)
. ولا ندري 4/161،163لبنان، )د،ط(، )د،ت(، : أبو الحسن المسعودي، دار الأندلس، بيروت، مروج الذهب ومعادن الجوهر -(8)

 هل وافق العلماء والمفتون الخليفة في ذلك الزمان أم لا؟

يع الجنائي الإسلامي -(9) بي، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(، التشر  .1/591: عبد القادر عودة، دار الكتاب العر
  .9/66ه ، 1388، : ابن قدامة، مكتبة القاهرة، القاهرة،  مصر، )د،ط(المغني -(10)
 .489، صه1423، 1دار النوادر، بيروت لبنان، ط: محمد العمر، أصول التحقيق الجنائي -(11)
الطلاق، باب من  . النسائي: كتاب6/455، 4413أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم:  -(12)

، 1423. والترمذي: أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم: 5/265، 5596لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم: 
. وصححه 41/224، 24694. أحمد رقم: 3/198، 2141. وابن ماجه: أبواب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم: 3/84

 .2/4، 297قيقه للمسند، والألباني في إرواء الغليل، رقم: الأرنؤوط في تح
، 2811. والحاكم: كتاب الطلاق، رقم: 3/211، 2146أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم:  -(13)

. والبيهقي: 5/311، 4351م: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. والدارقطني: النذور، رق، وقال: "2/216
. وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود، والألباني في إرواء 6/139، 11454كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره، رقم: 

 .1/123، 82الغليل، رقم: 
ين من الحنفية، الذين -(14) ذهبوا إلى صحة إقرار المكره إذا كان  وقد اتفق الفقهاء على بطلان إقرار المكره، إلا ما كان من بعض المتأخر

دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د،ط(، : السرخسي، المبسوطمعروفا بالفجور والفساد في السرقة، ورتبوا عليه ضمان المال، لا وجوب الحد. 
دار الفكر، بيروت، : أبو الحسن العدوي، تحقيق: يوسف البقاعي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. 24/71، ه1414

بيني، دار ال كتب العلمية، بيروت، لبنان، طمغني المحتاج. 8/112ه، 1414لبنان، )د،ط(،  :  ابن المغني. 2/241ه، 1415، 1: الشر
 .11/142: ابن حزم، دار الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(، المحلى بالآثار. 5/313 قدامة، )م،س(،

ياض، السعودية، ط: تقي الدين ابشرح العمدة -(15)  .44ه، ص1418، 1ن تيمية، تحقيق: خالد المشيقح، دار العاصمة، الر
: محمود السرطاوي، بحث مقدم للندوة العلمية: "الجوانب الجوانب الشرعية الإسلامية من استعمال الوسائل العلمية في تعذيب المتهم -(16)

ه، نشر مركز الدراسات 8/4/1428-6التحقيق الجنائي"، عمان، الأردن، أيام  الشرعية والقانونية لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في
ياض، السعودية، ص بية للعلوم الأمنية، الر  .19والأبحاث، جامعة نايف العر

 .491: محمد العمر، )م،س(، صأصول التحقيق الجنائي -(17)
يب، صالجريمةموقف الشرع الإسلامي من استخدام الوسائل النفسية في ال كشف عن  -(18) ، من كتاب: استخدام 311: مسعود الدر

 الوسائل النفسية، )م،س(.
 .44: علاء الهمص، )م،س(، صوسائل التعرف على الجاني -(19)
 .488: محمد العمر، )م،س(، صأصول التحقيق الجنائي -(20)
يب، )م،س(، صموقف الشرع الإسلامي من استخدام الوسائل -(21)  .311: محمود الدر
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يع، القاهرة، مصر، )د،ط(، )د،ت(، صثبات في المواد الجنائيةالإ -(22)  .122: محمد زكي أبو عامر، الفنية للنشر والتوز
ية، مصر، )د،ط(، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي -(23) م، 2115: حسين المحمدي بوادي، منشأة المعارف، الإسكندر

 . 172ص
 .44: محمد العطوي، )م،س(، صالتقنيةاستخدام المحققين لوسائل  -(24)

 .129: سامي الملا، )م،س(، صاعتراف المتهم -(25)
 .47: محمد العطوي، )م،س(، صاستخدام المحققين لوسائل التقنية -(26)
ياض، السعودية، : أحمد المطرودي، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الر جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف والمسؤولية الجنائية فيها -(27)

 .148ه، ص1423، 1ط
 .45محمد العطوي، )م،س(، ص استخدام المحققين لوسائل التقنية: -(28)
 .193: محمد العمر، )م،س(، صأصول التحقيق الجنائي -(29)
 .45: محمد العطوي، )م،س(، صاستخدام المحققين لوسائل التقنية -(30)
ياض، السعودية، )د،ط(، : البشري، التحقيق الجنائي المتكامل -(31)  بية للعلوم الأمنية، الر  .317ه ، ص1419أكاديمية نايف العر
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مًقف األحىاف في خبر اآلحاد يبعض التطبيقات الفقهية 
 في العبادات

 

 اهلل ملكمحمذ أمان  أ.                                                                                                        
 الذيىيات اإلسالمية قسم  

 كًلكاتا الهىذ. –الجامعة العالية ب 

 ملخص :

 والقياس والإجماع والسنة الكتاب من الآحاد خبر يهدف البحث إلي توضيح حجية
يف بين اختلاف الحنفية، و عند الآحاد خبر بحجية العمل والمعقول، وشروط  التعر

بيان ترابط الجمهور، عند الواحد لخ بر الاصطلاحي يف المعنى بين وعند الحنفية. و  اللغوي لتعر
بيان بعض الأمثلة الآحاد خبر بين المعني الاصطلاحي. و العبادات  باب في التطبيقية الفقهية و

  عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه(. ، الوضوء علي سبيل المثال : )مس الذكر لاينقض –

 من نتائج البحث :

  الحنفية عند الآحاد خبر من نوع المستفيض الحديث. 
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 أقوي من الآحاد. المشهور الحديث عندالحنفية 

   خبر الواحد، مس الذكر، رفع اليدين، الثمار ، الزروع. : فتاحيةمالكلمات ال

Abstract: 
  Purpose of this research is to prove by Qur’an, Sunnah, Ijma, Qiyas and 

logic that Khabr-i Waheed is an evidence, to mention the rules to accept Khabr-i 
Waheed by Hanafi scholars, to mention the difference of opinion between Hanafi 
scholars and Jamhur scholars regarding the shar-i definition of Khabr-i Waheed 
and to establish relationship with lexical definition, and to give example of some 
jurisprudential masa’il from chapter of worship. As for example, not raising 
hands (non-doing of Raf’ul Yadain) before and after ruku, touching male does 
not invalidate wudoo  

Some results :  
According to Hanafi scholars hadith-i-mustafees is a branch of Khabr-i 

Waheed. 
According to Hanafi scholars hadith-i-mashhur is stronger than Khabr-i 

Waheed. 
Keywords : Masse Jakar, Raf’ul Yadain, Al-simar, Al-juru-i 
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 المقذمة

بنا لفهم معاني السنة والقرآن ، ونزل  يمان ، وفتح قلو نحمدك يا من شرح صدورنا للهداية والإ
،  ئفة ليتفقهوا في الدين "طا " فلولا نفر من كل فرقة منهمعلي عبده الفرقان الذي قال فيه 

هم ونصلي ونسلم علي من أرسله إلي كافة الناس رحمة للعالمين ، وعلي آله وأصحابه رضي الل  ه عن
هم هداة الدين المبين ، الذين يذلوا جهدهم وأنفسهم في سبيل الل  ه المتين ، وعلي تابعيهم 

 وأتباعهم الذين اتبعواهم بالاحسان.

 الآحاد خبر الظنية ومنها الأدلة من المستفاد الظن على بنيت إنما الفقهية الأحكام جل فان
 خالفهم لمن عبرة ولا على حجيته الدليل وأقاموا الآحاد خبر لحجية الأعلام الأئمة تصدى وقد

 في بينهم خلاف جرى قد انه إلى والسنة، إضافة الكتاب نصوص من أدلة على بذلك معتمدين
 هذا كان به للعمل الحنفية شروط معرفة ولأجل من قيد، ومنهم أطلق من فمنهم العمل شروط
بعض التطبيقات الفقهية في  موقف الأحنافأسميناه "  الذي البحث في خبر الآحاد و

 " .العبادات

 أهمية البحث : 

  يع تعلقه بسنة النبي صلي الل  ه عليه وسلم التي تعد المصدر الثاني من مصادر التشر
 الإسلامي.

 يع في الأساس يعد الذي الفقه أصول بعلم تعلقه  الإسلامي. التشر

 الحلال والحرام يعرف خلاله فمن البيان بحسن الأمور أولى هو الذي ، الفقه بعلم تعلقه 
. 
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بعة مقدمة على تقسيمه البحث طبيعة اقتضت وقد  خطة البحث:  .  مباحث وخاتمة وأر

 عليها، حدود البحث، ومنهجه. سرنا التي والخطة ، الموضوع أما المقدمة : فذكر فيها أهمية هذا

بعة على البحث فجاء  : مباحث أر

يف خبرالآحاد وأقسامه. -1  تعر

 حجية خبر الآحاد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. -2

 الحنفية ، وموقفهم. عند الآحاد شروط الأخذ بخ بر -3

 العبادات. باب في التطبيقية الفقهية الأمثلة -4

 المذاهب بين ومقارنتها الفقهية، الأحكام دراسة المقال هذا من المقصود ليس المقال: حدود
بعض المقصود إنما الفقهاء، والترجيح بين أقوال الفقهية  من منه دراسة حجية خبر الآحاد ، و

 العبادات ، واكتفيت ببعض المسائل لئلا يطول البحث.  في الفقهية تطبيقاته

سل كت فيه المنهج العلمي من ترتيب المباحث، وتوثيق النقول، وتحليل :  منهج الدراسة
يب، ونحو ذلك مما يتطلبه بيان الغر  المنهج العلمي.  النصوص، و

 . البحث هذا في إليها توصل الباحث التي النتائج أهم فيها ذكر الخاتمة:

هذا العمل المتواضع  خلال من الحنيف ديننا لخدمة يوفقنا أن القدير العلي الل  ه نسأل وختاما
 ، إنه علي كل شيئ قدير.
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 تعريف خبراآلحاد يأقسامه. -المبحث األيل

يف خبر الآحاد لغة  : تعر

هو مشتق من الخبار ، وهي الأرض الرخوة ؛ لأن الخ بر يثير الفائدة ،  معني الخ بر اللغوي :
كما أن الأرض الخبار تثير الغبار ، إذا قرعها الحافر ونحوه ، وهو نوع مخصوص من القول ، 

 وقسم من الكلام اللساني.

 2أخبار(: )الخ بر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر عنه. و الجمع 1وقال ابن منظور

وقد يستعمل في  .القول الذي يتطرق إليه التصديق، أو التكذيب  : معني الخ بر الاصطلاحي
يتطرق إلى غير القول التصديق أو التكذيب،  غير القول؛ لأن القول هو الأكثر في الاستعمال، و

يماء والإشارة، كأن تسأل بعض الطلاب وتقول: هل نجحت؛ فيشير بيده، أو ً كالإ  ل كنه مجازا
يفهمنا أن لا" أو "نعم   3 ."يومى برأسه، و

يف الآحاد  وتحته معان:  ، الانفراد على يدل الأصل وهذا وحد( أصله ) : لغة الآحاد : تعر

 العدد. أول وهو ، الواحد بمعنى : والأحد الواحد 

 واحد من : العدد من الرجلين ، والآحاد احد جاء : يقال ، من المتعدد فرد : الأحد 
يقال التسعة إلى  : فرادي. والآحاد آحاد( أي موحد( و ) آحاد )موحد جاءوا : ، و
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 إلى فوقها على ثلاثة فما يدل القلة وجمع القلة جمع زن ا أو من وهي )أفعال( وزن على
 . 4العشرة

يف اللغوي أن الخ بر هو ما ينقل عن الغير ، والآحاد عدد دون العشرة  يتضح لنا بعد التعر
يستعمل مجازا فيما فوق ذالك ،  .الغير اليسير عن العدد ينقله فخ بر الآحاد لغة : ما حقيقة. و

يف خبر الآحاد اصطلاحا:   تعر

يفات منها : الآحاد خبر الأصوليين جمهور عرف  بتعر

 الغزالي في  خبر الواحد ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم كماعرف
 .5المستصفي

   خبر الواحد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر كما عرف الآمدي في
 .6الإحكام في أصول الأحكام

  7ما لم يجمع شروط التواتر كما عرف ابن الحجر العسقلاني في نزهة النظر  . 

يفات عرفوه فقد الحنفية أما يفات عن تختلف بتعر يفاتهمومن  ، الجمهور تعر  :تعر

  يه الواحد أو الاثنان فصاعدًا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون هو كل خبر يرو
  .المشهور والمتواتر
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 الرواة وان كان قبوله على الإجماع يقع ولم ، الاشتهار حد في يدخل لهم خبر عن عبارة 
 عشرة. أو أوثلاثة اثنين

أي لا يوجب علم اليقين ولا علم  وهذا القسم يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينًا ،
 .8الطمأنينة، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء

حيث  من الأخبار تقسيم فبل ذكر تقسيم الآحاد لا بد من الإشارة  إلى : أقسام خبر الآحاد
 فجمهور المتكلمين من المعتزلة وأهل السنة من الشافعية و المال كية والحنابلة. كثرة طرق ورودها 

إلي  الاعتبار فيقسمون بهذا الحنفية إلى المتواتر والآحاد . وأما الاعتبار بهذا الأخبار يقسمون
 ، وآحاد .  ومشهور ، متواتر -ثلاثة 

يف المتواتر من الأخبار.  اتفق أصحاب الاصطلاحين في تعر

وهو الخ بر الذي رواه قوم لا ُيحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على ال كذب،  : المتواتر
يدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه. مثل نقل القرآن والصلوات الخمس  و
وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وما أشبه ذلك. وهذا القسم يوجب علم اليقين بمنزلة العيان 

يا، ومنكر المتو  .9اتر ومخالفه كافرعلما ضرور

 .واختلفوا في الخ بر المشهور ورتبته بين الأخبار

وضوح الأمر  والشهرة وأظهرته أعلنته إذا الأمر( )شهرت من مفعول اسم : المشهور لغة
  .وشيوعه ووضوحه لظهوره بذلك وسمي
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ً من الآحاد. فالخ بر عندهم ينقسم إلى متواتر وآحاد، والمشهور قسم من  جعله الجمهور قسما
ً بين المتواتر والآحاد. ورتبوا على ذلك أثرا وهو إفادة المشهور  الآحاد. وجعله الحنفية قسما

 . 10الطمأنينة وسكون النفس إلى صحة صدوره عن قائله

الحنفية : هو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر حتى نقله قوم لا  فخ بر المشهورعند
يعني: المشهور هو ما فيه ضرب شبهة  .يتوهم تواطؤهم على ال كذب وهم القرن الثاني والثالث

صورة لا معنى، ولأنه كان من أخبار الآحاد في القرن الأول كان في الاتصال ضرب شبهة 
بالقبول مع عدالتهم وشدتهم في الدين كان بمنزلة المتواتر، والمعتبر  صورة، ولما اشتهر وتلقته الأمة

في الاشتهار ما كان في القرن الثاني والثالث لا القرون التي بعدهما، فإن عامة أخبار الآحاد 
 .11 اشتهرت في هذه القرون ولا تُسمى مشهورة

لا  خبر فكل الآحاد أخبار من قسما المشهور الحديث الأصوليين جمهور عد مرتبة المشهور:
 المشهور الخ بر فاعتبروا : الحنفية أما .الاعتبار بهذا الظن يفيد وهو آحاد خبر فهو التواتر، يبلغ

 قائل. من صدوره صحة إلى النفس وسكون يفيد الطمأنينة وهو والآحاد المتواتر بين قسما

يه الواحد أو الاثنان فصاعدًا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون  الآحاد : وهو كل خبر يرو
وهذا القسم يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينًا، أي لا يوجب علم اليقين .دون المشهور والمتواتر

 . 12ولا علم الطمأنينة، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء

  : اتجاهان فيه وتحصل حادالآ لخ بر الأصوليين تقسيمات اختلفت
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يز. قسموه حيث الجمهور -1  إلى المشهور، العز

يب إلى المستفيض، قسموه حيث الحنفية -2 يز، الغر  . العز

يف المستفيض  : مستفيض وحديث ، شاع أي ، واستفاضة يفيض الخ بر فاض من:  تعر
 . 13الناس بين أي منتشر

 واحد. بمعنى المشهوروالمستفيض أن يترجح الجمهور اصطلاحات في التدقيق عند

 .  14اثنان وأقله ، مشهورا وقد يسمى أصل، عن الشاع هو السبكي : المستفيض قال 

يد جماعة نقله ما : المستفيض هو الآمدي  قال بعة عن تز يف . و هذا هو15الثلاثة والأر  تعر
 .المشهور

يز يف العز يه أقل من اثنين عن أثنين في جميع طبقات السند ما لم يبلغ حد  : تعر ما لا يرو
 الشهرة.

يب يف الغر  : هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. تعر

حيث كثرة طرق ورودها إلي المتواتر  يقسم جمهور الأصولين الحديث من  : الحاصل
هذا الاعتبار إلي المتواتر و المشهور و الآحاد. وأنهم قد فرقوا بين والآحاد، والحنفية يقسمونه ب

  المشهور و المستفيض أن المستفيض فسم من خبر الآحاد ، والمشهور قسم بين المتواتر والآحاد.
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 .حجية خبر اآلحاد مه الكتاب يالسىة ياإلجماع يالقياس -المبحث الثاوي 

 والقياس والإجماع والسنة الكتاب علي حجية خبر الآحاد بالأدلة ال كثيرة من استدل
  :والمعقول

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم : قوله تعالي :  الكتاب  
 16 إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

: إن الطائفة في الآية محمولة علي العدد اليسير الذي لا يبلغ حد التواتر، وقد  الدلالة وجه
 17أوجب الل  ه عز وجل الإنذار على هذا العدد، فلو لم يجب الأخذ به لخلا الإنذار عن الفائدة.

 .18: يآأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبي نوا  قوله تعالي

 المرتب والحكم ، فاسقا كونه على مرتبا بالتثبت سبحانه تعالي في الآية أمرالله : الدلالة وجه
الفسق  أن في ولاشك ، الاشتقاق منه بما معللا كونه يقتضي المناسب، الوصف المشتق على

 يقبل تعليل ألا لامتنع يقبل، ألا وجب لو الواحد، خبر أن ذكرنا بما فثبت القبول، عدم يناسب
 مقبول أذن فهو أن يقبل يجب لا الواحد فخ بر به، معلل انه وثبت ، فاسقا بكونه الفاسق، خبر

 .  19الجملة في
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 نفس في فيكون بقوله يحكم لئلا له الفاسق ليحتاط خبر في بالتثبت أمر تعالى الل  ه أن وحيث
 .  20أثره اقتفى بقوله قد الحاكم فيكون مخطئا أو كاذبا الأمر

 . السنة  

 إلى الل  ه عليهم رضوان أصحابه بعث قد كان والسلام الصلاة عليه النبي أن روي ما -1
ً  وقضاة وعمالا أمراء   البلدان ً  واحدا  منهم كل واحد بخ بر العمل يجز لم ولو واحدا

إلى  عنه الل  ه رضي معاذ النبي صليى الل  ه عليه وسلم  سيدنا كبعثة ؛ 21آحاد بعثهم لما
 اليمن. 

أن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم لما أراد  حيثرضي الل  ه عنه عن معاذ بن جبل -2
قال : أقضي   أن يبعث معاذا إلى اليمن، قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟

بكتاب الل  ه ، قال: فإن لم تجد في كتاب الل  ه قال: فبسنة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه 
ب وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم ولا في كتا

قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم صدره وقال:  الل  ه
 .22الحمد لل  ه الذي وفق رسول رسول الل  ه لما يرضي رسول الل  ه

أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا عن عطاء بن يسار -3
خبرتها، فقالت فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأ

أم سلمة: إن رسول الل  ه يقبل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده 
ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الل  ه، يحل الل  ه لرسوله ما شاء، فرجعت المرأة إلى 
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أم سلمة، فوجدت رسول الل  ه عندها، فقال رسول الل  ه: ما بال هذه المرأة ؟ 
ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ؟ فقالت أم سلمة: قد أخبرتها، فأخبرته أم سلمة. فقال: 

فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، فغضب رسول الل  ه، ثم قال: والل  ه إني 
 .23لأتقاكم لل  ه ولأعلمكم بحدوده

: في ذكر قول النبي صلى الل  ه عليه وسلم " ألا اخبر تيها أني أفعل ذلك" دلالة  قال الشافعي
م سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخ بر عن النبي إلا وفي خبرها ما على أن خبر أ

 .24تكون الحجة لمن أخبرته

 بن مسعود الل  ه عبد بن الرحمن عبد عن عمير بن الملك عبد عن سفيان عن روي -4
سمع  عبدا الل  ه النبي صلى الل  ه عليه وسلم قال : نضر عنهم أن الل  ه أبيه رضي عن

 من إلى فقه حامل ورب فقيه غير فقه حامل وأداها فرب ووعاها فحفظهامقالتي 
 . 25ثلاث افقه منه هو

 الدين ثم تعاليم وحفظ فهم إذا الواحد على والسلام الصلاة عليه النبي ثناء : الدلالة وجه
 .الواحد خبر قبول على يدل وهذا بلغها
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عن عبيد الل  ه بن أبي رافع عن أبيه قال: قال النبي صلى الل  ه عليه وسلم: لا ألفين  -5
يكته، يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول:  أحدكم متكئا على أر

 .26لا ندري، ما وجدنا في كتاب الل  ه اتبعناه

ثم قال الإمام الشافعي: وفي هذا تثبيت الخ بر عن رسول الل  ه، وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن  
 . 27لم يجدوا له نص حكم في كتاب الل  ه

وقد أطال الأصوليون في وجوه الاستدلال بكل دليل من الأدلة السابقة، وذكروا 
تسع المقام لعرض ذلك الاعتراضات التي أوردها المخالفون على كل دليل وأجابوا عنها، ولا ي

يره، لأن الأدلة في هذه المسألة كثيرة ومتنوعة، والاستدلال بمجموع هذه الأدلة لا  كله وتحر
 بدليل واحد منها.

يجاب العمل بخ بر الواحد هو إجماع الصحابة رضي الل  ه عنهم :   الإجماع أظهر ما يستدل به لإ
احد  منقولة في وقائع لا تنحصر، وهذه فأعمال الصحابة رضي الل  ه عنهم بخ بر العدل الو عليه.

الوقائع وإن كانت آحاداً في أفرادها لا تفيد القطع والجزم في المسألة، إلا أنها بمجموعها تدل على 
قدر مشترك بينها وهو عمل الصحابة بخ بر الواحد، فتدل بمجموعها على هذا القدر المشترك على 

ية عن كرم حاتم على كرمه على سبيل سبيل القطع والجزم في المسألة، كما دلت الو قائع المرو
 الصحابة أن .  فثبت28القطع والجزم، وإن كانت كل واقعة عند انفرادها لا تفيد إلا الظن
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 ، على فاعله إنكارا منهم احد عن ينقل ولم بصحته، يقطع لا الذي بالخ بر عملوا عنهم رضي الل  ه
 الإجماع. حصول يقتضي وذلك

يدل على ذلك ما : والأقرب قال الآمدي في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة، و
نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العدد والحصر المتفقة على العمل بخ بر الواحد، 

 .29ووجوب العمل به

وقال إمام الحرمين: والعمل بخ بر الواحد مستند إلى ما يثبت بالتواتر من أن الرسول عليه 
بإجماع الصحابة على العمل بخ بر الواحد، وهو  الصل اة والسلام كان يرسل الرسل آحادا، و

  .30إجماع منقول تواتراً 

 أخبار الصحابة رضي الل  ه عنه تدل علي إثبات العمل بخ بر الواحد

 عليه بقوله الأنصار رضي الل  ه عنه  على  الصديق بكر أبو احتج حيث السقيفة يوم حصل وما -1
يش " من : " الأئمة والسلام الصلاة  .32احد عليه ينكر ولم فقبلوه 31قر

عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية   -2
زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الل  ه كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 

 .33الضبي من ديته، فرجع إليه عمر
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الل  ه صلي الل  ه عليه  عن رسول سمع امراء الل  ه رحم  الجنين في قال عنه  الل  ه رضيعمر  أن وروي -3
 صلي الل  ه عليه وسلم  قضى الرسول بان فاخبره ، مالك بن حمل أليه فقام شيئا الجنين وسلم  في

 .34بغيره فيه لقضينا ، هذا نسمع لم لو عمر فقال بغرة فيه

عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد  عن محمد الباقرأن  -4
 .35الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الل  ه يقول: ُسنوا بهم سنة أهل الكتاب

بعين سنة ولا  -5 عن ابن عمر أنه رجع إلى قول رافع بن خديج في ترك المخابرة، وقال: كنا نخابر أر
ن خديج أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم نهى عن نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك رافع ب

 . 37 فتركناه   36 المخابرة 

: أن بعض الصحابة رضي الل  ه عنهم  قد عملوا بالخ بر الواحد الذي لا يقطع بصحته  الحاصل
، ولم ينقل عن أحد منهم إنكارا علي فاعله ، فيكون العمل به مجمعا عليه بين الصحابة رضي الل  ه 

 عنهم .

،  والشهادات الفتوى في مقبول بصحته يقطع لا الذي الخ بر أن على أجمعوا:  القياس
 بل ، المظنونة دفع المفسدة أو المظنونة المصلحة الروايات ؛ لتحصيل في مقبولا يكون أن فوجب

 الحكم، ذلك دليل المفتي إذا سمع إلا تجوز لا الفتوى لان الفتوى، من بالقبول أولى الروايات
  . الأكثرون يغلط فيه صعب دقيق وذلك به الاستدلال كيفية وعرف

 

                                                           
 
 

 

 



 
 مًقف األحىاف في خبر اآلحاد يبعض التطبيقات الفقهية في العبادات

 محمذ أمان اهلل ملك أ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 954ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ ول ـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

 :وجهين من الواحد خبر وقبول والشهادة الفتوى بين الفرق

 الناس، حق كل في عاما شرعا الحكم ذلك صيرورة يقتضي الواحد بخ بر العمل أن وهو 
 .كذلك ليس الفتوى بالشهادة والعمل

 واقعة بالاجتهاد، كل في واحد كل تكليف يمكن لا لأنه ، ضرورة بالفتوى العمل 
ية الشهادة وكذا  المبطل. عن المحق تمييز لأجل الشرع، في ضرور

 به، وٕالا عملنا قاطعا دليلا المسالة في وجدنا إذا لانا ، ضروري فغير الواحد بخ بر أما العمل 
 . 38الأصلية البراءة إلى رجعنا

قال المانعون عن حجية خبر الواحد : إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وأن الل  ه :  المناقشة
يم .   سبحانه تعالي ذم إتباع الظن في القرآن ال كر

 39إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . 

 40وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا . 

 41لظن إن بعض الظن إثميا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من ا. 

 42ولا تقف ما ليس لك به علم. 
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 كيف يجب العمل به مع كونه محتمل ال كذب و الظن ، وقفو لما ليس لنا به علم ؟؟.

يمات.:  الإجابة  يكفي في الجواب أن يحرر معنى الظن في الآيات ال كر

 . 43معني الظن في اللغة : الظن هو تردد غير جازم راجح بين طرفي الاعتقاد

يت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جدا  قال الراغب: الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قو
بهم وأنهم إليه راجعون " الظن . 44لم يتجاوز حد الوهم؛كما قوله تعالى: "الذين يظنون أنهم ملاقوا ر

علم هو من العلم اليقين. وقوله تعالى: "وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من 
 .45إلا اتباع الظن"

حيث أثبت فيه الظن مع إثبات الشك ونفي العلم... وقوله تعالى:" إن الظن لا يغني من  
  .47المراد به الأوهام الناشئه من غير دليل صحيح .46الحق شيئا "

قال شبير أحمد : والظن الذي تفيده أخبار الآحاد إنما هو القوي الراجح المقارب لليقين، لا 
لمرجوح الذي لا يتجاوز حد التوهم، وهو نوع من العلم يدور عليه كثير من الأحكام الضعيف ا
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ية...وحينئذ فالمتعبد بأخبار الآحاد إنما يقفو ما له به علم، وليس هذا  الدينية والمعاملات الدنيو
  .48من إتباع الظن المذموم في شئ

ذلك أن الحكم بقبول خبر قال الجصاص: ليس في هذه الآيات ما ينفي قبول خبر الواحد، و
الواحد عندنا حكم بعلم... لأن الدلائل الموجبة للحكم به قد أوقعت لنا العلم بلزوم قبوله، فهو حكم 
بعلم، كما نقول في الحكم بشهادة الشهود إنه حكم بعلم... وإن كنا لا نعلم صدق الشهود من 

  .49كذبهم... كذلك قبول خبر الواحد

يمات يشمل الظن الحاصل بأخبار الآحاد،  وحتى لو سلم بأن المراد من الظن في الآيات ال كر
فإنه لا يصح الاحتجاج بمفاهيم الآيات على العاملين بخ بر الآحاد، لأن وجوب العمل بها ثابت 

 بدليل قاطع فلا جهالة فيه ولا ظن.

 :مًقف األحىاف في قبًل أخبار اآلحاد يهي ماتلي -المبحث الثالث

البلوى . وهي قضية تتكر يوميا وتمس حاجة الناس  به تعم فيما الخ بر يكون لا أن: الأول
 . 50إلي معرفة حكمها كوضوء النبي عليه الصلاة السلام 

 وما السؤال عنه، يكثر لأنه الحنفية، عند البلوى به تعم فيما الآحاد خبر رد في والسبب 
ينا فإذا أ ، نقله كثر عنه الجواب كثر وٕاذا عنه، الجواب كثر عنه السؤال كثر  قد النقل أن ر

 حديث  " مس ردوا صحيح، ولذلك غير انه لنا تبين اليسير العدد أو الواحد إلا يروه ولم قل،
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بنوا علي ذالك أيضا عدم عملهم بحديث 51البلوى وتقتضي العادة تواتره به تعم مما الذكر" لأنه ، و
 خيار المجلس.

فقد روي ابن عمر رضي الل  ه عنهما أن الرسول صلي الل  ه عليه وسل م قال: إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخ ير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما 

البيع  الآخر فتبايعا علي ذالك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما
 .  52فقد وجب البيع

 خبر وكل ، البلوى به تعم قال الحنفية حول هذه الرواية السابقة : إن هذا الخ بر واحد فيما
 .  53مقبول فهذا غير مقبول غير كذلك

 على لأنه عثر إلا ليس عمل الراوي مخالفة ، لان رواه ما بخلاف يعمل الراوي لا : أنالثاني
 بخلافه أفتى أو فعمل ماخالفه فإذا 54به العمل تمنع علة بوجود علم أو رواه قطعي ناسخ لما دليل

 . 55أو فتواه  الصحابي عمل على العمل وكان ، الخ بر رد ،

يرة رضي الل  ه عنه  أبا أن روي فقد ، الكلب ولوغ من سبعا الغسل حديث ردوا ولذلك هر
 سبع  مرات يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء الل  ه صلي الل  ه عليه وسلم " طهور رسول قال

 . 56" بالتراب أولاهن
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 بل السبع تجب قال لا ومن  ، وهو واضح للإناء غسلات سبع وجوب على دل الحديث إن
 وهو الحديث راوي بأن  ذلك على استدل ،و والتسبيع ندب النجاسات من كغيره الكلب ولوغ

يرة أبو  . 57مرات ولوغه ثلاث من يغسل : قال هر

يعتبرون تلك المخالفة انقطاعا باطنا يقدح في صحة  :الثالث أن لا يخالف السنة المعروفة ، و
 .الحديث وثبوته ، ومعنى المخالفة هنا هو ذاته المتقدم عند الحديث على مخالفة الحديث للكتاب

فية كما المتواترة أو المشهورة أو ما تلقته الأمة بالقبول، والمشهور عند الحن :المراد بالسنة المعروفة
سبق قسم من أقسام المتواتر، وليس من أقسام الآحاد كما في اصطلاح المحدثين؛ لذا فالآحاد 

 .عندهم وهو ظني لا يعارض السنة المعروفة؛ لأنها قطعية

يه  كان إذا فيما القياس يوافق أن:  الرابع كان  أو والاجتهاد الفقه في معروف غير راو
يعنون رواية  خالفت الل  ه صلي الل  ه عليه وسلم  فإذا لرسول صحبته تطل لم من بالمجهول مجهولا و

 والاجتهاد فروايته بالفقه معروفا الراوي كان وان عليها، القياس وقدم ، ردت ، القياس هؤلاء
 بحديث إلا يعرف لم أي ، مجهول أو بالرواية، معروف أما : الروي القياس. فقالوا  على مقدمة

 المعنى من شيء يذهب أن لا يأمن فانه فقيها يكن لم إذا الراوي بأن ذلك حديثين . وعللوا أو
 نظرهم في الخ بر هذا بذلك حديث " المصراة" لأن الأحناف رد ، وقد الحكم عليه يبتني الذي

 .58خالف أصل الخراج بالضمان  قد
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 العبادات. باب في التطبيقية الفقهية األمثلة -المبحث الرابع 

 .الذكر لا ينقض الوضوء مس -1

  : قولين على المسالة هذه في الفقهاء اختلف

 وقد أجمع الوضوء نواقض من ناقضا يعد الذكر مس أن إلى الجمهور ذهب  :الأول القول
  : هذا على 59الثلاثة) الإمام مالك ، الإمام  الشافعي ، الإمام أحمد ( الأئمة

 بمس الذكر بشروط تالية:  رحمه الل  ه تعالي ينقض الوضوءعند المالك 

 وضوء الصبي ينقض فلا خنثا ولو بالغا يكون وان ، به المتصل نفسه ذكر يمس أن . 

 حائل. بدون المس يكون أن 

 60الأصابع برأس أو جنبها أو بباطن الأصابع أو ال كف بباطن المس يكون أن . 

فهم  والمنفصل المتصل بمس الذكر الوضوء رحمه الل  ه تعالي ينتقض عند الإمام الشافعي
 قالوا فلذا الغير ذكر مس يتناول المس أن : وٕانما يقولون نفسه ذكر الشخص بمس المس يخصون

 .  61غيره ذكر أو نفسه ذكر كان الوضوء سواء ينقض الذكر مس إن :

 جماهير الأصحاب وعليه مطلقا ينقض الذكر مس رحمه الل  ه تعالي أن عند إمام أحمد بن حنبل
 . 62منهم ، وهو أصح القول عنده جماعة به وقطع
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 . 63:  هو مذهب إمام أبي حنيفة وأصحابه الذين لم يروا وضوءا أصلاالقول الثاني

 ال كف كان بباطن سواء بشهوة كان ولو الوضوء ينقض لا الذكر مس أن الحنفية قال فقد
 المتفق العبادة لان خلاف العلماء من خروجا الوضوء منه يستحب ول كنه الأصابع بباطن أو

 . 64مذهبه يرتكب مكروه لا أن بشرط فيها المختلف العبادة من خير عليها

 يلي: بما ذلك على واستدل الجمهور

يرة رضي الل  ه عنه  قال قال النبي صلي الل  ه عليه وسل م من  -1  ذكره مس عن أبي هر
 . 65فليتوضأ

 فلا ذكره مس : من النبي صلي الل  ه عليه وسل م قال أن صفوان بنت 66بسرة عن وروي -2
انتقض  غيره ذكر أو ذكره مس من أن على يدلان . والحديثان67يتوضأ يصلي حتى

   .وضوءه

 استدل أبوحنيفة وأصحابه رحمهم الل  ه فيما يلي: 

النبي صلي الل  ه عليه وسل م عمن مس  سال أنه عنه  الل  ه رضي  68علي بن طلقة عن روي 
 . 69ذكره هل عليه أن يتوضأ ؟ فقال: لا : هل هو إلا بضعة منك 
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: من خلال البحث توصلت إلي أن الحديث الذي استدل به الحنفية هو أصح  الحاصل
حديث لهم في هذا الباب فلم اعثر علي أدلة أخري؛ لذا يبدو لي أن القول الثاني هو القول الراجح 

خبر  لأنه ردوه فقد ، لمذهبهم الجمهور به استدل الذي السابق الحديث لقوة ما استدلوا به. أما
 . والل  ه أعلم بالصواب.70يقبل  فلا البلوى به تعم أمر في آحاد

 وجه الترجيح:  

 .بي  حديث بسرة رضي الل  ه عنها إنما هو شرطي عن شرطي ولم أعثر علي تخريج قول الحر

 .رده أصحاب الحديث من جهة الإرسال 

 .ل كون حديث بسرة رضي الل  ه عنها ما عمت البلوي به 

 يجاب الوضوء من مس الذكر عن أحد من علماء السلف رحمهم الل  ه وعليه  لم يبت إ
 الصدر الأول.

  ل كون حديث بسرة رضي الل  ه عنها محتملا لهذا المعني ) غسل اليد( كما عند عامة
 . 71الفقهاء

 72حديث الرجال أقوي من حديث المراءة ؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبط. 

 .ع والسجودرفع اليدين في الصلاة ذات الركو -2
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اتفق أهل العلم في مسألة رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام ، ل كنهم اختلفوا فيما 
سواها ، وقد تناولت العديد من كتب الفقه والحديث عندأهل السن ة و الجماعة مسألة رفع 

 الأيدي في الصلاة . ولا يتسع المجال في هذه المسألة 

في رفع اليدين في الصلاة مفصلا ، ل كني أقتصر علي أقوال العلماء مع الأدلة  أن نذكر ماقيل
المهمة ؛ لأن الاختلاف يدل علي أن ه أمر زائد عن الصلاة ، وهو مبني علي الجواز وعدم 
الجواز، وذالك لا يقف علي صحة الصلاة وعدمها. فالناظر في هذا البحث يجده على عدة أقوال 

 تالية:

: يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مرة واحدة ثم يرسل يديه ، وهو المشهور  مالكقال الإمام  
 عند المال كية.

 : يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مرة واحدة ثم يضع اليمني علي اليسري. قال أبو حنيفة

: يرفع يديه عند التكبير ، ثم يضع اليمني علي اليسري ، ثم يرفع يديه عند  قال أحمد بن حنبل
 لركوع وعند الرفع من الركوع ولايرفع عند السجود .ا

: يرفع المصلي يديه في أول ركعة ثلاث مرات ، وفيما سواها من الصلاة  قال الشافعي
 مرتين مرتين يرفع يديه.

: يرفع يديه عند التكبير ، ثم يضع اليمني علي اليسري ، ثم يرفع يديه عند  قال بعض الوهابية
 .73الركوع وعند السجودالركوع وعند الرفع من 
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أجمعت الأمة علي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، واختلفت فيما سواها فلهم  الحاصل:
 قولان:

 رفع اليديين في الصلاة كما قال الشافعي وأحمد بن حنبل. -1

 عدم رفع اليدين فيما سوي تكبيرة الإحرام كما قال أبوحنيفة.  -2

 حكم رفع اليدين في الصلاة.

 ابن حجر عدة أقوال في حكم رفع اليدين في الصلاة. نقل 

: أجمعت الأمة على استحباب رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام ، ثم قال قول النووي الشافعي
 بعد أسطر: أجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع. 

: " أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ". قول صاحب قول ابن عبد البر
 التبصرة عن مالك أنه لا يستحب. 

يدية  ولا عند غيرها. : إنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام قول ابن المنذر عن الز

 .74: إنه أوجبه، وإذا لم يرفع لم تصح صلاتهقول القفال عن أحمد بن يسار

دم الجواز فهذه بعض أقوال العلماء في حكم الرفع، وهي تتراوح بين الاستحباب والجواز وع 
صلي  والوجوب. وهذا الاختلاف يدل على أنه أمر زائد عن الصلاة، وليس سنة دائمة للرسول

 الل  ه عليه وسل م . ولو كانت كذلك لما تباين الحكم فيها إلى هذه الدرجة.
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 كيفية رفع اليدين في الصلاة ، ومواضعه.

يه مع نشر أصابعه وفتحها : الرجل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، حذاء أذن عند الحنفية
 ال كتفين وكذلك في تكبيرات العيدين والقنوت.  ومثله الأمة أما الحرة ترفع يديها إلى

: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب ، وفيما عدا ذلك  عند المال كية
 مكروه وكيفيتها أن تكون اليدان مبسوطتان وظهرهما إلى السماء.

: رفع اليدين عند تكبيرة الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول حتى  عند الشافعية
بهامه شحمتي أذنيه وتحاذي راحتاه منكبيه للرجل  تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وتحاذي إ

 والمرأة.

: الرجل والمرأة ، رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع  عند الحنابلة
 منه.

 أقوال العلماء في هذه المسألة مع الأدلة.

 أجمعت الأمة علي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، واختلفت فيما سواها فلهم قولان:

 .رفع اليديين في الصلاة كما قال الشافعي وأحمد بن حنبل 

 .عدم رفع اليدين فيما سوي تكبيرة الإحرام كما قال أبوحنيفة 

 الاستدلال علي القول الأول

صلى الل  ه تعالى عليه وسلم  -رأيت رسول الل  ه : ، عن أبيه ، قال سالم بن عبد الل  ه بن عمر نع 
، ولا  وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة يحاذي بهما منكبيه -
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فقالوا باستحباب رفع المصلي  . وقد عمل جمهور العلماء بهذا الحديث ،75يفعل ذلك في السجود
 . يده في هذه المواضع المذكورة في الحديث

وقد صنف الإمام البخاري رحمه الل  ه كتابا مفردا في هذه المسألة سماه )جزء في رفع اليدين( 
أثبت فيه الرفع في هذين الموضعين ، وأنكر إنكارا شديدا على من خالف ذلك . وروى فيه عن 

أصحاب رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة إذا الحسن أنه قال : كان 
ركعوا وإذا رفعوا . قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدا ، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي 

   76صلى الل  ه عليه وسلم أنه لم يرفع يديه

 -سول الل  ه رأيت ر: استدل القائلون بالأول بحديث ابن عمر رضي الل  ه عنه قالالحاصل : 
وإذا ركع وإذا  ، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة يحاذي بهما منكبيه -صلى الل  ه تعالى عليه وسلم 

، ولا يفعل ذلك في السجود.أن النبي صلي الل  ه عليه وسل م يرفعون أيديهم  رفع رأسه من الركوع
صلاة إذا ركعوا في الصلاة، وكان أصحاب رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم يرفعون أيديهم في ال

 يرفعون أيديهم ؛ كما روي عن الحسن، فلا يجوز ترك الرفع في الصلاة.

 الاستدلال علي القول الثاني

يد بن نصر أخبرنا  عاصم بن كليب  عن سفيان عن عبد الل  ه بن المبارك قال أنبأنا سو
الل  ه صلى الل  ه ألا أخبركم بصلاة رسول  قال عبد الل  ه عن علقمة عن عبد الرحمن بن الأسود عن

 .  77فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد عليه وسلم قال
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ألا أصلي بكم صلاة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه  قال قال عبد الل  ه بن مسعود: " علقمة عن
   .78وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة "

كان يرفع يديه عند أن النبي صلي الل  ه عليه وسل م   عن عبد الل  ه بن مسعود رضي الل  ه عنه
 تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود بعد ذالك.

يرة بن عبد الرحمن أنه سمع أبو هر إذا قام   كان النبي صلى الل  ه عليه وسلم :يقول عن أبي بكر
ثم يقول "سمع الل  ه لمن حمده" حين يرفع صلبه   يكبر حين يركع الى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم

بنا ولك الحمد" ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يرفع من الركوع ثم يقول وهو قائم "ر 
الصلاة كلها حتى   رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في

يكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس يرة إني لأشبهكم صلاة برسول  ."يقضيها و ثم يقول أبو هر
 . 79الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم

قرأت على مالك عن ابن شهاب   :في صحيح مسلم عن يحي بن يحي قال واية أخرىوفي ر
يرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هر

 .  80قال: والل  ه إني لأشبهكم صلاة برسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم

يرة خاليتان  ية عن فالروايتان السابقتان عن أبي هر من الرفع عند التكبير رغم أن الأولي مرو
والركوع والرفع من  ابن شهاب الزهري الذي روى حديث الرفع عند التكبير في الإحرام 
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يرة رضي الل  ه عنه الذي رُوي عنه الرفع عند التكبير الأول والركوع  الركوع؛ كما أن أبا هر
 .والرفع منه رُوي عنه أيضا الرفع مرة واحدة

أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة  :البراد قالعن سالم 
أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه   بين   ثم فقام  صلى الل  ه عليه وسلم  رسول الل  ه

مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم   بين  وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى  ركبتيه  على
حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض قال سمع الل  ه لمن 

مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه حتى استقر كل شيء منه ففعل   بين  جافى  ثم
بع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته". ثم قال هكذا رأينا رسول  مثل ذلك أيضا ثم صلى أر

  .81الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم يصلي

: صليت خلف عبد الل  ه بن مسعود فلم يرفع يديه عند الركوع وعند رفع  وعن علقمة أنه قال
الرأس من الركوع فقلت له : لم لا ترفع يديك؟ فقال : صليت خلف رسول الل  ه صلى الل  ه عليه 

 . 82أبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا في التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة  وسلم وخلف

يرة  المشهورالحديث  باسم " المسيء في صلاته" الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هر
أن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصل ى فسل م على النبي صلى  وغيره

الل  ه عليه وسلم فرد وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فرجع يصلي كما كان صل ى، ثم جاء فسل م 
فقال: والذي بعثك   ل  ه عليه وسلم فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" )ثلاثا(على النبي صلى ال

بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
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ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع 
 . 83وافعل ذلك في صلاتك كلهاحتى تطمئن جالسا، 

هذا الحديث هو الأصل الذي بنيت عليه صحة الصلاة؛ لذلك قال بعض العلماء إن ما ذكر 
في هذا الحديث فهو واجب وما سواه فهو غير واجب. والرفع لم يذكر في هذا الحديث .فلو كان 

 .لبينه الرسول صلى الل  ه عليه وسلم لهذا الرجل  الرفع من أعمال الصلاة

وإذا  ترفع الأيدي في الصلاة " : أنه قال -صلى الل  ه عليه وسلم  - عن النبي ، ابن عباس عن
بجمع عند الجمرتين وعلى الميت . كذا في سماعنا  والمروة وعشيةعرفة الصفا رأى البيت وعلى و

  84. وفي المبسوط وعند الجمرتين

وسلم، والناس رافعوا أيديهم : دخل علينا رسول الل  ه صلى الل  ه عليه عن جابر بن سمرة، قال
قال زهير: أراه قال في الصلاة، فقال: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ 

 .85أسكنوا في الصلاة "

: هذا الحديث الذي ينهى عن الرفع إلا أن القائلين بالرفع اعترضوا بأن النهي عن  المناقشة
واه حديثا غير واحد من المحدثين منهم البخاري في وقد ر  الرفع مقيد بحالة الرفع عند السلام

 . 86جزء رفع اليدين ومسلم في صحيحه
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ول كن المتأمل فيما اعترضوا به يجد أن كلمة السلام لم ترد إطلاقا في هذا الحديث بل 
وردت في حديث آخر وأنه لا يمكن أن يكون الحديثان حديثا واحدا، فلا يثبت التقييد لأن 

 في الصلاة بما فيه الرفع عند السلام.  ينهي عن مطلق الرفعظاهر هذا الحديث 

 المناظرة بين أبي حنيفة و أوزاعي رحمهما الل  ه.

العراق لا  المسجد الحرام فقال ما بال أهل رحمهم الل  ه في أبا حنيفة الأوزاعي لقي فإن 
سالم  الزهري عن يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، وقد حدثني

أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع  : رضي الل  ه تعالى عنهم ابن عمر عن
 . وعند رفع الرأس من الركوع

براهيم النخعي عن حماد عن رحمه الل  ه تعالى حدثني أبو حنيفة فقال عبد الل  ه بن  علقمة عن إ
رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ، ثم لا أن النبي صلى الل  ه عليه وسلم كان ي : رضي الل  ه عنه مسعود

 يعود.

سالم وهو يحدثني  الزهري عن أحدثه بحديث أبي حنيفة الأوزاعي عجبا من فقال 
براهيم عن حماد عن بحديث  علقمة فرجح حديثه بعلو إسناده. إ

براهيم فكان أفقه من الزهري وأما حماد فكان أفقه من أما أبو حنيفة فقال سالم ولولا  إ
عبد الل  ه فرجح حديثه بفقه رواته  علقمة أفقه منه وأما رضي الل  ه عنه لقلت بأن عمر ابن سبق

 . 87وهو المذهب ؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد
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 . دراسة دفع التعارض بين الأحاديث

إن المقصود من رفع اليدين إعلام الأصم الذي خلفه وإنما : دفع التعارض بين الأحاديث
الإعلام بالرفع في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء كتكبيرات الزوائد في  يحتاج إلى

العيدين وتكبيرات القنوت، فأما فيما يؤتى به في حالة الانتقال فلا حاجة إليه ؛ لأن الأصم 
 الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليدين. يرى

يل ما روى ابن مسعود رضي الل  ه وأن النبي صلى الل  ه عليه وسلم كان يرفع ثم ترك ذلك بدل
عنه أنه قال رفع رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم فرفعنا وترك فتركنا.فدل عليه أن مدار حديث 

 وعاصم بن كليب رضي الل  ه عنهم .  الرفع على  علي وابن عمر

علي سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة  قال ابن مسعود رضي الل  ه عنه : صليت خلف 
 تاح.الافت

 وقال مجاهد: صليت خلف عبد الل  ه بن عمر سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. 

فعلم من كلام ابن مسعود ومجاهد أن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولى ؛ لأنه لو ثبت 
بو درجته على السنة ولو لم يثبت كان بدعة وترك البدعة أولى من إتيان السنة ؛  لأن الرفع لا تر

ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب فساد الصلاة والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلاة ؛ 
لأنه اشتغال بعمل ليس من أعمال الصلاة باليدين جميعا وهو تفسير العمل ال كثير وقد بينا 

 رواه. ما بخلاف يعمل الراوي لا . أن88المقدار المفروض من الركوع في موضعه
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 الآراء.الترجيح بين 

لايرفع اليدين فيما سوا تكبيرة الإحرام ؛ لأن  النبي صلى الل  ه عليه وسلم القول الراجح : أن 
كان يواظب على رفع اليدين في أول حياته ، ل كنه توقف عن ذلك في أيامه الأخيرة ؛ كما ورد 

ه صلى الل  ه عليه في أثناء البحث، فيرجح ترك رفع اليدين فيما سواها ؛ ل كونه آخر الأشياء فعلاً من
بها البلوى  تعم مما المسالة ل كون بها ، يعملوا فلم الجمهور بها التي استدل الأحاديث وسلم. وأما

يا.89  .ول كون عمل الراوي "علي وعبد الل  ه بن عمر رضي الل  ه عنهم " مخالفا علي ما رو

 .       والثمار الزروع زكاة نصاب -3

  : قولين على المسالة هذه في الفقهاء اختلف

 هذا خمسة أوسق، تبلغ حتى والثمار الزروع من شيء في تجب لا الزكاة إن : الأول القول
يز عبد بن سهل وعمرو بن أمامة وأبو ، وجابر عمر ابن ومنهم العلم، أهل أكثر قول  بن ،وجابر العز
يد  ، والثوري ، المدينة وأهل ، ومالك ، ، والنخعي والحكم ، ومحكول ، وعطاء ، والحسن ، ز

 . 90العلم أهل وسائر ومحمد ، يوسف وأبو ، ، والشافعي ليلى ، ابن أبي زعي ا والاو

 حظ فخمسة أوسق في يخرص مما كان إذا انه إلى الل  ه رحمه انس بن مالك الإمام وذهب
 ما منهم واحد كل حظ في فان صار ، أوسق فخمسة يخرص لا مما كان وان ، منهم واحد كل

 . 91الزكاة يلزمه لم الزكاة فيه تجب لا
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 الزكاة وقت وجوب نصابا تبلغ أن بشرط تجب والثمار الزروع زكاة أن إلى الحنابلة وذهب
 . 92أوسق خمسة هنا والنصاب

 الاستدلال علي القول الأول:  

الل  ه صلي الل  ه ليس فيما دون  رسول قال : الخدري رضي الل  ه عنه قال سعيد أبي عن روي
 . 93خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة

القول الثاني : ذهب مجاهد و أبو حنيفة ومن تابعه إلي أن الزكاة واجبة في قليل الثمار 
والزروع ، وفي كثيرها . فإن كانت مما سقته السماء أو سقي فتحا فالعشر، وإن سقي بدالية أو 

 .  94سانية فنصف العشر ، إلا الحطب و القصب والحشيش فإنه لا شيئ في ذلك

 قول الثاني: الاستدلال علي ال

 الكتاب : 

  قوله تعالي : يآأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ل كم من
 . 95الأرض

 . 96إطلاق  على فحملناه ، بشيء يقيده فلم وجه الدلالة :
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  يتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من قوله تعالي : والنخل والزرع مختلفا أكله والز
. وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه 97أثمر وآتوا حقه يوم حصادهثمره إذا 

 الحصاد.

والدليل علي أن هذا الحق هو العشر : اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار علي أنه لا حق يجب 
 . 98في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا العشر 

 السنة : 

 النبي صلي الل  ه عليه وسل م أنه قال  حديث سالم بن عبد الل  ه عن أبيه رضي الل  ه عنهم عن
يا العشر وما سقا بالنضح نصف العشر  .  99: فيما سقت السماء و العيون أو كان عثر

 يد رضي الل  ه عنهم أنه قال : العشر أو نصف العشر  .100عن ابن عباس وجابر بن ز

 وذلك عام في جميع 101قول النبي صلي الل  ه عليه وسل م : فيما سقت السماء العشر .
 الأصناف إلا ما قام دليله ، ولم يفرق في شيئ من ذلك بين القليل و ال كثير.

 الترجيح بين القولين:

يبدو لي أن القول الثاني هو القول الراجح لقوة ما استدلوا به، وذلك أن حديث سالم بن عبد 
آحاد، والمشهور يكون الل  ه رضي الل  ه عنه مشهور و حديث أبي سعيد الخدري رضي الل  ه عنه 
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أقوي من الآحاد، وعلي القول استدل بحديث سالم بن عبد الل  ه رضي الل  ه عنه ، وعلي الأول 
 استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الل  ه عنه.

 الخاتمة

  قسمتهم الثلاثية مع يتفق وهذا ، الآحاد أقوي من  المشهور الحديث عند الأحناف 
 .، وآحاد ومشهور متواتر، إلى الأخبار يقسمون فهم ، عام بشكل للأخبار

 الحنفية عند الآحاد خبر من نوع المستفيض الحديث.  

 بين بينهم خلافية فقهية مسائل الآحاد بخ بر الأخذ شروط على ترتب  الجمهور شملت و
 باب العبادات. من خلافية فقهية تطبيقات ذكرنا وقد ، بعمومها الفقه أبواب

 .مس الذكر لا ينقض الوضوء 

  لايرفع اليدين فيما سوا تكبيرة الإحرام.أن 

 أن الزكاة واجبة في قليل الثمار والزروع ، وفي كثيرها 

 

 الهًامش

ً بالنحو واللغة والتاريخ  711هو محمد بن مكرم )ابن منظور( الأنصاري )  -1 ً في الأدب، مليح الإنشاء، وكان عارفا ه ( كان فاضلا
 .1/248، السيوطي والكتابة، انظر ترجمته في بغية الوعاة

. وانظر تاج اللغة 5/368ه ( مصورة عن طبعة بولاق )خبر(  636لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور( )ت 1  -2
بية، إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبعة دار العلم  . 2/641/ م )خبر( 1987لبنان  -وصحاح العر
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يب  ( 141ه ( تحقيق محمد سيد كيلاني ) 562القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد )الراغب الأصبهاني( )ت والمفردات في غر
 بيروت. -طبعة دار المعرفة 

يم بن علي بن محمد النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن ، الناشر: مكتبة الرشد  -3 ياض، ط –عبد ال كر ، 1999-ه1426، 1الر
 .643،ص2ج

 .91-96، ص 6ج معجم مقايس اللغة ، -4

 .79،ص2المستصفي  ، -5

 .31،ص2الإحكام في أصول الأحكام ، ج -6

 .26نزهة النظر، ص -7

،ص  2. والتلويح في التوضيح ، ج 619. وشرح المنار ص 32،ص  1. وأصول السرخسي ،ج376، ص 2كشف الأسرار ج  -8
ير والتحبير ،ج 3  . 235،ص  2. والتقر

يز بن أحمد البخاري )ت: -9 . محمد بن 366، 2ف الأسرار شرح أصول البزدوي،  دار الكتاب الإسلامي، جه ( ، كش736عبد العز
.محمد بن ابراهيم  282، ص 1بيروت ، ج –أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، وأصول السرخسي، الناشر: دار المعرفة 

. أحمد بن علي أبو 615،ص1315ية، الحلبي ابن ملك)ت: (، أنوار الحلك على شرح المنار، الناشر: دار سعادات ، مطبعة عثمان
يتية:  لفصول في الأصول، الناشرا،  بكر الرازي الجصاص الحنفي .  أبو عبد الل  ه، 37،ص3،ج1414: 2،ط وزارة الأوقاف ال كو

يقال له ابن الموقت الحنفي ير والتحبير، الناشر : دار ال كتب  شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج و ، التقر
 .235،ص2م ،ج1983 -ه      ، 2العلمية،ط

ير أمير بادشاه2/11،وكشف الأسرار، النسفي1/291نظر المرجع السابق -16  .49،وإرشاد الفحول الشوكاني38-3/37وتيسير التحر

، إفاضة الأنوار على متن أصول المنار ، الناشر:  .محمد علاء الدين الحصني368، ص 2كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ،ج -11
 . 619-618، ص 2. أنوار الحلك على شرح المنار، ج178، ص1ه ، ط1399مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، سنة النشر: 

،ص  2. والتلويح في التوضيح ، ج 619. وشرح المنار ص 32،ص  1. وأصول السرخسي ،ج376، ص 2كشف الأسرار ج -12
ير والتحبير ،ج. والت 3  . 235،ص  2قر

ية -13  .245،ص2الدار النموذجية، ج -مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الناشر : المكتبة العصر

 .146، ص6، ج الأنصاري السبكي تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن ال كبرى ، أبو الشافعية طبقات : انظر -14
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 .13،ص1جللامدي، الأحكام : انظر -15

بة  -16  .  122 \سورة التو

والوصول، ابن  46والتمهيد،أبو الخطاب/ 1/152والمستصفى 81-3/75والفصول،الجصاص 2/588انظر شرح اللمع، الشيرازي  -17
وأصول الفقه،  49.وإرشاد الفحول الشوكاني 2/134،وفواتح الرحموت، الأنصاري 552-568.والمحصول الرازي 2/165برهان

 .1/468الزحيلي   

 .6 آية \الحجرات  سورة -18

 .569، ص2خشي ، ج البد . وشرح166، ص2المحصول ، ج -19

 .266،ص4كثير، ج ابن تفسير : انظر -26

 .261،ص4. البحر المحيط،ج364،ص1التبصرة،ج انظر: -21

، 168الشدة، الرقم :  من فيه وما . الدارمي، باب الفتيا 327، ص2، ج 3592الرأي، الرقم :   اجتهاد سنن أبي داود ، باب -22
 .72،ص1ج

ير 465الرسالة،الشافعي -23 ،وانظر تعليق أحمد شاكر في الحاشية لوصل الحديث.والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ،انظر تنو
 طبعة دار الندوة بيروت.1/274ه (911الحوالك على موطأ مالك،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )

 . 466الرسالة، ص  -24

 . 686، الرقم: 454، ص2. صحيح ابن حبان، ج2658، الرقم : 34،ص5الترمذي ، ج رواه -25

يجه 4665، 6/4664، والحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب السنة 463-464 -26 ، ترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد. وانظر تخر
 من الرسالة، الإمام الشافعي.  96موسعا في حاشية ص

 .464الرسالة  -27

 مراجع الفقرة السابقة.  وانظر 2/4انظر شرح التلويح، التفتازاني   -28

 . 2/297الإحكام   -29
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، 2/666، وشرح اللمع، الشيرازي 91-98وانظر الرد على المستدل بالآيات في الفصول، الجصاص  / 662-1/599البرهان  -36
وفواتح الرحموت، الأنصاري  173-1/171، والاعتصام، الشاطبي 366-2/286والإحكام، الآمدي  1/154والمستصفى 

 .49الفحول، الشوكاني وإرشاد  2/136

 .88. مسلم ، الرقم : 2336البخاري ، الرقم :  رواه -31

 .162، ص2المحصول،ج -32

م، والحديث أخرجه الإمام أبو داود في  1968القاهره.  -طبعة دار الشعب  6/77، وانظر الأم، له 426الرسالة، الشافعي    -33
يجه موسعا في حاشية 17/2927كتاب الفرائض   رسالة.من ال 426،وانظر تخر

 .6916البخاري ، كتاب الديات ، باب جنين المراءة و ان العقل علي الوالد وعصبة الوالد لا علي الولد ، الرقم :   -34

 وانظر تعليق أحمد شاكر على ما يظهر من انقطاع الحديث. 436الرسالة،  -35

بع والثمن وغيرهما، انظر النهاي -36 يب الحديث، أبو السعادات المبارك بن المخابرة: المزارعة على نصيب معين من المحصول كالر ة في غر
 م . 1965بيروت -، طبعة دار ال كتب 26/7ه ( تحقيق ظاهر أحمد الزاوي ومحمد الظباحي  666محمد بن الأيثر الجزري )

يجه موسعاً في حاشية المصدر 16/1536والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب البيوع 2/593انظر شرح اللمع  -37  السابق.وانظر تخر

 .172، ص2انظر: المحصول ، ج -38

 .23الآية  \سورة النجم  -39

 . 36الآية  \سورة يونس   -46

 .12الآية  \سورة الحجرات   -41

 .36الآية  \سورة الإسراء -42

 .245/ 4انظر:  القاموس المحيط، الفيروزآبادي )ظن(  -43

 .46الآية  \سورة البقرة  -44

 .157الآية  \سورة النساء  -45

 .36الآية  \سورة يونس  -46
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يب القرآن،  أبو القاسم الحسين بن محمد )الراغب( )ظن(  -47  .317المفردات في غر

 .171-1/176، وانظر: نحوه في الاعتصام، الشاطبي   1/8فتح الملهم، شرح صحيح مسلم، التهانوي العثماني    -48

 .96-3/89الفصول    -49

 .   36أنظر : أصول الفقه الإسلامي للزلمي، ص -56

يع أصول في الوجيز -51  .    ص ، هيتو حسن محمد ، سلاميالإ التشر

 .163، ص3صحيح مسلم ، باب البيوع ، ج -52

 .37للزلمي،ص الإسلامي الفقه . وأصول295، 1الفقه ، ج أصول في . والبرهان128، ص2انظر: الأحكام للآمدي ، ج -53

 .   ص ، للزلمي ، الإسلامي الفقه أنظر: أصول -54

 .    ص ، حسن محمد ، أنظر: الوجيز -55

 .66. سنن النسائي ، باب بإراقة ما في الإناء، الرقم : 89باب حكم ولوغ الكلب ، الرقم :  صحيح مسلم ، -56

 .22، ص1انظر: سبيل السلام للصنعاني،ج -57

. والتلويح على  647،ص 2. وشرح المنار ، ج144،ص 3. والفصول في الأصول،ج13،ص  3انظر كشف الأسرار، ج -58
  17، ص  2التوضيح ، ج

 .176،ص1. المغني ،ج31، ص2. المجموع شرح المذهب ، ج41ص،1بداية المجتهد ، ج. -59

بعة، ج المذاهب على الفقه   -66  .118، ص1ال كبرى، ج . والمدونة69، ص1الأر

بعة ،ج المذاهب على . الفقه46،ص1المجتهد،ج بداية -61  .69،ص1الأر

 .262، ص1انظر: الإنصاف ،ج -62

 .21، ص1الحقائق،ج بيين  . وت31، ص1. تحفة الملوك ، ج131،ص1انظر: بدائع الصنائع، ج -63

بعة،ج المذاهب على انظر: الفقه -64  .136،ص1. بدائع الصنائع، ج69،ص1الأر
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 .7676. رواه الإمام أحمد، الرقم : 181أبوداؤد ، باب الوضوء  من مس الذكر، الرقم :  -65

يب، وقال المصنف : هي بسرة بنت  -66 صفوان بن نوفل القرشية بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة بنت صفوان صحابية كذا في التقر
 (. 37، ص  1الأسدية ، وهي بنت أخي ورقة بن نوفل . )مرقات المفاتيح، ج

 سبق مصدره.     -67

 (.38، ص 1يكني أبا علي الحنفي اليماني، و يقال له أيضا : طلق بن ثمامة. )مرقات المفاتيح، ج -68

. وقال الترمذي: إن هذا الحديث أحسن 149، ص 1. الدار قطني، ج161، ص1النسائي ، باب ترك الوضوء من ذالك ، ج -69
 شيئ يروي في هذا الباب.

 .128، ص2. فتوح الرحومت، ج132، ص1. بدائع الصنائع ، ج147، ص1حاشية رد المختار ، ج -76

بكر الرازي الجصاص، تحقيق: د. عصمت الل  ه عنايت الل  ه محمد، الناشر: دار  -71 شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، الإمام أبو
 . 463-397، ص1م، ج2616 –ه 1431، سنة النشر : 1ائر الإسلامية ، طالبش

 .37، ص  1مرقات المفاتيح، ج -72

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح  -73
 .278، ص 2( ج2البخاري ، )بيروت : دار ال كتب العلمية ، ط

-، دار ال كتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة  278ابن حجر، فتح الباري، شرح صحيح البخاري الجزء الثاني،كتاب الآذان، ص  -74
 م.2666

 .23،ص2أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، كتاب السنن ال كبري، دار المعرفة،ج -75

 .466-3/399انظر: المجموع للنووي  -76

 -ه1414بن حبر النسائي، سنن النسائي، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية ، سنة الشنر:  أحمد بن شعيب بن علي بن سنان -77
 .182، ص 2، ج1662،الرقم: 1994

ابن مسعود حديث  . صحة الحديث :قال أبو عيسى حديث14،ص2محمد بن عيسي ، سنن الترمذي، دار ال كتب العلمية، ج -78
به يقول غير واحد من أهل العل42)ص:  حس وهو  (43 ص: ) أصحاب النبي صلى الل  ه عليه وسلم والتابعين م من( .  و

 ال كوفة. وأهل قولسفيان الثوري
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سنن النسائي،   . 293،ص 1. ج392صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، الرقم:  -79
 . 181،ص 2،ج1632كتاب الافتتاح، باب التكبير للركوع رقم 

 سه.المصدر نف -86

 .228\1، 863سنن أبي داود، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم  -81

 .199،ص 1أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،دار ال كتب العلمية، ج -82

ح مسلم، كتاب الصلاة،باب صحي -267|1، ج 757صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم... رقم   -83
 .1،298، ج397وجوب قراء الفاتحة، الرقم: 

 .37،ص5أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، كتاب السنن ال كبري ، دار المعرفة، ج -84

. مسند 1158،1318،1326، 1184. سنن النسائي ، باب السهو ، رقم الحديث : 431صحيح مسلم ، الصلاة ، رقم الحديث : -85
 .1666، الصلاة ، رقم الحديث : أبي داؤد 

، 431صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر والسكون في الصلاة رقم  -79،96البخاري، رفع اليدين في الصلاة، رقم  -86
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حرمة الحياة الخاصة بين الحماية القانونية و الشريعة 
 اإلسالمية

 
 إكرام بولقريناتأ.                                                                                                        

 1جامعة الجزائر  كلية الحقوق   

 ملخص :

إن الحق في احترام الحياة الخاصة يعد من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، فهو 
ثمرة التطور الحضاري للمجتمع الإنساني، فهو ليس مجرد حماية لمصلحة فردية أو ذاتية فقط و 

 ل كنه حماية لمصلحة اجتماعية و سياسية.

يع لوسائل الإعلام و تقدم فن  إن التطورات العلمية الهائلة و المتلاحقة و كذلك التطور السر
الطباعة والنشر و اختراع الحسابات الال كترونية أضاف أبعادا جديدة إلى مشكلة الحياة الخاصة 
و أصبح يهدد أسرارها و حرمتها و يتعارض مع المبادئ الأصولية المستقرة في الوجدان 

بتطبيق القانون الذي يعد السبيل الوحيد فان منع تأثير هذه المخاطر يكون ماعي للشعوب، الاجت
 لحماية هذه الحقوق  .
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و الواقع أن فكرة الحق في حرمة الحياة الخاصة لا ترتبط نشأتها بالقوانين الوضعية آو المواثيق 
يعة الإسلامية كانت سابقة إلى حمايتها، و على ه ذا الأساس استهدفت الدولية بل إن الشر

يع الجزائري و المجتمع الدولي من الحق في حرمة الحياة الخاصة  الدراسة  تبيان موقف التشر
يعة الإسلامية.  مقارنة بموقف الشر

The Summary 

The right to respect for private life is one of the most important human rights 
in modern societies, it is the result of the development of civilization of the 
humanitarian community, and it is not merely the protection of the individual or 
self-interest only, but the protection of the interests of the social and political. 

The tremendous scientific developments and the rapid evolution of successive 
and also to the media and the art of printing and publishing and the invention of 
the electronic accounts added new dimensions to the problem of private life and 
threatens its secrets and inviolable and inconsistent with the principles established 
in fundamentalism and social conscience of the peoples, the prevention of the 
impact of these risks is the application of the law, which is the only way to 
protect these rights. 

And the fact that the idea of the right to inviolability of private life is not 
linked to its inception secular laws or international conventions, but that the 
Islamic Sharia was to protect, and on this basis the study targeted to indicate the 
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position of the Algerian legislation and the international community of the right 
to inviolability of private life, compared with the position of the Islamic Sharia. 

 

  مقدمة

يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بالإنسان ، وهي من أكثر الحقوق 
الحقوق السابقة على وجود الدولة المثيرة للجدل بين فقهاء القانون منذ زمن بعيد ، فهي تعد من 

يات مختلفة لدواعي هذه  يعية على مستو ذاتها ، و قد شهدت السنوات الأخيرة استجابة تشر
يدا من الفقه لما لها من أهمية قصوى على كيان  الحماية ، و سايرها القضاء بتجاوب ملحوظ ، مؤ

ل كنها حماية لمصلحة اجتماعية و ، فهي ليست مجرد حماية لمصلحة فردية أو ذاتية فقط و (1)الفرد
 سياسية .

فالحياة الإنسانية و ما يحيط بها من حرمات هي منبع كل الحقوق و محور الحماية في كل 
زمان و مكان  و من هنا كان حرص الدول على صيانة حرمة الحياة الخاصة ضمانا لاستمرار 

 الحياة الاجتماعية       و تطورها .

هتمام  بهذه الحقوق يختلف بين المجتمعات البدائية البسيطة و و مما لا شك فيه أن الا
المجتمعات الحديثة المتقدمة ، ففي الأولى يقوى التضامن الاجتماعي بين الأفراد ، و لا يشعر 
الفرد بالقلق على حياته الخاصة ، أما المجتمعات الحديثة التي تتسم بفتور التضامن الاجتماعي و 

   اضمحلال القيم الخلقية

يد القلق فيها على حياتهم الخاصة  . (2)و تعقد الحياة الاجتماعية ، فيز
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و منذ عقود مضت كان التصور و الفهم لحرمة الحياة الخاصة أن سكن الإنسان هو قلعته 
ين أن يطلعوا على ما يدور داخل السكن ، و ل كن الحقيقة  الحصينة و أنه ليس من حق الآخر

بالعديد من المخاطر و التي تتمثل في التطورات العلمية الهائلة و أن ذلك التصور قد بات مهددا 
المتلاحقة  التي أضافت أبعادا جديدة إلى مشكلة الحياة الخاصة، ذلك أن المفهوم القديم لم يعد 
وحده كافيا لحماية هذه الحقوق من التطفل والانتهاك ذلك أن التقدم التكنولوجي قد مكن من 

تراق السمع و البصر تلك الأجهزة التي تزداد دقتها و قدرتهاو تتضاءل تطور أجهزة و وسائل اس
حجمها يوما بعد يوم حتى أصبحت تلك الوسائل تمثل تهديدا لحرمة الحياة الخاصة و اختراقا 
لسياجها المنيع لما لها من قدرة فائقة على اختراق الحواجز المادية و سواتر الخصوصية و كشف 

 .(3)ون أن يشعرواأسرار الناس بسهولة ود

يع لوسائل الإعلام و تقدم فن الطباعة و النشر و اختراع  وكذلك يرجع إلى التطور السر
ينهاو معالجتها و  الحسابات الال كترونية ، و ما تتميز به من قدرة فائقة على تجميع البيانات و تخز

 تحليلها 

بل إن بعض المخاطر  و استرجاعها في أقصر وقت ممكن و ليت الأمر اقتصر على ذلك فقط 
يرجع إلى الاعتبارات الاجتماعية كازدياد أعداد السكان و ظهور المباني الشاهقة المتلاصقة 
خصوصا في المدن  بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية ، و الصراع بين الفئات و الأحزاب و 

 السيطرة على مقاليد الحكم 

 .(4)حرمة الحياة الخاصة  و ما قد يقتضيه ذلك من تداعيات من شأنها تهدد

والواقع أن فكرة الحق في حرمة الحياة الخاصة لا ترتبط نشأتها بالقوانين الوضعية أو المواثيق 
يم و السنة  يعة الإسلامية كانت سباقة إلى حمايتها بنصوص من القرآن ال كر الدولية بل إن الشر
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ية و أقوال الصحابة و السلف الصالح و آراء فقهية ذات  سند و منطق لأن حماية حرمة النبو
يعة الإسلامية.   الحياة الخاصة تتفق مع المبادئ التي جاءت بها الشر

يع الجزائري و الاتفاقيات الدولية من الحق في  السؤال الذي يثور هنا هو ? ماهو موقف التشر
يعة الإسلامية ؟  حرمة الحياة الخاصة مقارنة بموقف الشر

 الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة   المبحث األول :

إن فكرة الحياة الخاصة صعبة التحديد، لما يكتنفها من أفكار نسبية تتسم بالمرونة و التطور وفقا 
للعادات و التقاليد السائدة في المجتمع، فضلا عما يشوب هذه الفكرة من غموض يجعل الفصل 

يرا، و عليه كان لابد من البحث عن صور هذا الحق ، بينهما و بين الحياة العامة أمرا عس
يات و  خصوصا في ظل التطور التكنولوجي، و بالتحديد في مجال الال كترونيات و علم البصر
السمعيات، لما جعل من اليسير غزو خصوصية الإنسان، و على هذا فقد استحسن الفقه و 

يعات وضع قائمة للعناصر التي تدخل في نطاق  الحق في حرمة الحياة الخاصة، و مع معظم التشر
ذلك رغم الاتفاق حول تحديد بعض العناصر المهمة التي لها مساس مباشر بالحياة الخاصة، إلا 

 انه بقي الخلاف حول بعضها الآخر. 

فحق الإنسان في حرمة الحياة الخاصة يعني حقه في اختيار الحياة الخاصة التي تلائمه و تناسب 
دخل من الغير أو من السلطة الحاكمة في ذلك الحق، و بالطبع فان الحق أسلوب حياته، دون ت

في حرمة الحياة الخاصة مثله مثل باقية الحقوق لا يعرف الإطلاق، فالحقوق عامة مقيدة 
 بوجوب عدم الإضرار بالغير 

و اتفاقها مع الصالح العام، و لهذا كان من الطبيعي تقيد الحق في الحياة الخاصة و أسلوب 
 ممارسته بما يتفق مع النظام الاجتماعي السائد في المجتمع .
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يتنازع المجتمع على مصلحتان أساسيتان في هذا الصدد ، المصلحة الأولى هي مصلحة الفرد 
عن اطلاع الغير ، تأكيدا لذاته و تحقيقا لأمنه الذي لا في حفظ أسراره و وقائع حياته بعيدا 

 ينفصل عن أمن 

و سلامة المجتمع ، و المصلحة الثانية هي مصلحة المجتمع في المساس بهذه الأسرار و انتهاكا 
في بعض الأحوال الموجبة لذلك نزولا على مقتضيات الحفاظ على النظام الاجتماعي و درء 

 سلامة المجتمع. الأخطار التي تهدد أمن و

و قد يبدو للوهلة الأولى تعذر التعايش السلمي بين المصلحتين باعتبار أن تغليب إحدى 
ية التي  المصلحتين يكون على حساب الأخرى، و هو المشاهد عملا في بعض الأنظمة الدكتاتور

يعة للاعتداء على  الحياة ترجع مصلحة الدولة على مصلحة الفرد و تتخذ من المصالح العامة ذر
 الخاصة و انتهاك خصوصيتها 

و حرمتها ، و الحقيقة أن صيانة حرمة الحياة الأخرى و تحقيق صالح المجتمع لا يقتضي 
التضحية بمصلحة لحساب الأخرى لأن التعايش بينهما و تحقيق التوافق و الانسجام أمر سهل 

ية الشخصية للأفراد و يتسع نطاق الحياة  تحقيقه في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية التي تح ترم الحر
الخاصة فيها دون أن يكون ذلك على حساب الصالح العام ، و هو الأمر الذي تكفله الدساتير و 
يعات المختلفة التي تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بينهما ، دون اعتداء على حرمة الحياة  التشر

 الخاصة أو افتئات على حق الصالح العام .

ي حرمة الحياة الخاصة هو حق من الحقوق العالمية، فإننا عالجنا مسألة الحماية و ما دام الحق ف
يع الجزائري و خارجيا في المجتمع الدولي  .(5)القانونية داخليا في التشر
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يع الجزائري انه نص صراحة على بعض الصور، و التي تعد أساسية و  و مما يلاحظ في التشر
يعات، أو ما  تعرف بالصور المتفق عليها، لأنها تدخل في صلب نطاق أو محل اهتمام جل التشر

منطقة الحق في الحياة الخاصة، و لم تثر جدلا كبيرا في الفقه و القضاء، و تتمثل في? حرمة 
ية المراسلات و الاتصالات الخاصة، و حرمة الشرف و الاعتبار، إفشاء الأسرار و  المسكن، سر

 التقاط الصور .

 ية الداخلية لحرمة الحياة الخاصةالمطلب األول : الحما

ية لحرمة الحياة الخاصة -1  الحماية الدستور

من الدستور الجزائري الحالي على ما يلي ? " لا يجوز انتهاك حرمة حياة  ;9تنص المادة 
 المواطن الخاصة ، و حرمة شرفه و يحميها القانون. 

ية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة " .  سر

ية  إن هذه المادة تعتبر الأساس الدستوري لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة ، و سر
 المراسلات 

ية يعد جوهر الحق في الخصوصية ، فهي  و الاتصالات الخاصة ، حيث أن الحق في في السر
تعد ترجمة مادية لأفكار شخصية ، أو آراء خاصة لا يجوز لغير مصدرها و من توجه إليه الاطلاع 

ية الهامة سواء من المعاهدات و الاتفاقيات  (6)ليهاع فلا يجوز الاعتداء على هذه القاعدة الدستور
ية و العادية أو القوانين التنظيمية و اللائحية إلى آخر مقرر و  التي تبرمها الجزائر أو القوانين العضو

 مبدأ تدرج القوانين .في أدنى الحرم القانوني  استنادا إلى مبدأ سمو الدستور الذي يتمخض عنه 
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هذا و تجدر الإشارة إلى أن الدستور باعتباره الوثيقة الأساسية احتوت على العديد من 
ية الداعية و الرامية إلى صيانة حرمة عناصر الحياة الخاصة نذكر منها على سبيل  القواعد الدستور

 المثال لا الحصر?

الرعاية الصحية ، المادة  91، المادة  المل كية الخاصة 9;حرمة المسكن ، المادة  >9المادة 
في فصل الواجبات القاضية ب " يمارس كل واحد  >>حماية الأسرة إلى جانب المادة  7>

ياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور ، لاسيما احترام الحق في  جميع حر
 و الطفولة". الشرف  و ستر الحياة  الخاصة  و حماية الأسرة و الشبيبة 

ين  هنا يتضح جليا أن الدستور يدعو إلى أنه من واجب المواطنين احترام الحياة الخاصة للآخر
 .(7)بما في ذلك عناصر هذه الحياة كالشرف و الأسرة

يات الأساسية و حقوق  =8وأما النصوص غير المباشرة فتتمثل في المادة  و نص?" الحر
يات، واجبهم أن ينقلوه من الإنسان مضمونة، و تكون تراثا مشترك يين و الجزائر ا بين الجزائر

بقولها "  94جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته و عدم انتهاك حرمته ". و نص المادة 
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس 

 بال كرامة. المعاملة القاسية أو اللإنسانية

على انه "يعاقب القانون على المخالفات  91ة يقمعها القانون." و كذا نص المادة أو المهين
ية." يات، و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنو  المرتكبة ضد الحقوق و الحر

ية للحق في الحياة الخاصة، أما عن الجانب  هذا عن الجانب الموضوعي للحماية الدستور
ية القوانين ممثلة في الإجرائي لهذه الحماية  فقد انشأ الدستور الجزائري هيئة تقوم بالرقابة على دستور

 .7=1المجلس الدستوري و ذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
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 الحماية القانونية و القضائية لحرمة الحياة الخاصة  -2

تعتبر الحماية القانونية والقضائية لحرمة الحياة الخاصة من الأكثر تطبيقا و احتكاكا بحياة 
بات و القانون المدني خصوصا  ية ، فقانون العقو المواطنين  فهي لا تقل أهمية عن الحماية الدستور

و الثاني الحماية  هما اللذان يرتبطان ارتباطا وثيقا بهذه الحماية ، حيث يوفر الأول الحماية الجزائية
يض الضحية خاصة عن الضرر المعنوي الذي قد يصيبه جراء التدخل في  يق تعو المدنية عن طر

من القانون المدني? "  179الحياة الخاصة هذا إذا لم يكن قبله ضرر مادي، حيث نصت المادة 
دوثه كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في ح

يض."   بالتعو

و نصها? "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق  >9و كذلك المادة 
يض عما يكون قد لحقوه من ضرر."   الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء، و التعو

بات  أما عن الحماية الجزائية  فقد وضع المشرع الجزائي العديد من المواد احتواها قانون العقو
مكرر على ?"  848. فعلى سبيل المثال تنص المادة  8مكرر 848مكرر إلى المادة  848من المادة 

دج  844.444دج إلى  4.444:سنوات و بغرامة مالية من  8أشهر إلى  ;يعاقب بالحبس من 
 لخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت و ذلك ?كل من تعمد المساس بحرمة الحياة ا

بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو عامة بغير إذن صاحبها أو  -1
 رضاه.

 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه. -7
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بات ذاتها المقررة يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعق و
يمة التامة، يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية ".  للجر

و رتّب المشرع المسؤولية الجنائية عند وقوع الاعتداء على الاتصالات الخاصة مهما  كانت 
يمة طبقا للمادة  بات ونصّها? "  1مكرر  848صفة الفاعل أو المساهمة في الجر من قانون العقو

ب ات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح أن توضع يعاقب بالعقو
في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأية وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق 

 مكرر من هذا القانون." 848المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

الخاصة أو الشخصية قد تتعرض ل كثير من الانتهاك من قبل  و الواقع أن المحادثات
 السلطات العامة 

أو من قبل الأفراد العاديين ، فسلطات الدولة تلجأ إلى مراقبة هذه المحادثات بهدف 
يمة  الضغط على إرادة الأفراد بغية تحقيق أغراض سياسية أو من اجل كشف الحقيقة في جر

عاديين قد يلجؤون إلى هذه الوسائل للحصول على دليل يثبت قد ارتكبت في حين أن الأفراد ال
 حقوقهم .

جرم فعل الصحفي المتصل بالحياة الخاصة، سواء  1مكرر  848من المادة  7وجاء في الفقرة 
كان ذلك بالتسجيل أو الصور أو الوثائق، فقد أورده المشرع ضمن الجنح المنصوص عليها في 

 . 1ررمك 848الفقرة الأولى من المادة 

يم اعتداء الصحفي المتصل بالحياة الخاصة، إذا صدرت منه الأفعال  و ممن يدخل في التجر
بقاء على الغرامة بالنسبة لجرائم  848المذكورة في المادة  بة الحبس و الإ مكرر مع رفع عقو

و نصها ?"عندما ترتكب  1مكرر  848من المادة  7الصحافة، و ذلك وفق ما جاء في الفقرة 
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يق الصحافة تطبق الأحكام الخاصة المنصوص  الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طر
 عليها في القوانين ذات العلاقة لتحديد الأشخاص المسؤولين."

بات و إنما توجد العيد من  و لا تتوقف الحماية القانونية على القانون المدني و قانون العقو
الحق في الحرمة الحياة الخاصة ، نذكر منها على سبيل المثال القوانين الخاصة التي تدعو إلى حماية 

 قانون المحاماة و القانون الأساسي للوظيفة العامة  و القانون العضوي المتعلق بالإعلام .

ل كن إن جميع هاته القواعد القانونية الداعية إلى حماية حرمة الحياة الخاصة يمكن أن تبقى 
ضحية أو المتضرر من انتهاك حياته الخاصة و هنا تبدأ الحماية حبرا على ورق إذا لم يحركها ال

القضائية للحق فمتى لجأ الضحية إلى العدالة  تحرك الدعوى العمومية . و ذلك لوضع حد للانتهاك 
يض المتضرر إذا طلب ذلك  .(8)و تعو

 ?التاليةللأفراد وذلك في الحالات غير أن هناك استثناءات تسمح بالتدخل في الحياة الخاصة  

? إذا ما ارتضى صاحب هذا الحق ال كشف هو بإرادته الخاصة عن حياته الشخصية أولا
برضاه و دون إكراه مثل ما يعتمد عليه ال كثير من المشاهير كالفنانين سعيا منهم على الشهرة، و 
مع ذلك لا يحق للصحافة النشر إلا ما صرح به صاحبه ولا تتعداه إلى التدخل معمقا في هاته 
الخصوصيات بسعي منه دون رضا صاحبه فلابد لهته الأخيرة الرجوع إلى صاحب هذا الحق من 
اجل إعادة نشر هذه الحقائق. إلى جانب آخر يظهر لنا الإعلام من اجل المصلحة العامة سبب 
آخر من أسباب التدخل في الحياة الخاصة، إذا ما تعلق الأمر ببعض المراكز القانونية العليا 

و التي لها تأثير في الدولة خاصة المواطنين، التي لابد أن تكون معروفة لدى العام و للبلاد 
ية.  ير الأول أو رئيس الجمهور  الخاص كمركز الوز
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? إن الدولة و سعيا منها على الحفاظ على الأمن الوطني و القومي تقوم بالتدخل في الحياة ثانيا
يمة ا لتي طغت على المجتمع و أصبحت تهدد الدولة و الخاصة إذا ما تعلق الأمر بمواجهة الجر

يمة الإرهاب مثلا.  المجتمع من جذورها كجر

يمة  لذلك سعى المشرع الجزائي الجزائري إلى استحداث جميع الطرق من اجل ضرب الجر
بطها بالعديد من الضمانات خاصة  يمة، كما قنن جملة نصوص ر يع التنصت لمواجهة الجر كتشر

ض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور، و قد اعد له فصلا القضائية منها كاعترا
 .14مكرر  :;إلى المادة  :مكرر  :;مواد من المادة  :ضم  -الفصل الرابع-كاملا 

و هي  :مكرر  :;و من بين هاته الضمانات أن يتم التنصت في جرائم يحدد عدتها المادة 
يمة المنظمة العابرة لل حدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة معالجة آلاتية جرائم المخدرات، الجر

يع الخاص بالصرف،  للمعطيات جرائم تبييض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشر
 جرائم الفساد .

 المطلب الثاني : الحماية الخارجية لحرمة الحياة الخاصة

تتمثل الحماية الدولية لحرمة الحياة الخاصة في الاتفاقيات و المعاهدات العالمية و الإقليمية و 
 . كذا المؤتمرات التي دعت إلى ذلك

يض أحد  17حيث تنص المادة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على?" لا يجوز تعر
مراسلاته، و لا لحملات تمس لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو 

 شرفه و سمعته 

 و لكل شخص حق يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات."
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فهذه المادة لا تسمح للغير بالاطلاع خلسة على ما قد يرغب الآخرون في إخفائه عن الناس 
الحماية  من أسرار شخصية لا تخص أحدا سواهم، كما تلزم تلك المادة الدول بضرورة توفير

 القانونية اللازمة لذلك الحق.

يا  و تؤكد وثائق الأمم المتحدة أن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أحدث تأثيرا قو
في جميع أنحاء العالم ، حتى أصبح من أشهر وثائق الأمم المتحدة و أكثرها تأثيرا على المجتمع 

يات  المنصوص عليها بما فيها الحق في حرمة الحياة الدولي  خصوصا و أن معظم الحقوق و الحر
يعات المحلية في دول كثيرة ، و أصبحت بنوده  الخاصة قد أدرجت في الدساتير الوطنية و التشر
ياته  تعتبر مقياسا لسلوك الدول لدرجة احترامها لحقوق الإنسان و مدى التزامها بمراعاة حر

ثير الجهود الدولية  الناجحة التي تبدلها الأمم الأساسية، كما أصبح الإعلان مثلا يضرب لمدى تأ
 .(9)المتحدة في مختلف المجالات الإنسانية

الآثار العميقة التي أحدثها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا انه من الأهمية بمكان  و رغم
الإشارة إلى ذلك الإعلان بصفته ليس ملزما للدول الأعضاء، باعتباره لا يخرج عن كونه 

 مجموعة من القيم 

يمة للإنسان، لذلك فان تطبيق مبادئ  و المبادئ التي تحمل بين طياتها الحياة الحرة ال كر
الإعلان اختلفت من دولة لأخرى باختلاف الظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية و 

 الاجتماعية و طبيعة السكان 

 و نوع الحكم و غيره من العوامل و المؤثرات الداخلية.
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية إلى ضرورة  >1و قد دعت المادة 
تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات الشخص و أسرته و حرمة مسكنه حظر أي تدخل بشكل 

ية مراسلاته   و سر

 و الحفاظ على سمعته و شرفه. 

 و جاء نصها كالأتي ?    

يض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصيته أو 1 _ لا يجوز تعر
 نية تمس شرفه أو سمعته.شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، و لا لأي حملات غير قانو

 _ من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل و المساس."7

– >1و ما يؤكد الاعتراف بالحق في حرمة الحياة الخاصة إلى جانب ما نصت عليه المادة 
نه يلزم ?" ا;1ما رأته اللجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية في تعليقها العام رقم  -السابقة الذكر

ضمان هذا الحق في مواجهة جميع تلك التدخلات و الاعتداءات سواء أكانت صادرة عن 
تقتضي  >1سلطات الدولة أم عن أشخاص طبيعيين أو قانونيين.و الالتزامات التي تفرضها المادة 

يعية، و غيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحظر المفروض على تل ك أن تعتمد الدولة تدابير تشر
 التدخلات و الاعتداءات فضلا عن حماية هذا الحق .

بية لحقوق الإنسان كانت الأكثر فعالية و تجسيدا على أرض الواقع  غير أن الاتفاقية الأورو
با و قد نّصت المادة  من هذه  =4، التي ما زالت إلى وقتنا هذا مصدر حقوق الإنسان في أورو

 الاتفاقية على? 

 حياته الخاصة و العائلية و مسكنه و مراسلاته .لكل شخص الحق في احترام  -1
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لا يجوز للسلطة العامة التدخل في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان هذا التدخل ينص  -7
يا".  عليه القانون   و يعد إجراءا ضرور

بية لحقوق  <1كما أنشأت هذه الاتفاقية استنادا إلى أحكام المادة  منها كل من اللجنة الأورو
 الإنسان 

بية لحقوق الإنسان ، و كان لهاتين الهيئتين دورا هاما في حماية الحق في و ال محكمة الأورو
بية  حرمة الحياة الخاصة، خاصة المحكمة التي أنزلت قرارات كل من الاتفاقية و اللجنة الأورو

با  .(10)لحقوق الإنسان بكل جرأة  فأضحت مثال يقتدي به في باقي دول العالم خارج أورو

يكية لحقوق الإنسان في المادة و جاء في ا  أنه ? 11لاتفاقية الأمر

 لكل إنسان الحق في أن يح ترم شرفه و تصان كرامته. -1

لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباري أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون  -7
أسرته أو منزله أو مراسلاته ، و لا أن يتعرض لاعتداءات غير مشروعة على شرفه أو 

 سمعته.

 إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات . لكل -8

بي لحقوق الإنسان حيث جاء في ديباجته،  و يضاف إلى ذلك ما أكده مشروع الميثاق العر
بية الأعضاء في هذا الميثاق بان تضمن لكل إنسان على أراضيها حقوقه و  بأن تتعهدالدول العر

ياتهالأساسية التي لا يجوز المساس بها، و يتحتم بتنفيذها و تأمين الاحترام الكامل لها، و قد  حر
 >1تضمنمشروع الميثاق النص على حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، حيث جاء بنص المادة 
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يمة و تشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات  منه على أن ? "للحياة الخاصة حرمتها المساس بها جر
ية المراسلات و غيرها من وسائل الاتصالات الخاصةالأسرة   وح  ".(11)رمة المسكن و سر

يق المؤتمرات فقد عقدت العديد من المؤتمرات منها ما هو   أما عن الحماية الدولية عن طر
دولي و منها ما هو إقليمي ، كلّها دعت إلى المحافظة على حرمة الحياة الخاصة و حمايتها، نذكر منها 

يس  =;<1مؤتمر طهران  بية سنة  4><1و مؤتمر بار  .<><1و مؤتمر هامبورغ بألمانيا الغر

 لمبحث الثاني : الشريعة اإلسالمية و حرمة الحياة الخاصة ا

بي  بي إلى القول أن فكرة ومفهوم حقوق الإنسان هي تراث غر ذهب جانب من الفكر الغر
يكية و الفرنسية، و  بية و مفكري الثورتين الأمر مستمد من أفكار فلاسفة عصر النهضة الأورو

الاتفاقيتين الدوليتين اللاحقتين له تمثل قمة ما وصل إليه أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و 
يعات.  المجتمع البشري المتحضر و سبق بها كل المجتمعات و التشر

و الحقيقة أن الإسلام كان الأسبق إلى إعلان حقوق الإنسان بمفاهيمها الواسعة السياسية 
بعة عشر قرنا من الزمان، و منها و الاقتصادية و الاجتماعية و بضماناتها الكاملة الملزمة  قبل أر

يم  مهما سما العنصر البشري في هذا المجال فهو عاجز عن الوصول إلى ما وصل إليه القران ال كر
 من أصول 

يعة الإسلامية الخالدة اسبق من قواعدها و أكثر  و مبادئ خالدة على مر الزمان، فالشر
لحقوق الإنسان و ما لحقه من اتفاقيات، بل  عدالة و احتراما للإنسان مما جاء في الإعلان العالمي

إن الإسلام انفرد ببعض الحقوق التي أغفلها أو تغافل عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و 
ياته الأساسية، و كذا قواعد القانون الدولي  الاتفاقيات الدولية اللاحقة لحقوق الإنسان و حر

 الخاصة بحقوق الإنسان.



 
 حرمة الحياة الخاصة بين الحماية القانونية و الشريعة اإلسالمية

 بولقرينات إكرام أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ::3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

ير حقوق الإنسان و و الحقيقة أن القوان ين الوضعية على اختلاف اديولوجيتها لم تبدأ في تقر
ياته إلا في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر، و قبل ذلك لم تكن القوانين  حر
ياته، و حتى في الأحوال التي أشارت فيها إلى تلك الحقوق و  تعترف بحقوق الإنسان و حر

يات فقد جاءت نسبي ة و مبتورة، أما إذا نظرنا إلى النصوص المقررة لحقوق الإنسان و الحر
يعة الإسلامية فسوف تتبين أنها نصوص عامة مرنة بحيث لا  ياته و المبينة لحدودها في الشر حر
يعة  يمكن أن تحتاج إلى تعديل أو تبديل، و هو ما يتفق مع الأساس الذي قامت عليه الشر

 مان و مكان.الإسلامية، و هو صلاحيتها لكل ز

ية متكاملة و شاملة للحق في حرمة الحياة الخاصة للإنسان حيث جعل  لقد أقام الإسلام نظر
يات التي تعتبر من مقومات المجتمع الإسلامي  هذه الحرمة ضرورة إنسانية، مثل سائر الضرور

ية  –فهي مطروحة في النصوص  يم و السنة النبو ة لا ليس لمجرد توجيهات أخلاقي –القرآن ال كر
يعي أو بناء فقهي ، و إنما هي واجبات يأثم من يتركها ، و يعاقب من  تقوى على رفع نظام تشر

و هي تشمل عدة مجالات و تخضع لضوابط تقيّد هذا الحق و  (12)يهتك سترها أو ينتهك حرمتها
ذلك إذا تغلبت مصلحة المجتمع في حفظ أمنه و نظامه العام على مصلحة الفرد في حرمة حياته 

 الخاصة.

 المطلب األول : نطاق حرمة الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية  

يعة الإسلامية  يبرز الحق في حرمة الحياة الخاصة من خلال الضمانات التي قدمتها الشر
للأفراد، فهي تتوزع على الضمانات الذاتية و الضمانات التي يكفلها المجتمع ، و الضمانات التي 

ّ ه عز و جّل ، صالحة لكل  تكفلها الدولة و ما يع الل يميز هذه الضمانات عن سابقتها أنها من تشر
 .(13)زمان و مكان



 
 حرمة الحياة الخاصة بين الحماية القانونية و الشريعة اإلسالمية

 بولقرينات إكرام أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 422ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102ديسمبر  ـــــــ  ولـــــــ العدد األنىازل الفقهية والقانىنيةمجّلة ال

يعة الإسلامية قد أوردت من التطبيقات ما يصلح أن يستوعب  و حقيقة الأمر أن الشر
جميع عناصر الحق في الحياة الخاصة لكل الأشخاص، و بما يتواكب و ما يستجد من تطور في 

 .(14)مّر العصور و في كل المجتمعاتهذا الشأن على 

يفة و في عمل  ية الشر يم و السنة النبو و بالنظر إلى التطبيقات الواردة في نصوص القرآن ال كر
ّ ه عليهم ، يمكن من خلالها التعرّف على عناصر الحق في الحياة الخاصة والتي  الصحابة رضوان الل

 تتمثل في ? 

 حق الفرد في حرمة مسكنه  -1

ّ ه تعالى قد جعل البيوت أيا كان نوعها سكنا يقي إليها الناس ، يشعرون فيها بالراحة و  إن الل
ّ ه جعل  ّ ه تعالى ? " و الل يؤمنون على عوراتهم و حرماتهم ، فتسكن نفوسهم و تطمئن ، فقد قال الل

يوم إقامتك  م ".ل كم من بيوتكم سكنا و جعل ل كم من جلود الأنعام بيوتا ستخفونها يوم ظعنكم و

وما يدل على أن حرمة المسكن من تطبيقات الحق في الحياة الخاصة ما روي في سبب نزول 
ّ ه أني  >7الآية  ّ ه عليه و سلم فقالت يا رسول الل من سورة النور من أن امرأة أتت النبي صلى الل

، أكون في بيتي على الحالة التي أحب أن لا يراني عليها احد، لا ولّي لا والي ، فيأتيني آت
فيدخل علّي فكيف أصنع ؟ فنزلت الآية " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 

 (.15)تستأنسوا و تسلّموا على أهلها"

و مبدأ حرمة المسكن لم يتقرر ضد الانتهاك الواقع عليه باقتحامه بالدخول فقط ، بل هو 
ية الثابت بالنص ،  مقرر ضد أي اقتحام بما في ذلك اقتحامه بواسطة المسارق السمعية و البصر

ّ ه  ّ ه عليه و سلم ، و مع النبي صلى الل فعن مسهل بن سعد قال " اطلع رجل من حجر النبي صلى الل
عليه و سلم  مدرى يحك بها    رأسه فقال ? لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جل 
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ّ ه  (16)الاستئذان من أجل البصر يرة رضي الل ّ ه عليه و ، و عن أبي هر ّ ه صلى الل عنه أن رسول الل
سلم قال ? " لو أن رجل اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ، ما كان عليك من 

 جناح ".

ّ ه عليه و سلم  فألقم عينه  ّ ه صلى الل و ثبت عن أنس بن مالك " أن أعرابيا أتى باب رسول الل
ّ ه عليه و سلم فتو خاه بحديد أو عود ليفقأ عينه فلما أبصر خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الل

ّ ه عليه و سلم أما إن ثبت لفقأت عينك".  أنقمع ، فقال له النبي صلى الل

يعة الإسلامية الحق في حرمة المسكن في مواجهة كل أجنبي على  هذا و قد أقرت الشر
يته و مركزه ووضعه، يستوي في ذلك أن يكون حاكما أو فردا ع اديا، البيت بصرف النظر عن هو

با و قبائل  استنادا إلى قوله تعالى?"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعو
ّ ه اتقاكم".  لتعارفوا إن أكرمكم عند الل

يعة الإسلامية قد أحاطت البيوت بسياج من  و من خلال النصوص السابقة يتضح أن الشر
 .(17)ذانالرعاية بالنهي عن التطفل عليها و دخولها بدون استئ

ية المراسلات و المحادثات الشخصية -2  حقه في سر

يق  إن الشخص قد يبوح بأسراره مباشرة ، دون فاصل مكاني ، كما أنه قد يبوح بها عن طر
الرسائل إذا ما بعدت المسافة ، وفي هذه الحالة تعتبر الرسائل أو الخطابات مكمن الأسرار و 

بحرمة تحول دون اطلاع أحد عليها بدون إذن، مستودع الخصوصيات و من ثم وجب أن تتمتع 
يعة الإسلامية صراحة و وضعت ضمانات تحول دون الاعتداء.  و هو ما نّصت عليه الشر

ّ ه عليه و سلم عن النظر إلى رسائل الغير و معرفة ما فيها ، فعن عبد  فقد نهى النبي صلى الل
ّ ه عليه و سلم قال " ل ّ ه صلى الل ّ ه ابن  عباس أن رسول الل ا تستروا الجدر من نظر في كتاب الل
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ّ ه ببطون أكفكم ولاتسألوه بظهورها فإذا فرغتم  أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ، سلوا الل
 .(18)فامسحوا بها وجوهكم "

يم النظر إلى  يعة الإسلامية في حمايتها لاتصالات الناس الخاصة على تحر لم تقتصر الشر
يعة رسائلهم أو الاطلاع عليها ، و  إنم ا امتدت الحماية إلى الأحاديث الخاصة كما حرمت الشر

التصنت لمعرفة أسرار الناس و الاطلاع عليها ، و من النصوص الشرعية الدالة على الاستماع إلى 
أحاديث الغير ، منها عموما، قوله تعالى " و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و 

" و عن داود بن قيس قال " سمعت المقبري يقول ?" مررت الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
على ابن عمر و معه رجل يتحدث فقمت إليهما ، فلطم في صدري فقال ? إذا وجدت اثنين 
ّ ه أبا عبد  يتحدثان فلا تقم معهما ، و لا تجلس معهما ، حتى تستأذنها ، فقلت أصلحك الل

 .  (19)الرحمان ، و إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا " 

ّ ه عنهما  يع الإسلامي مبدأه رعاية الحقوق و  –و يلاحظ من فعل ابن عمر رضي الل أن التشر
ليس مجرد حمايتها بعد وقوع الاعتداء، لان المتحدثين كانا في مكان عام و مع ذلك يرجى منهما 
الإذن ، فالكلام قد يكون خاصا رغم صدوره في مكان عام، ففي الفقه الإسلامي إن الحماية 
ترتبط بطبيعة الموضوع الذي يجري الحديث فيه، بصرف النظر عن المكان نفسه، بمعنى انه إذا 
دار حديث بين شخصين في مكان عام، و دلت القرائن على عدم رغبتهما في أن يستمع إليه 
يق، فانه لا يجوز للغير أن يسترق السمع ليعرف ما يدور  غيرهما كان يبتعدا في جانب من الطر

 بينهما.

بين ? فإما أن يحتفظ الشخص بما سمعه لنفسه، أو أنه ينقل ما سمعه لغيره،  و التسمع على در
ّ ه عليه و سلم  ين، و قد وصفه الرسول صلى الل و في الحالة الأخير يكون قد ارتكب فعلين محظور
بوصف اشد، فعن همام قال? كنا مع حذيفة فقيل له أن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال 
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ّ ه عليه و سلم يقول? لا يحل للرجل أن يفرق اثنين إلا بإذنهما ، قال حذيفة ق ال الرسول صلى الل
بما يتآنسان فيكون الجلوس بينهما ايحاشا  الإمام الدهلوي تعليقا على هذا الحديث و ذلك لأنهما ر
لهما، و النهي عن التسمع عام فهو يتناول ما كان بواسطة الإذن و ما كان بغيرها من سائر 

أجهزة غير المرئية، و سواء كان كشف المعلومات التي حصل عليها بالقول أو بالرمز أو ال
 الكتابة.

و سيثنى من عموم  ما يكره استماع حديثه، من تحدث مع غيره جهرا ، و هناك ما يكره أن 
ينة الجهر تقتضي عدم ال كراهية فيسوغ الاستماع.  يسمعهما فلا يدخل المستمع في الوعيد لان قر

 الفرد في ستر عوراته و صون حرماته  حق -3

لعل من أهم ما يرفع شأن الإنسان و يحفظ كرامته ستر عوراته و صون حرماته باعتبارها 
من أخص خصوصياته ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين مل كت أيمانكم و الذين لم 

تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حين 
صلاة العشاء ثلاث عورات ل كم ، ليس ل كم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
ّ ه عليم حكيم ، و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا  ّ ه ل كم الآيات و الل بعض كذلك يبيّن الل

ّ ه ل كم آياته ّ ه عليم حكيم". كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبيّن الل  و الل

يعة الإسلامية كل السبل المؤدية إلى فضح العورات و انتهاك الحرمات ،  فقد حضرت الشر
و على رأسها التجسس، فهو حرام لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 

أخيه ميتا  بعض الظن إثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم
ّ ه تواب رحيم ". ّ ه إن الل  فكرهتموه و اتقوا الل
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ّ ه عليه وسلم قال ? من ستر عورة  ّ ه عن النبي صلى الل و في رواية عن ابن عباس رضي الل
ّ ه عورته ، حتى  ّ ه يوم القيامة ، و من كشف عورة أخيه المسلم كشف الل أخيه المسلم  ستره الل

 . (20)يفضحه بها في بيته

ية المطهرة و شّددت على حفظها هي الحفاظ على  و من الحرمات التي وضحتها السنة النبو
 حرمات المسلمين في النفس و الأموال و الأعراض و جعلها من أعظم الحرمات. 

بة و هناك   يض به ، و جعل لمن فعل ذلك عقو يعة التشهير بالمسلم و التعر كما تحرّم الشر
بما يكون أوقع أو بلغ  ال كثير من النصوص التي تحمي الأشخاص عند وقوع الضرر المعنوي لأنه ر
يذاء المسلم مهما كانت وسائله منهى عنه ، بل هو  يعة أن إ من الضرر المادي ، و المبدأ في الشر

الكبائر لقوله تعالى ?" و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا  من
 و إنما مبينا".

و الآية عامة لكل أدى بغير حق في كل مؤمن و مؤمنة بالقول أو الفعل، و لاشك أن 
نهينا عن الضرر سبب غير المسلم أو الطعن في عرضه أو شتمه أو الإساءة إليه فيه ضرر له، و قد 

ّ ه.  بكل خلق الل

 حقه في عدم إفشاء أسراره  -4

يعة الإسلامية على أن إفشاء الأسرار يعد عملا مؤثما لأنه  ينعقد الإجماع بين فقهاء الشر
يشكل إخلالا بواجب كتمان السر، ذلك الواجب الذي تقتضيه حرمة الحياة الخاصة، باعتباره 

، فالحق في حرمة الحياة الخاصة يستهدف أولا و يشكل ركيزتها الأساسية و عمودها الفقري
 أخيرا حماية أسرار تلك الحياة وعدم اطلاع الغير عليها إلا بالقدر الذي يسمح به صاحبه. 
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و لقد وردت نصوص كثيرة في وجوب كتمان أسرار الغير و عدم إفشاءها ، وذلك في 
إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه  عدة أحوال و لعل أولها ما كان بين الزوجين ، قوله تعالى "و

ّ ه عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من  حديثا فلما نبأت به و أظهره الل
ّ ه عليه وسلم ?" أن من اشد الناس  أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير"، و قال الرسول صلى الل

 شر سرها ".عذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته و تفضي إليه ثم ين

و واجب كتمان الأسرار لا يقتصر على الأزواج ، بل هو واجب عام يلتزم به كل من علم 
. و  (21)بأسرار غيره سواء كان الإفصاح عنها بحكم القرابة و الثقة ، أو بحكم المهنة أو الوظيفة

ّ ه عليه و سلم قال? إنما يتجالس المتجالسان، بالأمان، فلا يح ّ ه صلى الل ل لأحد أن عن رسول الل
 يفشي على صاحبه ما يكره."

يعة هو حفظ الأمانة ، و خيانتها خيانة للأمانة و هي تدخل في  و حفظ الأسرار في الشر
ّ ه و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون".  عموم قوله تعالى? " يا أّيها الذين آمنوا لا تخونوا الل

بصاحبه أجاز الإمام الغزالي لمن أؤتمن على سر و تجنبا لما يترتب على إفشاء السّر من ضرر 
 أن ينكره.

و مما ذكر في هذا العنصر تبيّن أن كتمان السّر و عدم إفشائه يعد من أبرز الآداب في 
يعة الإسلامية  و التي يجب على كل شخص التحلي بها ، مراعاة لخصوصيات الناس وعدم  الشر

 .(22)الإضرار بهم
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 قييد الحق في حرمة الحياة الخاصة المطلب الثاني : ضوابط ت

لا فرق بين مسلم و غير مسلم لقوله تعالى ? " و لقد  الإسلام يحمي حقوق الإنسان الأساسية ،
يعة الإسلامية و الفقه الإسلامي الحق في حرمة الحياة  كرمنا بني آدم ". و قد أكدت الشر
يضاحه باعتباره أحد الحقوق التي تثبت للإنسان بوصفه إنسانا فلا  الخاصة على النحو السالف إ

رة حمايته، غير أن هذا الأصل يقابله أصل آخر هو يجوز المساس به إلا لضرورة تعلو على ضرو
أن الحقوق كلها يمكن الحد منها نزولا على حكم الضرورة، و على ذلك فمن الجائز الحد من الحق 
يمة و  في حرمة الحياة الخاصة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة لل كشف عن الحقيقة و ضبط الجر

لحق قيام دلائل و قرائن ترجح مصلحة المجتمع في تحقيق العدالة و يشترط لاستباحة حرمة هذا ا
 . (23)انتهاكه على مصلحة صاحب الشأن في حماية هذا الحق

و السؤال المعروض على بساط البحث هنا هو? ما هي الضرورات التي تبيح انتهاك حرمة 
 الحياة الخاصة و ما هي ضوابط هذا الاستثناء ؟

يات التي تبيح انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة لا بد أن تتعلق  لا شك أن الضرور
بمصلحة أولى بالرعاية من مصلحة الفرد في حماية حياته الخاصة و بمعنى آخر أن يكون الفرد قد 
يمة في حق نفسه أو في حق المجتمع ، و من هنا تكون مصلحة المجتمع أولى بالرعاية  ارتكب جر

يعة من مصلح ة الفرد في حماية حياته الخاصة ، و القاعدة العامة التي وضعها فقهاء الشر
باحة الفعل المحظور الذي يهدد مصلحة معينة ،  الإسلامية للترجيح بين المصالح المتنازعة ، هي إ
و ل كنه يصون مصلحة أخرى أولى بالرعاية ، فإذا كانت المصلحة العامة تقتضي لأسباب معقولة 

اقتحام الحياة الخاصة ، فلا بد من التضحية بمصلحة الفرد في عدم انتهاك حياته و مشروعة 
الخاصة ، و من الأحوال التي أجاز الفقه الإسلامي فيها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حالة الخطر 
المهدد به و الذي يتعذر تداركه إذا وقع ، أو كان السكن خاصا بمن اعتاد الفسق و الفساد أو 
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يق في منزل أو كارثة تستوجب إغاثة المصاب أو القاطنين فيها ، أو حالة ال ضرورة مثل وقوع حر
 أصوات استغاثة و طلب المساعدة و غيرها من حالات الضرورة.

يعة الإسلامية و إن كانت قد حظرت التجسس و انتهاك  و نخلص مما تقدم إلى أن الشر
النهي عن المنكر و إعمالا للقاعدة الأصولية " الحياة الخاصة  فهي أيضا أوصت بالأمر بالمعروف و 

يات تبيح المحظورات" يلزم الموازنة والترجيح بين المصالح المتنازعة لتحديد المصلحة  الضرور
 .(24)الأولى بالرعاية

يعة الإسلامية ، نهى الإسلام عن سوء الظن الذي يدفع  و حماية للحقوق الخاصة في الشر
سوء أو يحتقره أو يتهمه بغير وجه حق ما لم تظهر إمارات و قرائن المرء إلى أن نغتاب من ظن ال

ياكم و الظن فان الظن اكذب  ّ ه عليه و سلم?" إ ية تدعو إلى ذلك قول الرسول صلى الل قو
 الحديث".

يعة الإسلامية أيضا جاء النهي عن النميمة و هي  كشف ما  و حماية للحقوق الخاصة في الشر
ل عنه أو المنقول إليه أو ثابت بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو نحوه لما يكره كشفه سواء كرهه المنقو

ّ ه تعالى في معرض الذم "هماز مشاء بنميم."  في ذلك من هتك السر عما يكره كشفه، و قد قال الل
ّ ه عليه و سلم "لا يدخل الجنة فتات" أي نمام.  وقال الرسول صلى الل

يعة الإسلامية ياته  ننتهي من ذلك إلى أن الشر قد أرست قواعد احترام حقوق الإنسان و حر
 بصفة عامة 

 .(25)و حق الإنسان في حرمة حياته الخاصة بصفة خاصة في عصر كانت تحوطه الظلمات
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 الخاتمة :

يع الجزائري و المجتمع  و الخلاصة أنه تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تبين فيها موقف التشر
يعة الإسلامية و التي يمكن إجمالها  الدولي من الحق في حرمة الحياة الخاصة مقارنة بموقف الشر

 في الآتي? 

يفا دقيقا للحق في حرمة الحياة الخاصة يواجه ال كثير من الصأولا:  بات، تبين أن إعطاء تعر عو
يعات ومن بينها المشرع الجزائري إلى تحديد نطاق الحق تبعا لظروف  فقد ذهبت جل التشر
يعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي رغم عدم  المجتمع و تطوره و أفكاره و معتقداته، بينما الشر
اهتمامه بالمصطلح، إلا انه اهتم برعايته من خلال العديد من التطبيقات التي كفلت حقوق 

 لإنسان و صنفتها ضمن مقاصد الشرع.ا

لقد اعترفت جل النظم بفكرة الحق في حرمة الحياة الخاصة و اعتبرته أسمى الحقوق ثانيا: 
في العديد من الفردية و احترامه أصبح من مقاييس رقي و تقدم الأنظمة، و يتجلى الاعتراف 

العهود و الحلقات الدراسية، وقد وعقد العديد من المؤتمرات و الإعلانات و  الاتفاقيات الدولية
، بالنسبة إلى المشرع الجزائري قد تبناه (26)تزعمت الأمم المتحدة في الدعوة إلى ضرورة احترامه

بات، أما  في معظم الدساتير التي تلت المصادقة على الاتفاقيات و جرم المساس به في قانون العقو
يعة الإسلامية فقد اقرنه ابتدءا تحت مفهوم الحق عموما، و أوردت نصوصا يؤدي تطبيقها  الشر

 على الوجه الصحيح إلى المحافظة على حرمة الحياة الخاصة.

في تحديد طبيعة الحق في حرمة الحياة الخاصة ذهب الرأي الراجح إلى انه من الحقوق  ثالثا:
يعة الشخصية و ليس حقوق المل كية، و بهذا يكون قد وسع من نطاق الحماية، أما  الشر
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ّ ه تعالى و العبد وحق العبد  الإسلامية ذهب الرأي الراجح إلى اعتباره من الحقوق المشتركة بين الل
ّ ه تعالى يعة قد زادت الحق حصانة من خلال إدراجه ضمن حقوق الل بهذا تكون الشر  .الغالب، و

يعات وضع قائمة للصور التي تضمنت فكرة الحق في حرمة ا رابعا: لحياة استحسن معظم التشر
الخاصة،و التي تعتبر كنطاق للحق مكفول بضمانات سنها المشرع في مختلف القوانين و قد تضمن 
ية المراسلات و الاتصالات كما  يع الجزائري جل الصور المتفق عليها كحرمة المسكن و سر التشر

و أضاف صور مختلف فيها كحرمة الشرف و الاعتبار وعدم إفشاء الأسرار و الحق في الصورة، 
سكت عن مجموعة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها كالحق في قضاء أوقات الفراغ و النشاط 

يعة الإسلامية فما من ظاهرة يهتم بها حديثا إلا و تجد لها رعاية في  الوظيفي أو المهني، أما الشر
يعة  .أحكام الشر

إلى صور أخرى و جل الصور السابقة الذكر إلا و لها ضمانات تحميها من الاعتداء، إضافة 
مهمة ذات أبعاد اجتماعية كبيرة، كصورة ستر العورات و صون الحرمات و التي تعتبر كمبدأ 

 يحمي الحقوق الفردية.

ية لا تكون مطلقة و إنما هي نسبية، تتقيد بما يكفل الأمن و السكينة خامسا:  إن الحر
يات الفردية و يتطلب للمجتمع، الأمر الذي يقتضي الموازنة بين حفظ النظام العام و الح ر

التوازن وضع الضوابط أو القيود التي تحد من ممارسة الحق في حرمة الحياة الخاصة، و هذه 
الضوابط تحكمها حالات استثنائية أو الظروف الغير عادية كحالة الطوارئ أو الحصار حيث 

يات و هو ما يعرف برعاية المصلحة العامة يعة  تتطلب سلامة الدولة تقييد بعض الحر في الشر
يعد حق الجمهور في  الإسلامية، كما يشمل هذا التقييد حالة ال كشف عن المنكر و إزالته و
يم عن  يطة الالتزام بأخلاقيات النشر كما تزول خاصية التجر الإعلام من مظاهر المقيدة للحق شر

 الحق في حرمة الحياة الخاصة عند وجود ركنية رضاء صاحب الحق مع وجوب مراعاة حدود
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يعة الإسلامية معيارا مهما يتمثل في عدم صدور الرضاء على  مشروعية الرضاء و قد أضافت الشر
 .(27)وجه مخالف للشرع

يعة الإسلامية لم تقتصر على مجرد سادسا:  و في الأخير و لعل الأمر الملفت للنظر أن الشر
ية كاملة عن الحق في حرمة الحياة الخاصة ،  توجيهات عامة في هذا الصدد، و ل كنها أتت بنظر

على عكس القوانين الوضعية التي وصلت إليها بعد زمن بعيد و مراحل مختلفة بل و مازال هناك 
ية متكاملة للحق في حرمة الحياة  بعض القوانين الوضعية لم تصل حتى الآن إلى وضع نظر

يعة الإسلامية لم تترك حق المجتمع في الأمن و درء  المفاسد إذا الخاصة، إضافة إلى ذلك فالشر
 ما اقتضت تلك المصلحة انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة.

و لهذا فإنها لم تحط ذلك الحق بهالة من القداسة و الإطلاق شانه شان بقية الحقوق في 
الإسلام، و ل كنها قيدته نزولا على مقتضيات الضرورة التي تقتضي استباحة حرمة ذلك الحق 

لرعاية من مصلحة صاحب الشأن في حماية ذلك الحق، طالما متى كان هناك مصلحة أولى با
كانت هناك أسباب معقولة و سائغة تقتضي ذلك لضمان عدم التجاوز أو التعسف من جانب 

 ولي الأمر و عدم المغالاة من جانب صاحب الحق.

يعة.  فما من ظاهرة يهتم بها حديثا إلا و تجد لها رعاية في أحكام الشر

 الهوامش:

                                                           
 سوزان عدنان ، انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الانترنت )دراسة مقارنة (،مجلة جامعة  دمشق للعلومالاقتصادية  -(1)

 .971، ص  7418-العدد الثالث  – <7و القانونية، المجلد 
)2 -(Daniel Becourt,Image et vie privée, l’harmattan ,Paris ,2004, P32. 
بيع، حماية -(3)  8:8، ص :=<1حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي، رسالة دكتوراه، مصر،  حسن ر
)4 - (Gilles leberton ,libertés publics et droits de l’homme, Dollaz ,5 eme édition , Paris ,P 60. 
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ية ، دار الغرب للنش -(5) يع ، القاهرة ، سرور طالبي المل ، حقوق الإنسان في ظل الشرائع السماو ، تحت الطباعة ، ص 7417ر والتوز

1:. 
ية وواقع المفقود ، دار الخلدونية ، الجزائر ، بدون طبعة ، سنة  -(6) شطاب كمال ، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستور

 .147، ص;744
يات وحقوق الإنسان ، التعبير الدستور -(7) ّ ه ، مدخل إلى الحر يات والحقوق ،طاكسيجكوم للدراسات الطاهر بن خرف الل ي للحر

بدون سنة ،  يع ، الجزائر ، بدون طبعة و  .:=والنشر والتوز
بات في ظل الممارسة القضائية ، وفق تعديلات  -(8) ، مدعم بالاجتهاد القضائي ، ;744ديسمبر  74أحسن بوسقيعة ، قانون العقو

 .>741، ص  =744، الجزائر ، بدون طبعة ، سنة  منشورات بيرتي
بيع ،حماية حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي، المرجع السابق ، ص  -(9)  .>71حسن ر
 9<7، ص 8<<1أحمد الظاهر ، حقوق الإنسان ، دار ال كزمل ، عمان  -(10)
بيع ، المرجع السابق ، ص -(11)  :89حسن الر
(12)-   ّ براهيم ، بن المغيرة الجامع الصحيح ، كتاب بدء الوحي الحديث رقم أبو عبد الل ، دار 791;ه البخاري ، محمد بن إسماعيل ، بن إ

 .94ص  =م ، ج  >=<1ه ،  >194، سنة  1الشعب ، القاهرة ، ط
يت ، بدون طبعة ، سنة  -(13) يعة الإسلامية، دار القلم ، ال كو  78ه ، ص 1941أحمد احمد ، الضمانات الفردية في الشر
آدم عبد البديع آدم حسين ، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه ، قسم القانون  -(14)

 .794ه ، ص  1947الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 
براهيم ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، الق -(15)  .>=1، ص  9اهرة ، بدون طبعة ولا سنة سنة ، ج سيد قطب إ
براهيم بن المغيرة ، المرجع السابق ، ص  -(16) ّ ه البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إ  .;;أبو عبد الل
العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، باب الاستئذان من أجل البصر ، دار  -(17)

 .79، ص  11ه ، ج  <>18المعرفة ، بيروت ، بدون طبعة ، سنة 
بدون سنة ، ص  -(18) بي ، بيروت ، بدون طبعة و  .7::أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داوود ، دار الكتاب العر
اب الاستئذان من أجل البصر، المرجع العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ب -(19)

 .<<8السابق ، ص 
يعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص  -(20)  .;81أحمد أحمد ، الضمانات الفردية في الشر
براهيم ، في ظلال القرآن ، المرجع السابق ، ص  -(21)  189سيد قطب إ
الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص  آدم عبد البديع آدم حسين ، -(22)

189. 
يعات التنصت وحرمة الحياة الخاصة ، دار الفكر  -(23) يوسف الشيخ يوسف ، حماية الحق وحرمة الحياة الخاصة ، دراسة مقارنة في تشر

بي ، القاهرة ، ط  .>1، ص  =197، سنة  1العر
ين الدين بن نجيم الحنفي (، الرسائل ، ص  -(24)  .<17ابن نجيم )ز
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 .78يوسف الشيخ يوسف ، حماية الحق وحرمة الحياة الخاصة ، المرجع السابق ، ص  -(25)
)26 -(RenyCabrillac et autre,liberté et droits fondamentaux, 9eme édition, Dollaz, Paris, 2003. 
يعة  سليم -(27) يع الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير في الشر جلاد، الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشر

.=:1، ص 7418والقانون، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، سنة 
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