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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                         (            91العدد )                          

 533 

  التعليل باحلاجة عند الفقهاء وتطبيقاتها يف املعامالت املالية 

 سعود َأزهر عبداهلل 

15/10/2022 تأريخ القبول:       29/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ا من مسالك مسلك   وعدَّهاتحاول الدراسة إثبات تعليل الفقهاء لألحكام بالحاجة،         
لالمبحث  ،والدراسة متكونة من مبحثين ،دااالستنباط واالجته : وفيه ثالثة مطالب، اأَلوَّ
لتناول المطلب  : التعريف بمصطلحات الدراسة، وهي العلة والحاجة في اللغة اأَلوَّ
ا المطلب الثاني: فقد تناول جانب التنظير بالتعليل بالحاجة، وعالقتها واالصطالح. أمَّ 

واختالف  ؟ م بينهما تغايرأَ م تندرج تحتها، حكمة، أبمصطلح الحكمة، وهل الحاجة تعني ال
 َأقوالعرض با حة التعليل بالحاجة عملي  الفقهاء في التعليل بالحكمة، واالستدالل على ص

وتناول  ،وابط الحاجة والشروط الحاكمة لهاا المطلب الثالث: ففيه بيان لضمَّ وأَ  ،الفقهاء
حاجة في المعامالت المالية واجتهادات المبحث الثاني الجانب العملي، وهو تطبيق ال

الفقهاء فيها، والسبب في اختيار هذا المجال للتطبيق، كون المعامالت المالية قريبة من 
وفي هذا  ،يرات الزمان والمكان ومتطلباتهماالناس، وهي على الدوام في تجدد وتوسع مع تغ

يق مقصدها، وهي: الحاجة في عملها وتحق َأدواتالمبحث أربعة مطالب: تتحدث عن 
التعامل، وااللحاق، والتبعية، والمصلحة، لتؤكد على أن الفقهاء عللوا َأو   النص، والعرف

 ها، وأنها أصال في تشريع العقود، متى ما احتاج الناسَأدواتبالحاجة إذا توفرت شروطها و 
تائج التي الن برزا  عن سواه. وفي الخاتمة عرض ألَ عقد فإنه يوسع فيه دونَأو   بيعِإلى 

المصادر والمراجع التي أعتمدها الباحث  برزيها الباحث، مع سرد مجموعة من أَ توصل إل
 .في دراسته

الحاجة  َأدوات، مسالك االجتهاد ، تعليل الفقهاء، مسالك االستنباطالكلمات المفتاحية:     
 .، الحاجة

 
                                                 

 /ي  كلية اإِلمام اأَلعظم/الوقف السن  ُأستاذ مساعد. 
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 المقدمة
بيه األمين ، سيدنا محمد المبعوث الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على ن      

 رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ، ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم
 يوم الدين . أما بعد : ِإلى 

لتحقيق مصالح العباد ودرء ِإالَّ  من المسلمات أن أحكام الشريعة ما جاءتف       
ليهم ورفع الحرج عنه وتكليفهم بما يطيقون ، سير عالَّتيهم َأحوالالمفاسد عنهم، ومراعاة 

ومن مظاهرها، عناية الشريعة في ضبط أوصافها وتحديد معانيها لتكون أماره تهدي 
أهل الفقه في النظر في تحقيق مقاصد الشريعة على أكمل وجه، فجد ِإلى  أصحابها

مرة ذلك في رتقاء في فهم معانيها واالوصاف المقصودة من تشريعها، فكان ثنصوصها لال
تأسيس وتقعيد القياس وال سيما العلة، فرصدوا أوصافها، وحددوا مناسباتها ، ليمهد فيما 
بعد في رسم معالم العلة، وتكون االنظار موجهة نحو التعليل باألوصاف الظاهرة 

ِإلى  ،ا من مسالك التعليلمسلك   عدَّهاالمنضبطة، بخالف الحكمة التي وقع الخالف في 
نت الحاجة الشرعية تخط خطاها وتكون محل بحث وتنظير وتقعيد، فمن جانب هذا كا
وجدها مندرجة في مسلك من مسالك التعليل في القياس تعرف  اأُلصولنظر في علم 

بالوصف المناسب الحاجي الذي هو أحد أقسام المناسبة، ومن نظر في علم المقاصد 
المقاصد الضرورية والتحسينية.  عرفها بالمقاصد الحاجية وهي قسم انواع المقاصد وقسيم

ا: الحاجة تنزل  ال حصر  مثاال   ةد الفقهية تجلت بالقاعدة المعروفومن نظر في علم القواع
 خاصة . َأو   منزلة الضرورة عامة كانت

لتلقى مباحث هذه العلوم بظاللها في فروع الفقه ، وتنتج أحكاما مبنية على         
وتحقيقا لمصالحهم ودرء المفاسد عنهم، من هنا انقدحت  الناس، حوالالحاجة مراعاة ألَ 

 فكرة التعليل بالحاجة .
يل، وهل هي مرادف ، فهل يجوز أن تكون محال للتعلاكونها أصل معتبر شرع          

 ةتغير الزمان وتطور الحيا نَّ وال شك في َأ ،م مستقلةأَ فرادها، أَ حد أَ م أَ لمصطلح الحكمة 
االحتياجات كان  ةاع المتطلبات وتنوع المصالح وكثر وازل واتسوتزاحم المستجدات والن

اا باعث   من التعليل  للبحث لمعرفه حقيقتها ومجال عملها وتطبيقاتها، وموقف الفقهاء َأيض 
المقصود، ِإلى  ا للهداية في الوصولا منار  ا وخلف  سهامات الفقهاء سلف  إِ بها. وكالعادة كانت 
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ولتحقيق ذلك كانت بغيتنا المنشودة في  ،ي مدوناتهمت الموضوع المنثور فوجمع شتا
ا بالناس كثر إلصاق  أَ دنا ومحل البحث والتطبيق، كونها المعامالت المالية، فهي مقص

جانب مجالها الخصب، فمعظم معامالت الناس و عقودهم قائمة على قاعدة ِإلى  والواقع،
 الحاجة الشرعية .

 . ةوخاتم وستكون الدراسة متضمنة لمبحثين
لالمبحث   : التعليل بالحاجة عند الفقهاء اأَلوَّ

لالمطلب   :: المفهوماأَلوَّ
 :ا: تعري  التعليل لةة واططحاحً لً وَّ أَ 

: مصدر عٌلل ومن معانيه  التكرار، والضعف في الشيء . تقول : اعتل التعليل لةة     
لفقهاء إذا مرض واعتل إذا تمسك بحجة، وأعله جعله ذا علة، ومنه إعالالت ا

. فالعله كما لها من   (1)واعتالالتهم، وعللته علال من باب طلب سقيته السقية الثانية 
. (2) تكرار الحكم يتجدد ويتكرر بوجودها نَّ أَ َأو   تأثير في المريض كذلك تؤثر في الحكم،

 . (3)وقد تأتي العلة بمعنى السبب، تقول هذا علة لهذا أي سبب 
 د مفهوم العلة بناء على اعتباراتيين في تحدياأُلصول اختلفت عبارات اططحاحا: 

الموجب وما َأو   ن كانت مؤثرة فهل المراد منها الباعثا ِ م ال ، و أَ العله مؤثرة متعددة، فهل 
 .(4) شابه ذلك

                                                 

مقاااييس اللغااة: أحمااد باان فااارس باان زكرياااء القزوينااي الرازي،تحقيااق: عبااد السااالم محمااد هااارون، ( ينظر:1)
. المصباح المنيار فاي يرياب الشارح الكبيار: أحماد بان 4/12م، مادة)عل(، 1979 -ها 1399دار الفكر، 

 . 2/426، بال، مادة)علل(،  بيروت -، المكتبة العلمية محمد بن علي الفيومي
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشاي، دار الكتباي،  (2)
. إرشاد الفحول إلاي تحقياق الحاق مان علام األصاول: محماد بان علاي  7/142م، 1994 -ها 1414، 1ط

 . 2/110،  م1999 -ها 1419،  1د عزو عناية، دار الكتاب العربي، طالشوكاني، تحقيق: الشيخ أحم
 هااا، 1414،  3لسااان العاارب: محمااد باان مكاارم باان علااى اباان منظااور، دار صااادر، بيااروت، ط( ينظاار: 3)

  . 11/471 مادة)علل(، 
 .   2/110. ارشاد الفحول،  7/143( ينظر: البحر المحيط، 4)
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 الشيرازي رحمه اهلل،َأشار ا كما ا لفظي  هذا الخالف ال يعدو عن كونه خالف   نَّ أَ ويبدو       

ن أَ ها يمكن نَّ َأة، رأى فيها من زوايا العلَّ  ةمعين ةزاويِإلى  بناء بالنظرفكل تعريف جاء 
أنها  ليست بعلة توجب الحكم اآلن لم يصح، ومن رأى لم تكن  فمن رأى ،تصدق عليها
 . (1)اقبل الشرع فهو مسلم به، فال يكاد هذا الخالف يفيد حكم   توجب الحكم

ان مبنى الحكم ومعناه الذي اراده الشارع لتحقيق يعنينا من التعليل هنا بي الَّذي       
 مصالح العباد .

 اتعري  الحاجة لةة واططحاحً ثانيا: 
 . (2) الشيء واالفتقار اليه ، والريبة والفقرِإلى  تأتي بمعنى االضطرار الحاجة لةة :

 دلةالشيء، ألجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف األِإلى  ) االفتقار ا:اططحاحً 
 . (3)القواعد الشرعية(َأو  

 :المطلب الثاني : التنظير
 :اول: التعليل بالحاجة

َأو   بابَأو   ية، سيرى عدم وجود كتاباأُلصولمن ينعم النظر في الكتب            
 حد أمرين: َأِإلى  مسالة بهذا العنوان وهذا راجع

ل محل النظر والبحث، وهو : اندراج مصطلح الحاجة تحت مفهوم اعم كان هو  اأَلوَّ
وقد تناول المتقدمون والمتأخرون  ،هي وجه من الحكمة ةكمة، فكل حاجمصطلح الح

 ا، وبينوا حكم التعليل بها في مبحث العلة .الحكمة دراسة وبحث  
طالق الحكمة، وهم يقصدون بها الحاجة، إِ الفقهاء قد درجت السنتهم على  نَّ أَ الثاني: يبدو 

الحاجة  نَّ أَ ِإلى  الفخر الرازي رحمه اهلل ،َأشار قة بينهما واحدة. وقد وهذا يعني أن العال

                                                 

راهيم بان علاي بان يوساف الشايرازي، تحقياق: عباد المجياد تركاي، دار شرح اللمع :أبو اساحاق إبا(ينظر: 1)
 . 2/833الغرب اإلسالمي، بال، 

بياادي : مجموعااة ماان ( ينظاار: 2) ااد باان عبااد الاارز اق الزَّ ااد باان محم  تاااج العااروس ماان جااواهر القاااموس: محم 
 . 5/495، مادة)حوج( ، المحققين، دار الهداية

، د.احماد عباد الارحمن بان ناصار الرشايد ، كناوز اشابيليا ، المملكاة  ( ينظر: الحاجة وأثرها فاي األحكاام3)
 .   1/61م ، 2008ه/1429، 1الرياض ، ط –العربية السعودية 
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وهناك من عد  ،(1)دفع مفسدة تسمى عند الفقهاء بالحكمة َأو   المتعلقة بجلب مصلحة
الوصف المناسب باعتبار حكمه، وجعل من اقسامه الحاجة، َأو  المناسب بمعنى الحكمة،

اوالمعبر عنها  ا للحكم، ا مالئم  حاجي وهو على هذا االعتبار يكون وصف  بالمناسب ال َأيض 
 .(2)دفع مفسدةَأو   يترتب عليه عند تشريع الحكم تحقيق مصلحه

 المصلحيَأو   المناسب الحاجيَأو   ومن الجدير بالذكر أن مصطلح المناسب         
جاء في  ،(3)الضروريات والحاجيات والتحسيناتِإلى  المرسل استعمل في اإلشارةَأو  

 (4)منظومة نشر البنود
 ثم المناسب عنيت الحكمة           منه الضروري وجا تتمة
 بينهما ما ينتمي للحاجي            وقدم القوي في الرواج

استعمال المناسب للداللة على الحاجيات هو الغالب والمتداول في  نَّ أَ ِإالَّ        
لحة، فمراد الفقهاء عند تعليل الجواز اجتهادات الفقهاء، كما هو الحال مع المص

اذلك  هو الحاجة ِإلى  بالمصلحة الداعية ي عن اأُلصولومثله يقال في التعبير   ،َأيض 
صول الحنفية أُ شتهر في ويدور في ذات الفلك  ما ا ،(5)الحاجيات بجلب المصالح

                                                 

 ،3(المحصول: محمد بن عمر الرازي ،تحقيق: الدكتور طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط1)

 .  5/287م ،  1997 -ها  1418  

علاي بان محماد اآلمادي، تعلياق: عباد الارزاق عفيفاي، المكتاب اإلساالمي،  (اإلحكام في أصاول األحكاام:2)
 .  3/203ها  ،  1402، 2بيروت(، ط -)دمشق 

، 1لبنااان، ط -( ينظاار: الحاجااة الشاارعية حاادودها وقواعاادها: احمااد كااافي، دار الكتااب العلميااة، بيااروت3)
 ( . 56م، ص)2004ها/1424

 بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،  مطبعة فضالة بالمغرب، بال ، ( نشر البنود على مراقي السعود: عبد اهلل4)
2/177 . 

( ينظاار: مااذكرة فااي اصااول الفقااه: محمااد االمااين باان محمااد المختااار الشاانقيطي، مكتبااة العلااوم والحكاام، 5)
 ( . 202م، ص)2001-ها1422، 5المملكة العربية السعودية، ط –المدينة المنورة 
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الخمس  على الضرورات باستحسان الضرورة وليس المراد كما هو ظاهر اللفظ المحافظة
وما  ،خر بناء على الحاجه الماسةآالمراد هو استحسان رأي على رأي  مانَّ ا ِ المعروفة، و 

يعزز هذا المعنى األمثلة التي ساقها الحنفية رحمهم اهلل توضيحا لمرادهم وتعزيزا 
 يجار، لحاجة الناساأَلواني، وجواز عقد اإلِ و  اآلبارلقواعدهم، من تطهير الحياض و 

 . (1)مثل هذه المسائل توسعة ورفعا للحرج  الداعية إلباحة
امر مهم ِإلى  وهذا ما صرح به الزرقا رحمه اهلل بقوله : )يجب االنتباه في هذا المقام      

ليس المراد بها الضرورة الملجئة التي  -استحسان الضرورة-هو ان الضرورة في قولهم 
هي التي تستباح بها بعض تجعل االنسان مضطرا بالمعنى االصطالحي لدى الفقهاء، و 

المحرمات لصيانة النفس عن الهالك، كشرب الخمر واكل الميتة ولحم الخنزير، لمن 
ينزل عليها قوله تعالى بعد سرد بعض  الَّتيجوعا ونحو ذلك، َأو   خشي ان يموت عطشا

نما المراد هنا بالضرورة في استحسان الضرورة، الِإالَّ  المحرمات اا  حاجةما اضطررتم اا وا 
ا مع مقاصد الشريعة العامة، دفع الحرج، واكثر توافق  ِإلى  االيسر والى ما هو اقربِإلى 

 (2) وان لم يتوقف عليها صيانه االنفس عن الهالك وصيانه االموال عن الضياع (
اومن هذا نفهم ان الضرورة تأتي بمعنى الحاجة  والحق ان مثل هذا كثير في .  ،َأيض 

من انعم النظر وتأمل .  فالفقهاء احيانا يطلقون الضرورة على ما يشمل المدونات الفقهية ل
 الحاجه ،وهو من قبيل التساهل في عباراتهم.

من قبيل الحكمة، إن َأو   التعليل بالحاجة هي الحكمة، نَّ أَ ويكفي إلدراك            
اإلجارة والسلم الشرعية القائمة في اباحتها على الحاجة الشرعية، ك اأَلحكامالمتأمل في 

الناس ومقتضى  َأحوالذلك، يجد ان الشارع الحكيم راعى ِإلى  واالستصناع وما
رحمه اهلل في جعل الحاجة قسم  اآلمدي اإِلماما صنيع بعض اهل العلم كمتطلباتهم، وم

                                                 

ول الباازدوي: عبااد العزياز باان أحمااد باان محمااد عااالء الاادين البخاااري ، كشااف األساارار شاارح أصاا( ينظار: 1)
 . 4/6دار الكتاب اإلسالمي، بال ، 

فاي الشاريعة االسااالمية واصاول فقههاا: مصاطفى احماد الزرقااا ، دار  ( االستصاالح والمصاالح المرسالة2)
 . 29، ص1408/1988، 1القلم ، دمشق، ط



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                         (            91العدد )                          

 539 

 دفع مفسدةَأو   يعني جلب مصلحة، الَّذيمن اقسام المقصود المطلوب من شرع الحكم ، 
 . (1)خير شاهد ودليل على ذلكِإالَّ  األخرة،َأو   الدنيا كالهما فيَأو  

 ثانيا: تعليل الحكمة .
 الشرعية بالوصف الظاهر المنضبط . اأَلحكاميين على جواز تعليل اأُلصولاتفقت كلمة 

ايين في بيان حكم التعليل بها، اختلفوا اأُلصولا الحكمة فكما اختلفت كلمة مَّ أَ        َأيض 
 : (2)مذهبينِإالَّ  الغزالي ومن بعده الرازي لم يذكرا اإِلمامف ،اهبفي حكاية المذ

ل  : جواز التعليل  .اأَلوَّ
 الحنفي ابي زيد الدبوسي . اإِلمامِإلى  والثاني: منع التعليل  ونسبه الغزالي رحمه اهلل

 : (3) ثالثة مذاهب اأَلحكامفي كتابه  اآلمدي اإِلمامبينما حكى   
ل  االكثرين .ِإلى  نسبه: المنع و اأَلوَّ

 والثاني : جوزه االقلون .
بنفسها، جاز التعليل بها واال  ذا كانت ظاهرة منضبطةإِ الحكمة  نَّ أَ ي أَ  :والثالث التفصيل

 مضطربة فال يجوز التعليل بها . َأو   كانت خفية يير منضبطة نَّ إِ ف
المنع سيرى  عنهم ومن نظر على سبيل المثال في نقوالت ائمة الحنفية المنقول      

قال السرخسي رحمه اهلل : )األصل أنه متى تعذر الوقوف على المعاني  ،خالف ذلك
الباطنة تقام األسباب الظاهرة مقامها كما أقيم السير المديد مقام المشقة في جواز 

 عدَّهامكن الوقوف على المعاني صح أَ ويفهم من ظاهر كالمه انه متى ما  ،(4)الترخص(
احد مقامها. ويؤكد على هذا وال يقوم ا صرح : ِإذ  قول ابن الهمام رحمه اهلل َأيض 

                                                 

 وما بعدها . 3/271(  االحكام لالمدي، 1)
( المستصاافى: محمااد باان محمااد الغزالااي الطوسااي ،تحقيااق: محمااد عبااد السااالم عبااد الشااافي، دار الكتااب 2)

 . 5/287. المحصول للرازي، ،   329م، ص1993 -ها 1413، 1العلمية، ط
 .  3/202(  ينظر: االحكام لالمدي، 3)
 -ها 1414بيروت،  – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ، دار المعرفة ( المبسوط،4)

 .   24/159 م1993
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. مع ان ابن الهمام  نفسه، نص في  (1) دفع المشقة(ِإلى  )والترخص انما يثبت للحاجة
. ومن نظر في مدونات (2)ان المشقة ال يمكن اناطة الحكم بها لعدم انضباطهاِإلى  فتحه

فنقل عن أبي حنيفة، انه ال كنف هذا المعنى.  المذهب الحنفي سيرى انها تصب في
ا علينا، ه يعود حرب  عداء،  ففيه معونة للكفرة؛ ألنَّ سره المسلمين بأسرى األَ أَ ن يفادى أَ يجيز 

 .(3) ودفع شر حربه خير من استنقاذ األسير المسلم 
َأو   احكمة مطلق  من قال بمنع التعليل بالِإلى  شرناأَ ه سبق و نَّ أَ ِإلى  وتجدر اإلشارة        

قال بعملها ولكن بشروط ومع هذا نرى في تطبيقاتهم ما قد يخالف المذهب وال سيما 
وخير من يجيب على هذا الكمال بن الهمام من   الحنفية فهل هذا يعد نقضا ام ماذا ؟

) يلزم على التعليل بالصيانة أن ال يجوز بيع عبد بعبدين ائمة المذهب الحنفي الذي قال:
قيل: الصيانة حكمة فتناط بالمعرف  ببعيرين، وجوازه مجمع عليه إذا كان حاال. فإنَّ  وبعير

ما يجب ذلك عند خفاء الحكمة وعدم انضباطها، وصون لها وهو الكيل والوزن. قلنا: إنَّ 
المال ظاهر منضبط، فإن المماثلة وعدمها محسوس وبذلك تعلم الصيانة وعدمها، يير 

ة بالكيل والوزن تفاديا عن نقضه بالعبد بعبدين وثوب هروي أن المذهب ضبط هذه الحكم
 . (4) بهرويين (
ن العلة الحقيقية، هي الحكمة المتمثلة بصيانة االموال، َأفابن الهمام يقرر          

والوصف المتمثل بالكيل والميزان ضابط لها، وانما اقيم الوصف مقامها مخافة النقض 
ا على المنهج وسالمة بعبدين، وضبطا للقياس، وحفاظ   الذي يرد عليها في بيع العبد

 المذهب، بخالف الحكمة التي قد يصعب ضبطها احيانا لتفاوت االنظار فيها . 
وفي هذا بيان شافي وتفسير لبعض تطبيقات الفقهاء القائمة على التعليل          

كل حكم  نَّ أَ  وجود تناقض، والحق خالفه فاألصلِإلى  بالحكمة دون بعض ، مما يوحي
                                                 

 فاااتح القااادير: كماااال الااادين محماااد بااان عباااد الواحاااد المعاااروف باااابن الهماااام الناشااار: دار الفكااار، باااال، (1)
2/311  . 
 .  5/280 ينظر: فتح القدير ، (2)
دقيقاة  االختيار لتعليل المختار: عبد اهلل بن محمود بن ماودود الموصالي ، تعليقاات: الشايخ محماود أباو(3)

 .   5/474فتح القدير،   . 4/125م،  1937 -ها  1356القاهرة،  –، مطبعة الحلبي 
   . 7/10فتح القدير ،  (4)
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 فالتعليل بالوصف الظاهر الَّ ا ِ كمة جار، و مكن تعليل محل اقامته فالتعليل بالحأَ شرعي 
ا للخلط في الخفاء، ضبطا للتعليل، ومنع  َأو  المنضبط في حاله وقوع االضطراب

 حد فروعها ومسائلها .أَ الذي قد يرد على العلة بناء على ا لباب النقض االجتهاد، وسد  
 :لثالث: التطبيقالمطلب ا

. وستتجلى (1)أن الحاجة أمرها بين ودركها سهلِإلى  الجويني رحمه اهلل اإِلمامَأشار      
قيمة هذه الكلمات واثرها الواضح في تعليالت الفقهاء في مسائلهم وهم يصرحون بالحاجة 

  الستنباطهم وطريقا في مسلكهم .تعليال  
عليه  -دلتهم :  قوله أَ عين لمصلحة الفقير ، ومن بدل ال ئمة الحنفية دفع القيمةَأ َأجاز -

عللناه  .قال صاحب التوضيح : ) فقد (2)(( في خمس من اإلبل شاةالصالة والسالم )) 
الصدقة مع وسخها حلت لهذه األمة ألجل الحاجة بعد أن لم تكن في األمم  بالحاجة فإنَّ 

للحاجة تكون قيمتها صالحة الفقير ِإلى  الماضية فإذا كانت عين الشاة صالحة للصرف
ا ا وقد وضح التفتازاني في تلويحه على التوضيح عملية  القياس مبين  ، (3)بهذه العلة( َأيض 

لية تطبيقها في المسألة فقال: )صار األصل هو الشاة، والفرع القيمة، والحكم آركانه و أَ 
 .   (4) الصالحية، والعلة الحاجة (

                                                 

( ينظر: البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني، تحقيق: صاالح 1)
 . 2/86، م 1997 -ها  1418، 1لبنان، ط –بن محمد بن عويض، دار الكتب العلمية، بيروت 

ااتاني تحقيااق: محمااد محيااي الاادين عبااد الحميااد ( ساانن ابااي داود، 2) أبااو داود سااليمان باان األشااعث الس ِجسق
( .  1568كتاب الزكاة ، بابل في زكاة الساائمة، رقام الحاديث )بيروت، بال ،  –،المكتبة العصرية، صيدا 

بياروت،   –عاواد معاروف، دار الغارب اإلساالمي محماد بان عيساى الترماذي، تحقياق: بشاار سنن الترمذي: 
(. قال الترمذي:" حديث 621، باب ما جاء في زكاة االبل والغنم، رقم الحديث )، كتاب الزكاة م 1998
 حسن" .

شارح التلاويح مطبوع ماع  ِفي حل يوامض التنقيح : عبيد اهلل ابن مسعود المحبوبي البخاري، ( التوضيح3)
 . 2/120بيح بمصر، بال ، على التوضيح ، مكتبة ص

، شاارح التلااويح علااى التوضاايح: سااعد الاادين مسااعود باان عماار التفتااازاني ، مكتبااة صاابيح بمصاار، بااال  (4)
2/120  . 
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ا ةخراج القيمإِ الحنفية  َأجازوعلى هذا األصل   ، في الكفارة، وصدقة الفطر والنذر، َأيض 
 فجميعها معللة عندهم بالحاجة .

اإلجارة  جواز  ة واألذان، فهذه المفتى به اإِلمامقال ابن عابدين رحمه اهلل :) تعليم الفقه و  -
عليها في زماننا، وعللوه بحاجة الناس إليه وظهور التواني في األمور الدينية، وبأن 

 لمين كانت لهم عطيات من بيت المال وزيادة ريبة في إقامة الحسبة وأمور الدين (المع

(1)  . 

انهم اختلفوا في تعليل الخرص فيهما،  فقيل إن ذلك ِإالَّ  المالكية خرص التمر، َأجاز -
أكلهما رطبين. وقيل: بل إلمكان الحزر فيهما ِإلى  توسعة عليهم أي: أن الحاجة داعية

نى ابن الحاجب القولين في تخريص ييرهما وعدمه على التعليلين دون ييرهما. وب
مكان الحزر قال الخرشي رحمه اهلل :) أن علة التخريص اختالف الحاجة  ،(2)بالحاجة وا 

ِإالَّ  فمنهم مريد البيع ومريد األكل ومريد التيبيس، وهو ظاهر قول مالك فيها ال يخرص
، وجاء في حاشية العدوي :)ففهم منه أن ( 3) أكلهما رطبين(ِإلى  التمر والعنب للحاجة

 .( 4) العلة هي التوسعة والحاجة علة للتوسعة(

خار لحوم الفقهية في مسألة اد   قوالالباجي رحمه اهلل في معرض بيان األَ  اإِلمامقال  -
االضاحي: ) ويحتمل أن يكون صلى اهلل عليه وسلم إنما منع ألجل الدافة التي دفت وأن 

                                                 

البحار الرائاق شارح كناز الادقائق : محماد أماين بان مطباوع بهاام  حاشية منحة الخاالق البان عابادين:  (1)
 . 3/64، بال، 2، طعمر المعروف بابن عابدين ، دار الكتاب اإلسالمي

التوضيح في شرح المختصر الفرعاي البان الحاجاب: خليال بان إساحاق ضاياء الجنادي، تحقياق: ( ينظر:2)
، م2008 -هااا 1429، 1د. أحمااد باان عبااد الكااريم نجيااب، مركااز نجيبويااه للمخطوطااات وخدمااة التااراث، ط

المعاروف بالحطااب  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: محمد بان محماد بان عباد الارحمن ،. 2/330
 .  2/288،  م1992 -ها 1412، 3الرُّعيني : دار الفكر، ط

 2/174، بيروت، باال –شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد اهلل الخرشي، دار الفكر للطباعة (3)
. 
على شرح مختصر خليل للخرشي: علي بان أحماد بان مكارم العادوي، مطباوع ماع شارح  ( حاشية العدوي4)

 . 2/174،  بيروت، بال –للخرشي، دار الفكر للطباعة  مختصر خليل
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أوجبت ذلك وأن الحاجة لو نزلت اليوم لقوم من أهل المسكنة للزم الناس  علة الحاجة
 .( 1) مواساتهم (

سئل سالم بن عبد اهلل هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال : )نعم ال بأس  -
صالة الناس بعرفة( . علق الباجي على جواب سالم:) ولعل السائل إنما ِإلى  بذلك ألم تر

نهما بإثر الزوال لمعنى يقتضي ذلك من الرحيل من المنزل ذلك الوقت سأله عن الجمع بي
ذلك الوقت وقت العصر على  ألنَّ  ؛فأعلمه سالم بأن الجمع بينهما في ذلك الوقت جائز

وجه الضرورة ولوال ذلك لما جمع بينهما كما ال يجمع بينهما قبل الزوال ألنه ال يجوز 
نَّ  وقتها ِإلى  ما يجوز تقديم الصالة قبل وقتها المختارتقديم الصالة قبل وقتها للضرورة وا 

على وجه الضرورة وعلة الجمع مختلفة في الموضعين ألنه إنما جمع بينهما بعرفة لحاجة 
يروب الشمس فشرع تقديمها لذلك ولما كانت ِإلى  االشتغال بالدعاء والتفرغ لهِإلى  الناس

ا علة المسافر بمعنى المشقة التي تلحقه وأمَّ  ،العلة عامة وأصلها للشريعة لحقت بالواجب
ن بالنزول لصالة العصر وهي علة يير عامة ولكنها شائعة وهي الرفق باإلنسان دو 

 . (2)(التفرغ للشريعة فأوجبت اإلباحة

ليس  ذلك نَّ ألَ  ؛اميَّ أَ لخيار للمتبايعين اكثر من ثالثة مالك رحمه اهلل اشتراط ا اإِلمامجوز  -
ما تقدر بقدر الحاجة، بناء على أن فسه، ولكن ليس مطلقا، إنَّ له قدر محدود في ن

 بالحاجة، وهذا ما ، فظاهر المسألة ان الجواز جاء معلال  (3)المبيعات مختلفة ومتباينة
يصح؛  ال  بالحاجة  ابن قدامة الحنبلي واعتراض عليه قائال: ) وتقدير مالك  اإِلمامادركه 

                                                 

، 1بجاااوار محافظاااة مصااار، ط -المنتقاااى شااارح الموطاااإ: ساااليمان بااان خلاااف البااااجي، مطبعاااة الساااعادة  (1)
 . 3/94،  ها 1332

 . 1/258( المنتقى 2)
 –يث بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، دار الحد( ينظر: 3)

 . 3/225،  2004 -ها 1425القاهرة، بال، 
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نما يربط بمظنتها، وهو اإلقدام، فإن الحاجة ال يمكن ربط الحكم بها ، لخفائها واختالفها، وا 
 . (1) ا (فإنه يصلح أن يكون ضابط  

اختلف الفقهاء في حكم صيام ايام التشريق لغير المتمتع العادم للهدي ومبنى الخالف كما  -
لكونه سببا وفيه خالف ألصحابنا من َأو   جاء في المجموع:) أن إباحتها للمتمتع للحاجة

بالحاجة خصه بالتمتع فلم يجوزها لغيره ومن علل بالسبب جوز صومها عن كل  علل  
 .( 2) صوم له سبب دون ماال سبب له(

هلية ونكاح المتعة في فترة  عن وجه الرخصة في اكل الحمر األَ ابن الملقن رحمه اهللَأشار  -
الشديدة  جة الحا يوم القيامة فقال:) وكان علة اإِلباحة وهي ِإلى  معينة ومن ثم حرمتا

ثم يؤكد ويكرر رحمه اهلل على ان  . (3) انتهت من بعد فتح خيبر ومكة بعدها، واهلل أعلم(
"كنا نغزو وليس لنا  علة الحاجة هي سبب االباحة ، فيعلق على حديث ابن مسعود 

سبب ذلك وهو الحاجة ِإلى َأشار : فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب") ف-ثم قال-شيء 
شيء، فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن مع قلة ال

المتعة الرتفاع سبب اإِلباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة اهلل على التوسعة بعد 
كانت اإلباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، َأو   الضيق،

ذلك من ِإلى  ة، فوقع النهي عن المتعة فيها إشارةوخيبر بخالف ذلك ألنها بقرب المدين
سفرة بعيدة المدة وهي يزاة الفتح وشقت عليهم ِإلى  يير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا

                                                 

 -هاا 1388المغني: موفق الدين عبد اهلل بن أحماد بان محماد بان قداماة المقدساي، مكتباة القااهرة، باال، (1)
 م1968

 3/499  . 
المجمااااوع شاااارح المهااااذب: أبااااو زكريااااا محيااااي الاااادين يحيااااى باااان شاااارف النااااووي معهااااا تكملااااة الساااابكي (  2)

 .6/443بال،  والمطيعي، دار الفكر، 
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام: ابان الملقان ساراج الادين أباو حفاص عمار بان علاي بان أحماد الشاافعي، (  3)

تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزياع ا المملكاة العربياة الساعودية، 
 . 8/207م،  1997 -ها  1417، 1ط
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العزوبة أذن لهم في المتعة، لكن مقيد ا بثالثة أيام فقط دفع ا للحاجة، ثم نهاهم بعد 
 (1) انقضائه(

 :المطلب الرابع : الضوابط والشروط
الشرعية، وتأصيلها بناء على قاعدة الحاجة التي ال تخلو  اأَلحكامفي عمليه تقعيد       

من مرونة، قد تجعلها ذريعة للحيل والوقوع في المفاسد، وضياع المصالح . وهذا ما 
الحظه الفقهاء فكان ذلك مدعاة للعمل على ضبط المصطلح و تحديد مسار عمله. ومع 

ه، فهو متعسر بناء على اختالف معطيات االشخاص التسليم بضرورة ذلك واهميت
ذريعة للقول َأو   واألزمنة واألمكنة والعوائد، وهذا ال يعني ترك الحاجة محكومة بالهوى

فوات مصالح اكد منها، فمن المقرر عند اهل العلم، أن ما ال َأو   توهمها،َأو   بالتشهي،
 .(2)يحقق المصلحة المنشودةيمكن ضبطه وتحديده، يجب تقريبه قدر االمكان بما 

سير على الَّتيأن الحاجة في أصلها مقررة لرفع المشقة والحرج ِإلى  وهنا انوه            
الناس قدر المستطاع، ولعل في خفائها وعدم ضبطها أحيانا ما يعود بالنفع للمكلفين، 

رها، المصلحة العامة، واال لو حددت وضبطت لفات معناها وضاعت الحكمة من تقري
قاعدة ِإلى  حوالالزمان وتبدل المكان واألَ  وكان في ذلك حرج عظيم،  ولتحولت مع تغير

جامدة ال تلبي متطلبات الناس المتنوعة والمتجددة والمتغيرة، وال سيما أنها في الغالب 
مرتبطة بأعراف الناس ومعامالتهم، التي القت بظاللها على فقهاء االمة سلفا وخلفا، 

مهما من وقتهم وفكرهم وفقههم تأصيال وتفريعا وتطبيقا، فاثمر تعددا في فأخذت حيزا 
والتقديرات وفقها مرنا قادرا على تلبية  اأَلحكاممعالجات النوازل والمتغيرات، وتنوعا في 

المتطلبات، ومنهجا واقعيا وعمليا حاكما للناس والمعامالت، ومصنفاتهم خير دليل على 
هو في معظمه تقرير للمصلحة والعرف سيما  الَّذيالعملي، ذلك فهي مليئة بذلك الفقه 

 المتعلق بالمعامالت  . 
 

                                                 

 . 8/207ة األحكام ، اإلعالم بفوائد عمد(  1)
قواعااد األحكااام فااي مصااالح األنااام: عااز الاادين عبااد العزيااز باان عبااد السااالم الساالمي، تحقيااق: ( ينظاار: 2)

 . 2/12لبنان، بال ،  –محمود بن التالميد الشنقيطي ، دار المعارف، بيروت 
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 :وسائل التقريب
مظنة  بوصفهاالربط باألسباب : فخفاء الحاجة واضطرابها، جعل السبب يقوم مقامها،  -

ا لها، قال الكاساني رحمه اهلل: ) ان الحكم تعلق بدليل الحاجه ال بحقيقتها لكونها امرا باطن
فجعل السبب يقوم مقام دليل الحاجه للتيسير على المكلفين  (1) بدليل (ِإالَّ  ال يوقف عليه

 لخفاء الحاجة، وصعوبة التحقق منها بخالف السبب.
اذا انتفت الفقرة السابقة فالتعويل عندها يكونوا على المشقة الحقيقة المعتبرة شرعا،  -

لحاجة واعني بها: ) المشقة الزائدة التي ال المسوغ الشرعي للحاجة فاذا ضبطت ا بوصفها
يتحملها االنسان عادة، وتفسد على النفوس تصرفاتها، وتخل بنظام حياتها، وتعطل على 

 . (2) ا(القيام باألعمال النافعة يالب  
المكلف نفسه، فهو أقدر ِإلى  في الحاجة العامة، واال فالخاصة مردها ُيَعدُّ وما تقدم  -

رء عمال، فالمواألَ  حوالشخاص واألَ يدها، كونها تختلف باختالف األَ تحدعلى ضبطها و 
ضافية، فهي يير مطردة في جميع الناس فتقدر إِ فقيه نفسه وعليه فالرخصة هنا 

 .(3)بقدرها
 ضابط الحاجة: 

ابن تيمية رحمه  اإِلمامقال  السؤال : ما هو الضابط الشرعي للحاجة ؟ ويبقى        
يعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة اهلل:) والشريعة جم

بيعه، فإنه يوسع فيه ما ال يوسع في ِإلى  . كما قال:)ما احتيج (4) راجحة أبيح المحرم (
 . فالواضح أن الضابط :(5) ييره، فيبيحه الشارع للحاجة، مع قيام السبب الحاضر (

                                                 

 .  1/181( ينظر: الحاجة وأثرها في األحكام ، 1)
 ( . 187، ص)4م، ط1997-ها1418ه الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ( نظرية الضرورة الشرعية: وهب2)
الموافقااات: إبااراهيم باان موسااى باان محمااد الشاااطبي ، تحقيااق: أبااو عبياادة مشااهور باان حساان آل ( ينظاار: 3)

 . 1/484م، 1997ها/ 1417 1الناشر: دار ابن عفان، ط سلمان
بن تيمية ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد  ( مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم4)

بااان قاسااام، مجماااع الملاااك فهاااد لطباعاااة المصاااحف الشاااريف، المديناااة النبوياااة، المملكاااة العربياااة الساااعودية، 
 . 29/49م  ، 1995ها/1416

 . 29/488( مجموع الفتاوى، 5)
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حرج، وفوات مصلحة معتبرة، فال ضير من هو كل ما ترتب على اجتنابه عسر ومشقة و 
ومادام الحديث يدور في  القول بإباحته وان كان في األصل محظورا بناء على الحاجة .

ا لمقاصدها  تحقيق  الضبط والتقدير يكون ) على األقل تحصيال  َأو   فالحمل فيهاالمعامالت 
فيها مثال على األعلى ذلك إن الحمل ِإلى  وجلبا لمصالحها بخالف العبادات ، والداعي

عزة الوجود، وهي مبطلة للسلم، والحمل في الصفات المشروطة في ِإلى  يؤدي في السلم
كثرة التنازع واالختالف، والحمل على ما بينهما ال ضابط ِإلى  البيوع على األعلى يؤدي

 . (1)(فتعذر تجويزه؛ لعدم االطالع عليهله، وال وقوف عليه؛ 
  :شروط اعتبار الحاجة

 للعمل بمقتضى الحاجة شروط تتلخص فيما يأتي:       
حرج وضيق ِإلى  عدم إباحة المحظور معهاِإلى  أن تكون الحاجة شديدة، بحيث يؤدي -1

 ومشقة يير معتادة.
ِإلى  ظنا ، فالبد من التأكد من قيام السبب الداعيَأو   أن تكون الحاجة متحققة يقينا -2

إذا كان السبب ِإالَّ  لك فانه ال يجوز العمل بالحاجةاالستثنائية ، ولذ اأَلحكامالعمل ب
ا ا يالب  المظنونة ظن  َأو   الداعي لها متحققا وقائما ، والحق أهل العلم الحاجة المتوقعة

بالحاجة المتحققة في جواز العمل بها باعتبار أن الظن الغالب في الشريعة منزل منزلة 
 القطع واليقين .

بحيث ال يجد المحتاج طريقا آخر للخروج من الحرج أن تكون الحاجة متعينة،   -3
 ارتكاب المحظور.ِإالَّ  والمشقة

، فالشريعة موضوعة لمصالح أال يكون في األخذ بالحاجة مخالفة لقصد الشرع  -4
، فمتى ما كان قصد الشارع الحكيما ل، لذا فالواجب عليهم أن يكون قصدهم موافق  العباد
، لفقدانها هذا حكمهاِإلى  ه ال يجوز المصيرنَّ إِ رع ، فبالحاجة مخالفا لقصد الشا األخذ

 الشرط من شروط العمل بها .

                                                 

 . 2/17(  قواعد االحكام ، 1)
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، بأن انت الحاجة يير محققة لهذا األمرذا ك، فإِ ال يعارض الحاجة ما هو أقوى منهاأ -5
السبب  نَّ ألَ  ؛ه ال يشرع األخذ بهانَّ ، فإِ امنهَأبرز  ترتب على األخذ بها تفويت لما هو

 نَّ ألَ  ؛تركها واجتنابهاِإلى  خذ بها أصال وهو تحقيق المصالح يدعواألِإلى  الداعي
المصالح المترتبة على اجتنابها أكثر من المصالح المترتبة على األخذ بها ، وعليه ال 

 . (1) يجوز األخذ بالحاجة إذا عارضها ما هو أقوى منها

 المبحث الثاني
 تطبيقات الحاجة في المعامحات المالية

الشارع الحكيم باب المعامالت بقواعد تصلح وتهذب عقود الناس ومعامالتهم، أولى      
وتنظم حياتهم، وتراعي مصالحهم، وترفع الحرج عنهم وتحقق ما فيه خيرهم . ومن تلك 
القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة والمقاصد المنظورة فيهما والمطلوب مراعاتها وتنزيلها 

تمثل مرتكزا اساسيا في قدرة الشريعة  الَّتيلعملية قاعدة الحاجة، في فقه الواقع وتطبيقاته ا
هم على مر على تلبية حاجات الناس، والمرونة والسعة في حل مشكالتهم ومعالجة نوازل

وهذا يدل على مدى واقعية وسماحة التشريع االسالمي، ويعد  ،العصور ومختلف الدهور
ثارها جلية آالَّتي نرى لعمل هذه القاعدة،  باب المعامالت الفضاء الرحب واالرض الخصبة

في احكامه، فمع توسع  حاجات البشرية وتجدد وتغير متطلباتهم، تلمح ان حاجة الناس 
كلما اشتدت كان اطالق الشرع فيها اوسع وارحب. فاذا لم يستطع الناس استحصال 

ما يكون فيه دفع  دفعه عنهم، فكلَأو   سبيال لرفع الحرجَأو   مصالحهم ولم يجدوا مناصا
تلك الحاجة جائز في الشرع، ويوسع فيه ما ال يوسع في ييره. ومع اختالف المدارس 

فقهائهم على التأكيد على أهمية مبدأ  َأقوالالفقهية وتنوعها، فقد اتفقت كلمتهم وتواترت 
صالح عقودهم بما يضمن حقوقهم وترجيح  الحاجة في تنظيم معامالت الناس وا 

الحاجة َأو   الجويني رحمه اهلل:) إن أصل البيع مستنده الضرورة اإِلماممصالحهم. قال 
السرخسي رحمه اهلل:) حاجة الناس أصل في شرع  اإِلماموقال  (2) النازلة منزلة الضرورة(

                                                 

 .  1/181( ينظر: الحاجة وأثرها في األحكام ، 1)
 . 2/83، البرهان (2)
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وقال ابن  (1) العقود، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة و يكون موافقا ألصول الشرع (
كاعتبار الضرورة في تحليل حاجة في تجويز الممنوع، اعتبار الالعربي رحمه اهلل:)

بيعه فانه يوسع فيه ما ال يوسع في ِإلى  وقال ابن تيمية رحمه اهلل:) ما احتيج ،(2)(المحرم
ومع اتفاق الفقهاء في معنى  ،(3)ييره فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الخاص(

عة ان تتفق على مستوى الصياية الحاجة وتقريرها كادت مصنفاتهم العديدة والمتنو 
اوالمبنى   خاصة (َأو   فجميعهم سطر أن )الحاجه تنزل منزلة الضرورة عامة كانت َأيض 

ويمكن التأسيس على ما قيل ان ما احتاج اليه الناس في بيعهم ومعاشهم ومعامالتهم  ،(4)
فعل  َأو  وفيه نفعهم وتحقيق مصالحهم ولم يعارضه محظور إن كان في ترك واجب،

، وما االنتفاعِإلى  ه وضع لدفع حاجة الناسمحرم فإنه جائز، ألن األصل في العقد أنَّ 
اشتدت إليه الحاجة بحيث ال يمكن االستغناء عنه، كانت التوسعة فيه اكثر، وقد قيل : 

 .     (5)يجوز  للحاجة ما ال يجوز بدونها
حظة أن القول بالجواز بناء على ومن تأمل الفروع الفقهية في باب المعامالت يمكنه مال  

في  َأدواتالحاجة إنما يظهر في مواطن قد كانت محل نظر الفقهاء واهتمامهم، وصارت 

                                                 

 15/75، المبسوط (1)

(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: القاضي محمد بن عبد اهلل أباو بكار بان العرباي ،تحقياق: الادكتور 2)
 ( .790، ص)م 1992، 1محمد عبد اهلل ولد كريم، دار الغرب اإلسالمي، ط

  .  29/488( مجموع الفتاوى، 3)

روع فقااه الشااافعية: جااالل الاادين عبااد الاارحمن الساايوطي ، دار الكتااب (  األشااباه والنظااائر فااي قواعااد وفاا4)
َهِب َأِباايق َحِنيقَفااَة النُّعقَماااِن: زياان  ( .88، ص)م 1983 -هااا  1403، 1ط العلميااة ااَباُه َوالنََّظاااِئُر َعَلااى َمااذق َشق األق

تاااب العلمياااة، الاادين بااان إبااراهيم بااان محمااد، المعاااروف باااابن نجاايم، تحقياااق: الشاايخ زكرياااا عمياارات، دار الك
 ( .78، ص)م 1999 -ها  1419، 1لبنان، ط –بيروت 

( ينظااااااار: موساااااااوعة القواعاااااااد والضاااااااوابط الفقهياااااااة، الااااااادكتور احماااااااد النااااااادوي ، دار عاااااااالم المعرفاااااااة، 5)
 .  3/190م، 1999ها/1419
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اشتهار تعامل الناس به َأو   تشريع الحاجة وهي : ورود نص من الشارع الحكيم بالجواز،
تحقيق َأو   الحكم بتبعيتهَأو   الحاقه بنظيره الذي ورد فيه نصا دون عنهَأو   عرفا،

 مصلحة راجحة .
لالمطلب   : النص اأَلوَّ

  :َفإنق تعد االجارة من العقود التي ثبتت مشروعيتها بنص الكتاب والسنة. قال تعالى﴿
َضعقَن َلُكمق  ﴾ أرق )أعطوا األجير .  وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (1) َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

  .  (2) أجره قبل أن يجف عرقه(
يومنا هذا من يير ِإلى  كما أجمعت األمة على العمل بها من زمن الصحابة        

 نكير، وبه تبين أن القياس متروك ألن اهلل تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتهم
اإلجارة ماسة، فاإلجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من ِإلى 

األعيان ، لتوفير ِإلى  لهم في أعيانها ، فالناس بحاجة إليها كحاجتهم المنافع التي ال ملك
السكنى في الدور، واالتجار في المحالت التجارية والركوب للمسافر وييره على الدواب 

، وال يمكن كل أحد ارات والسفن والقطارات والطائرات، وعمل أصحاب الصنائع بأجروالسي
 عملِإلى  مال الغني، والغني محتاجِإلى  الفقير محتاجعمل ذلك ، وال يجد متطوعا به ، ف
، حتى إن أكثر ل ذلك مما جعله اهلل طريقا للرزق، بالفقير، فال بد من اإلجارة لذلك

ه على خالف نَّ أَ ِإالَّ  ،جاء جواز اإلجارة بالنص كما تقدموقد  ،(3)المكاسب بالصنائع 
عقد اإلجارة يرد على المنافع وهي معدومة،  نَّ ألَ  ؛ليهاوالعلة في ذلك الحاجة إ (4)القياس

                                                 

  . 6( الطالق: ايه 1)

ال اار الفكار، بياروت ، بابن ماجة: محمد بن يزيد أبن ماجة، تحقيق : محماد فاؤاد عباد البااقي، دسنن إ (2)
 .  2/817(،2443.  كتاب األحكام، باب أجر األجراء، رقم الحديث )

 .  5/321( ينظر: المغني، 3)

( اختلف الفقهاء في صفة مشروعية اإلجارة هال هاي مشاروعة علاى وفاق القيااس أو علاى خالفاه. فقاال 4)
وقاااال بعاااض فقهااااء الحنابلاااة: إنهاااا  جمهاااور الفقهااااء: إنهاااا شااارعت علاااى خاااالف القيااااس وهاااذا ماااا قررنااااه .

 مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
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زمن وجود ِإلى  وتمليك المعدوم قبل وجوده يستحيل، وال يمكن جعل العقد فيها مضافا
 .( 1)التمليكات ال تقبل اإلضافة  ألنَّ  ؛المنفعة

  :عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين المضاربة وهي في اصطالح الحنفية
ولم تخرج تعريفات  ،(2)ويكون الربح بينهما حسب االتفاق خرب اآلمن الجانوالعمل 

 الو ودليلها أن المضاربة كانت مشهورة في الجاهلية ، (3)المذاهب األخرى عن هذا المعنى
العمال ، كما سافر ِإلى  سيما قري ، فغالبيتهم يزاول التجارة ومن عجز عنها يدفعها

، والعير التي كان فيها أبو سفيان  ي اهلل عنهاقبل النبوة بمال خديجة رض  رسول اهلل 
، وكان أصحابه يسافرون بمال لما جاء اإلسالم أقرها رسول اهللكان أكثرها مضاربة، ف

بها من  تعامل الصحابة ، و  (4)ا لهاقرار  إِ اربة، ولم ينه عن ذلك، فكان ذلك ييرهم مض
ِإلى  الفقهاءَأشار . وقد (5)لجواز يومنا هذا،  إجماعا منهم على اِإلى  من يير نكير  بعده

إن تنمية المال مقصد شرعي لضمان تحقيق ِإلى  شارةإِ في جواز الشارع لها، ان الباعث 
باستثمار المال بالتقليب والتجارة. لكن ِإالَّ  التكافل للمجتمعات، وهذا ال يمكن له أن يتحقق

رة يملك المال، فاحتيج ليس كل من يملك المال يحسن التجارة وال كل من يحسن التجا
مع ان المضاربة مشتملة على  . (6)إليهما من الجانبين فشرعها اهلل تعالى دفعا للحاجتين  

مخالفات شرعية مركبة. قال القرافي رحمه اهلل: )اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثالث 
لمزابنة، وهي قواعد شرعية: قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام وقاعدة ا

                                                 

 . 2/50( ينظر: االختيار، 1)
الهدايااة فااي شاارح بدايااة المبتاادي: علااي باان أبااي بكاار المرييناااني، تحقيااق:: طااالل يوسااف، دار  ( ينظاار:2)

 .  3/202، لبنان -بيروت  -احياء التراث العربي 
. تحفة المحتاج بشارح المنهااج : احماد بان محماد الهيتماي ، تحقياق: عباد اهلل  5/19( ينظر ، المغني، 3)

. حاشية الدسوقي على الشارح  2/419م ، 2001 -ها 1421، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1محمود، ط
 .   517/ 3، ، دار الفكر ، بال  محمد بن احمد الدسوقي، الكبير

 .  195/  19ع الفتاوى، ( مجمو 4)
، مطبعاااة 2. نيااال األوطاااار شااارح منتقاااى األخباااار: محماااد بااان علاااي الشاااوكاني، ط 14/359(المجماااوع 5)

 .5/282م ، 1992 -ها 1371مصطفى ألبابي الحلبي وأوالده، مصر ،
بااان  . بااادائع الصااانائع فاااي ترتياااب الشااارائع: عاااالء الااادين، أباااو بكااار 5/20المغناااي ،. 19/ 22( ينظااار: المبساااوط، 6)

 . 6/79م، 1986 -ها 1406، 2مسعود الكاساني ، دار الكتب العلمية، ط
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بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من يير المثليات وقاعدة بيع 
. وال شك ان الداعي وراء جوازها هو الحاجة . جاء في  (1) ما ليس عندك في المثليات(

مغني المحتاج: )القراض عقد يرر إذ العمل فيه يير مضبوط والربح يير موثوق به 
نما جوز ل ان ذلك كان ِإالَّ  .ومع تعليل الفقهاء جوازها بالحاجة والتسليم بذلك،(2) لحاجة(وا 

ال  -عقد المضاربة-مستندا على النص اصال . قال الكاساني رحمه اهلل:) القياس أنه 
يجوز ألنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس 

 . (3) ع(بالكتاب العزيز والسنة واإلجما
  :وقد أباح الشارع التعامل بالسلم،. (4)أجل( ِإلى  وهو: )بيع موصوف في الذمةالسلم ، 

ِإلى  وماي كيل معلوم ووزن معلان أسلف في شيء ففا:)مقوله فورد في السنة المطهرة 
ن كان األصل يقتضي عدم جوازه، ألنه من باب المعدوم، والشرع نهى ا ِ و  (5)وم(اأجل معل

لما فيه من الغرر، والغرر حاصل في  يملك اإلنسان والمعدوم من باب أولى،عن ما ال 
.  (6)أن الشارع رخص فيه وأباحه لحاجة الناسِإالَّ  كون المسلم فيه يائب عن المجلس
                                                 

أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس  المالكي الشاهير باالقرافي ، عاالم الكتاب  (1)
 . 4/2، بال ، 

 . 2/310، ي، دار الفكر، بيروت، باال( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربين2)
 . 6/79بدائع الصنائع ، (  3)
اللبااب فااي شارح الكتاااب: عباد الغناي باان طالاب باان حماادة الغنيماي الميااداني، تحقياق: محمااد محياي الاادين ( ينظار: 4)

د بان عباد اهلل المبادع فاي شارح المقناع: إباراهيم بان محما.  2/42، لبناان، باال  –عبد الحميد، المكتبة العلمياة، بياروت 
تحفااة المحتاااج،  . 4/171، م 1997 -هااا  1418، 1لبنااان، ط –باان محمااد اباان مفلااح، دار الكتااب العلميااة، بيااروت 

 . 3/195الشرح الكبير : أحمد بن محمد الدردير ، دار الفكر ، بال ، .  2/193
 -هااا 1422لعربااي، بيااروت ، ، إحياااء التااراث ا1( صااحيح البخاااري: أبااو عبااد اهلل محمااد باان إسااماعيل البخاااري، ط5)

 هاا(،261-)تمسالم، .(387(،ص)2240م .البخاري، كتاب السالم، بااب السالم فاي وزن معلاوم، رقام الحاديث )2001
كتااااب المسااااقاة، بااااب السااالم، رقااام الحاااديث  ال، ا، صاااحيح مسااالم: مسااالم بااان الحجااااج ، مكتباااة اإليماااان، القااااهرة ،  بااا

 واللفظ للبخاري .، (796ص)،(1604)
أماا اإلماام ابان القايم ، لف الفقهاء في التوصيف الفقهي للسلم، فذهب عامتهم إلى أن جوازه على خاالف القيااس(اخت6)

فاارأى أنااه موافااق للقياااس ألنااه )بيااع مضاامون فااي الذمااة موصااوف مقاادور علااى تسااليمه يالبااا وهااو كالمعاوضااة علااى 
إعااالم .  2/102. مغنااي المحتاااج،  2/34، االختيااار  .4/304المنااافع فااي اإلجااارة( . ينظاار: اباان قدامااة، المغنااي، 

المااوقعين عاان رب العااالمين: محمااد باان أبااي بكاار باان أيااوب باان سااعد  اباان قاايم الجوزيااة، تحقيااق: محمااد عبااد السااالم 
  1/302، م1991 -ها 1411، 1ييروت، ط –إبراهيم، دار الكتب العلمية 
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نما  اإِلمامقال  السرخسي رحمه اهلل:)ألن جواز السلم بخالف القياس فإنه بيع المعدوم وا 
زكريا األنصاري  اإِلمام. وقال  (1)ا لحاجة المسلم إليه (جعل المسلم فيه كالموجود حكم

ابن الهمام رحمه اهلل  اإِلمام. وقال  (2):) وألن السلم عقد يرر جوز للحاجة( رحمه اهلل
وجه الحاجة اليه بقوله : ) ِإلى  ابن قدامةَأشار و .  (3):)وسبب شرعيته شدة الحاجة إليه (
النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد ِإلى  ت يحتاجونألن أرباب الزروع والثمار والتجارا

  .  (4)(تعوزهم النفقة ، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم باالسترخاص
 لمطلب الثاني : العر  والتعاملا

تتسم شريعتنا الغراء بالواقعية والمرونة والسعة، وقدرتها على تلبية حاجات الناس         
تحقيق مصالحهم، والتعامل مع المتطلبات المتجددة والمتغيرة زمانا ورفع الحرج عنه و 

ومكانا وحاال ويتجلى ذلك بوضوح في إقرار الشريعة ان العرف مصدر من مصادر 
التشريع االسالمي ويمكن تلمس اثاره بوضوح في كل باب من أبواب الفقه، والسيما فيما 

 اأَلحكامص قاعدة العرف واقسامه، و يتعلق بمعامالت الناس وحوائجم المالية، ومن تفح
عمادها ومركز انطالقها هي الحاجة. فالعرف  نَّ أَ المنطوية تحته، يرى َأو   المستنبطة منه

فاسدة، َأو   عامة صحيحةَأو   هو الجانب العملي الذي يرصد حاجات الناس خاصة
المتعلقة  حكاماألَ ليقرر بعدها منهجا ونظاما حاكما لمعامالت الناس. وينبغي ان يعلم إن 

َأو   بتغيرات الزمان وفساده، تكون رهينة الحاجة، وتابعة لمقرراتها، فكلما طرأ مستجد،
وتغيرت بناء على العرف الذي بدروه  اأَلحكاممكان، تبدلت تلك َأو   زمانَأو   تغير حال

يل ال يغفل عن استجابة نداء الحاجة الكامنة وراء تلك التحوالت االجتماعية . ومن جم
ِإلى  القرافي انه سرد في فروقه جملة من المسائل مبنية على العرف، ثم نبه اإِلمامفقه 

َأو   ضابط هذه المسائل ومثيالتها عند وقوع المتغيرات العامة فقال: ) فإذا تغيرت العادة
بطلت، بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها فتأمل ذلك، بل تتبع الفتاوى 

                                                 

 .  21/97( المبسوط ، 1)
كريا بن محماد بان زكرياا األنصااري، دار الكتااب اإلساالمي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ز (2)

 .   2/122،  بال
 .   7/70(  فتح القدير 3)
 .     4/207( المغني، 4)
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. والعلة في ذلك كما (1) ائد كيفما تقلبت كما تتبع النقود في كل عصر وحين (هذه العو 
 قال علي حيدر في شرحه لمواد المجلة: 

ا) ألنه بتغير االزمان تتغير احتياجات الناس، بناء على هذا التغير يتبدل  العرف  َأيض 
 .  (2) ( اأَلحكاموالعادة وبتغير العرف والعادة تتغير 

 :قهيةالتطبيقات الف
  (3)هو : عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة  عقد االستصناع و. 

يرى جمهور الفقهاء أن االستصناع  صورة من هو تعامل بما هو معدوم وقت العقد ، لذا ف
االستصناع على الصورة  ألنَّ ،في السلم  ُيَعدُّ فيه من الشروط ما  ُيَعدُّ صور عقد السلم 

. فالمبيع مؤجل في الذمة فال يصح (4)الجمهور  جائزة شرعا عندالتي  في التعريف يير 
على  مع تعجيل الثمن لئال يكون من قبيل بيع الدين بالدين الذي نص النبي ِإالَّ  بيعه

، كما أن في اشتراط عمل ما على الصانع هو من قبيل بيع الغرر المنهي عنه (5)تحريمه 
                                                 

 .3/288الفروق للقرافي ،  (1)
: علي حيدر خواجه أمين أفندي، تعريب: فهمي الحسيني: دار الجيل، ( درر الحكام شرح مجلة االحكام2)

 . 1/47،  م1991 -ها 1411، 1الجيل، ط
 لبنان -تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت ( ينظر: 3)
رد المحتاااااار علاااااى الااااادر المختاااااار: محماااااد أماااااين بااااان عمااااار  . ، 2/362، م  1994 -هاااااا  1414، 2ط

حكاام العدلياة .مجلاة األ 5/223،  م1992 -هاا 1412، 2بياروت، ط -المعروف بابن عابدين، دار الفكار
ناور محماد، ،  ، ناشار: نجياب هاواويني، تحقياق: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهااء فاي الخالفاة العثمانياة

 ( . 31( ،ص)124المادة )
( ينظار: موسااوعة األم: محمااد باان ادريااس الشااافعي،  تحقيااق : علااي محمااد وآخاارون، دار إحياااء التااراث 4)

كشاااف القناااع عاان مااتن اإلقناااع: منصااور باان يااونس .  3/532م ،  2001 -هااا 1422العربااي، بيااروت ، 
 . 3/217،  حاشية الدسوقي. 3/165، بن صالح البهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمية ، بال 

سااانن الااادارقطني، علاااي بااان عمااار الااادارقطني تحقياااق : عباااد اهلل هاشااام اليمااااني، دار المعرفاااة،   ( ينظااار:5)
. المساتدرك علاى الصاحيحين،  3/71(،269، رقام الحاديث )م ، كتااب البياوع1966ها / 1386 -بيروت 

، دار الكتاااب العلمياااة،  بياااروت ، 1محماااد بااان عباااد اهلل الحااااكم،  تحقياااق : مصاااطفى عباااد القاااادر عطاااا، ط
. قال الحااكم: )صاحيح علاى شارط مسالم  2/65(،2342م، كتاب البيوع، رقم الحديث )1990ها / 1411

حاااكم قااد وهاام فااي تصااحيحه لهااذا الحااديث، وتفسااير الااوهم انااه وقااع ولاام يخرجاااه(. لكاان قااال اباان حجاار:ان ال
الحااديث عاان موسااى باان عقبااة باان عبااد اهلل باان دينااار عاان اباان عماار، وهااذا تصااحيف وصااوابه: موسااى باان 
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ا ، كما انه من قبيل بيع (1)األجل أم ال ِإلى  تصنعألنه ال يدري أيسلم الرجل المس ،َأيض 
االمعدوم المنهي عنه   .(2)اآلمر ما ليس عنده َأو   ، ألن الصانع يبيع للمستصنعَأيض 

وال  ،أما الحنفية فقد أجمعوا ما عدا زفر، على صحة االستصناع ، وأنه ليس سلما   
شروعية االستصناع هو وعمدة أدلة الحنفية في م يجب فيه مراعاة أحكام السلم .

 .(3)االستحسان
لكونه بيعا لمعدوم ال على وجه  ،فان كان دليل القياس عدم جواز االستصناع        

نما جاز ،ورخص في السلم  ،عن بيع ما ليس عند اإلنسان د نهي النبي االسلم، وق وا 
 مصار، ولكونبه من يير نكير في مختلف االعصار واأل استحسانا لتعامل الناس

 ثوبَأو   شيء على وجه مخصوص، حليةِإلى  اإلنسان قد يحتاج نَّ إِ الحاجة داعية إليه ف
ِإلى  استصناعه، فمست الحاجةِإلى  أثاث ونحوه، وقلما يتفق وجوده مصنوعا فيحتاجَأو  
فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج وقد خرج الجواب عن قوله إنه معدوم ألنه  ته،َأجاز 

 . (4)ألحق بالموجود
ما يجوز فيما جرت به العادة من نَّ إِ موصلي رحمه اهلل عن االستصناع: )قال ال       

اواني الصفر والنحاس والزجاج والعيدان والخفاف والقالنس واألوعية من االدم والمناطق 

                                                                                                                         

عبيدة، وهو الربذي، وهو ضعيف، وال يعرف هذا الحديث إال مان طريقاه. تلخايص الحبيار، أحماد بان علاي 
. وماع أهمياة هاذا 3/26م ، 1964هاا/1384هاشم اليمااني، المديناة المناورة، العسقالني ، تحقيق: عبد اهلل 

الكالم، فهو ال يعني اهمال هذا البيع او القاول بإباحتاه ، فقاد نقال ابان حجار فاي المصادر ذاتاه عان اإلماام 
أحمد ما يؤكد هذا المعنى، حيث قال: )ليس فيه حديث صحيح، لكن إجماع النااس علاى اناه ال يجاوز بياع 

 بدين( .دين 
( ينظار: مساالم، الصااحيح، كتااب البيااوع، باااب بطااالن بياع الحصاااة والبيااع الااذي فياه ياارر، رقاام الحااديث 1)
 ( .746(،ص)1513)
(، 3503( ينظاار: ساانن ابااي داود، كتاااب البيااوع، باااب فااي الرجاال يبيااع مااا لاايس عنااده، رقاام الحااديث )2)
بياااع ماااا لااايس عنااادك، رقااام الحاااديث . سااانن الترماااذي، كتااااب البياااوع، بااااب ماااا جااااء فاااي كراهياااة  3/283
 . قال أبو عيسى: )وهذا حديث حسن صحيح( .2/525(،1232)
م فاي المساألة بمثال ماا حكام باه فاي نظائرهاا اد عان أن يحكاا)أن يعادل المجتها:(عرفه أبو الحسن الكرخاي3)

 . 4/3كشف األسرار ،  ن األول( .الوجه أقوى يقتضي العدول ع
 . 6/452. فتح القدير، 5/209ائع الصنائع، . بد18/138( ينظر: المبسوط، 4)
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، وال يجوز فيما ال تعامل فيه كالجباب ونسج الثياب ؛ ألن المجوز له هو وجميع األسلحة
 .  (1) التعامل (

  اقتراض الخبز: صرح فقهاء الحنفية في بابي الربا والقرض بجواز اقتراض الخبز عددا
محمد صاحب  اإِلمامبين الجيران، ألن ذلك أصبح متعارف بينهم للحاجة اليه . وهذا رأي 

أبي حنيفة رحمهما اهلل وهو المفتى به في المذهب، فيجوز ذلك ولو اختلف رييف القرض 
ع أن الخبز مال ربوي من صنف الموزونات، ونصوص الشريعة عن رييف الوفاء، م

توجب التساوي في مبادلة األموال الربوية بجنسها وزنا في الموزونات وكيال في 
فاسد َأو   المكيالت، وعليه فالفضل الزائد في أحدها عن االخر ربا محرما ، والعقد باطل

تفاوت الوزن قد استند ِإلى  نظر . وهذا التجويز القتراض الخبز عددا بين الجيران دون
العرف الشائع محتجا بانه قد تعارف الجيران اهدار فرق الوزن ِإلى  محمد اإِلمامفيه 

محمد رحمه اهلل :) قد أهدر الجيران تفاوته، وبينهم  اإِلمام. قال  (2)واعتبار العدد فقط 
جة الناس على فانظر كيف أن حا (3)يكون اقتراضه يالبا والقياس يترك بالتعامل( 

مستوى الجيران وتعاملهم بالخبز مع تفاهتها، كان لها اعتبار ووزن في نظر الفقيه، فكيف 
بما هو اعظم واعز شأنا، وحسبك ان تعلم ان ترجيح هذا القول وعده المختار في الفتوى 

 . (4)ال لشيء سوى حاجة الناس اليه 
  وازه ؛ وذلك لتفاوته تفاوتا فاحشا عدم جِإلى  أبو حنيفة اإِلمامالسلم في الخبز: ذهب

جوازه وهو الراجح. قال الموصلي : ) ِإلى  بالثخانة والرقة والنضج ،بينما ذهب الصاحبان
 .  (5) وهو المختار لحاجة الناس(

                                                 

 2/39االختيار ( 1)
المااادخل الفقهاااي العاااام : مصاااطفى احماااد . 5/185. حاشاااية رد المحتاااار، 7/37( ينظااار: فاااتح القااادير، 2)

 2/926،  2012 -ها1433، 3الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
 2/926المدخل الفقهي . 5/185. حاشية رد المحتار، 7/37( فتح القدير، 3)
 .5/185( ينظر: حاشية رد المحتار، 4)
 2/34االختيار (  5)
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  تجويز دخول الحمام بأجر، فمقتضى القياس عدم جوازه، ألنه وارد على استهالك األعيان
ا يستوفيه كل من اآلخر مجهول، لكنه جوز لحاجة وهو الماء الحار، ومع ذلك فإن م

 . (1)الناس، بالتعامل، مع جهالة المدة، وكمية الماء، للحاجة 
 ،كاشتراط  هناك شروط عند ائمة الحنفية مفسدة لعقد البيع ونحوه من المعاوضات المالية

بين  للمشتري وليس مما جرى به التعاملَأو   يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع ما ال
قماشا على أن يخيطه َأو   الناس، كأن اشترى إنسان حنطة على أن يطحنها البائع دقيقا،

يبيع َأو   يشتري رجل حنطة على أن يتركها في دار البائع شهرا،َأو   البائع قميصا،
أرضا على أن يزرعها سنة َأو   شخص دارا على أن يسكنها البائع شهرا، ثم يسلمها إليه،

اسدة لوجود زيادة منفعة مشروطة ألحد المتعاقدين، مما يخل بمبدأ تعادل مثال، فكلها ف
. ومع ذلك فهذه االمثلة وامثالها تصح اذا تعارفها الناس وتعامل بها  (2)طرفي العقد

 لحاجتهم الماسة ، فعندها ال تعد من أسباب الفساد وصوره .
َأو   فيه منفعة ألحد المتعاقدينجاء في الهداية:) وكل شرط ال يقتضيه العقد و              

للمعقود عليه وهو من أهل االستحقاق يفسده كشرط أن ال يبيع المشتري العبد المبيع؛ ألن 
الربا، أو؛ ألنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد ِإلى  فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي

 .(3)أن يكون متعارفا؛ ألن العرف قاض على القياس( ِإالَّ  عن مقصوده
على ضوء ما تقدم يمكن القول ان كل حكم مرتبط بأعراف الناس، فهو محكوم          

المستحدثة المستجيبة لداعي الحاجة  اأَلحكامبقاعدة الزمان ومتغيراته، وهذا يجري في 
 التي ال تنفك عن العرف والعادة .  
 المطلب الثالث:  اللحاق والتبعية: 

ولم يرد فيه  ،تعامل الناس به َأو ان ما لم يرد فيه نص يسويه،ونعني به  لحاق :اول: اإلإ 
ا نص يمنعه ، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، فيكون ما ورد في نظيره وارد  

ه إما مقتضاه عدم الجواز؛ ألنَّ  كما في بيع الوفاء، فإنَّ  ،ا لجوازه والتعامل بهفيه، ومسوي  
                                                 

 ( .  79. االشباه والنظائر البن نجيم، ص) 6/52حاشية رد المحتار، ( ينظر: 1)
بيروت، لبنان،  -البناية شرح الهداية: محمود بن أحمد بدر الدين العينى، دار الكتب العلمية ( ينظر: 2)
  .  8/181، م 2000 -ها  1420، 1ط
 . 8/182البناية، . وينظر:  3/48(  الهداية، 3)
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صفقة مشروطة في صفقة، كأنه قال:  َأو ين بمقابلة الدين،من قبيل الربا؛ ألنه انتفاع بالع
بعته منك بشرط أن تبيعه مني إذا جئتك بالمن، وكالهما يير جائز، ولكن لما مست 
الحاجة إليه في بخارى بسبب كثرة الديون على أهلها جوز ذلك على وجه أنه ملحق 

ة وثمر الشجرة، والرهن على هذه بنظيره وهو الرهن أبيح االنتفاع بثمراته ومنافعه كلبن الشا
 .(1)الكيفية جائز

ن قلنا بجواز دخول الحمام بأجر، بناء على حاجة الناس بالتعامل ، مع ما أَ وسبق       
افيه من جهالة، ومع هذا فقد قيل بجوازه  بناء على ان له نظير في الشرع يمكن  َأيض 

ما يستوفيه كل من المؤجر  فإنَّ  إلحاقه به، وهو جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها،
والمستأجر من صاحبه مجهول، وهذا النظير )يعني استئجار الظئر بطعامها وكسوتها( 

 .(2)هو من السوابق الشائعة من صدر اإلسالم بال نكير
وخير من أبان عن أهمية التبعية وصرح بقيمتها الفقهية وعرف بعملها،  :ا: التبعيةثانيً 

 لتابع متبوع ، ويغتفر في التابع ما ال يغتفر في المتبوع .قاعدتها الذهبية : ا
ونعني بالتابع : ما كان توجه المقصود اليه ثانويا لذا يغتفر فيه كونه تاليا والحقا، بخالف 

ه ال يغتفر نَّ إِ المقصود اصالة والمطلوب ارادة، فالمتبوع الذي هو محل نظر المتعاقدين و 
وقد تناولها  ،ها التبعيةَأدواتموجبات االيتفار، وأحد ابرز َأ فيه، والشك ان الحاجه تعد من

 الفقهاء منثورة ومنها:
 :ـــ المعدوم
ا على األعيان الموجودة وقت العقد ، وذلك لما األصل في البيع أن يكون وارد            

 أنِإالَّ  ،شوء الخالف والمنازعة بين الناسا لنيتضمنه بيع المعدوم من مفاسد تكون سبب  

                                                 

-شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم ، دمشاق(1)
 ( .210م، ص)1989 -ها 1409، 2سوريا، ط

  ( . 212( ينظر: شرح القواعد الفقهية، ص)2)
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التعامل به إذا اتصلت الحاجة به  ، وهذا ما قرره بعض الفقهاء بقولهم :   َأجازالشارع قد 
 . (1)كل ما يحتاج إليه يجوز بيعه وان كان معدوما

دوم الذي ال وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقاال بجواز بيع المع       
ل الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، ثم ان ه ال يوجد في أصو ألنَّ  ؛يتضمن يررا ومقامرة
وساق ابن القيم  ،(2)بيعه وهو معروف في العادة يجوز بيعهِإلى  المعدوم الذي يحتاج
 للمعدوم ثالثة صور:

ل  .(3): معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقا وهو السلم  اأَلوَّ
ن كان أكثر منه وهو ن  وعان: والثاني: معدوم تبع للموجود، وا 

لالنوع  ، فاتفق الناس (4): متفق عليه وهو بيع الثمار بعد بدو صالح ثمرة واحدة منهااأَلوَّ
ن كانت بقية أجزاء الثمار  على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صالح واحدة منه، وا 

تصال بالموجود، معدومة وقت العقد، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود، وقد يكون المعدوم م
 خر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد .آأحيانا  وقد يكون

 إذا طابت، فهذا فيه قوالن:( 6)والمباطخ (5)والنوع الثاني مختلف فيه كبيع المقاثىء

                                                 

القواعاد النورانياة الفقهياة: تقاي الادين أباو العبااس أحماد .  4/201الصانائع ، . بدائع  21/97(  ينظر: المبسوط ، 1)
بن عبد الحليم بان عباد الساالم المعاروف باابن تيمياة الحراناي ، تحقياق: د أحماد بان محماد الخليال ، دار ابان الجاوزي، 

 (  .181، ص)ها 1422، 1المملكة العربية السعودية ، ط
 .    1/235 - 7/ 2. اعالم الموقعين ،  30/200 - 29/485(  ينظر: مجموع الفتاوى، 2)
اإلقناااع فااي مسااائل اإلجماااع: أبااو الحساان علااي باان محمااد الفاسااي الملقااب بااابن القطااان: تحقيق:حساان باان ( ينظاار: 3)

موساوعة اإلجمااع فاي الفقاه اإلساالمي: . 2/37، م 2004ه/1424، 1فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة، القااهرة، ط
 (.524، ص)م 2011ه/1432، 4، دار الفكر، دمشق، طسعدي أبو جيب

 (.194( ينظر: موسوعة االجماع، ص)4)
( القثاااء:نوع ماان البطاايخ نباااتي قريااب ماان الخيااار لكنااه أطااول واحدتااه قثاااءة واساام جاانس لمااا يساامى بمصاار الخيااار 5)

معجااام الوسااايط: مجموعاااة مااان الوالعجاااور والفقاااوس ،والمقثاااأة موضاااع القثااااء يااازرع فياااه وينبااات واألرض الكثيااارة القثااااء. 
 . 2/715،العلماء هم، إبراهيم مصطفى ا أحمد الزيات ا حامد عبد القادر ا محمد النجار، دار الدعوة، بال

( المباطخ:البطيخ نبات عشبي حولي متمدد يزرع لثماره في المناطق المعتدلة والدافئة وهو مان الفصايلة 6)
نه أصناف كثيرة وبلغة أهل الحجاز الطبيخ و)المبطخة( المكان القرعية وثمرته كبيرة كروية أو مستطيلة وم

ينبااات فياااه البطااايخ بكثااارة جمعاااه مبااااطخ وفاااي األسااااس رأيتاااه يااادور باااين المطاااابخ والمبااااطخ . ينظااار: تااااج 
 . 1/61. المعجم الوسيط، 7/236العروس، مادة)بطخ(،
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ل  : أنه يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشترى شيئا بعد شيء، كما جرت به العادة، اأَلوَّ
لذي استقر عليه عمل ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صالحها وهذا هو الصحيح ا

لم يأت بالمنع منه كتاب وال سنة وال إجماع،  الَّذياألمة، فال ينى لهم عن هذا القول، 
 وال أثر وال قياس صحيح.

ويتعذر العمل به  ،اا وال عرف  لقطة لقطة ، وال ينضبط هذا القول شرع  ِإالَّ  والثاني: ال يباع
ن أمكن،يالبا، ألنَّ  إنه يتضمن التفريق بين ففي ياية العسر، ثم  ه يتعذر تمييز اللقطات وا 
فاألسلم هو ان المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجود، وال تأثير للمعدوم، وهذا  ،متماثلين

ها ال يمكن أن نَّ ألَ  ؛قدكالمنافع المعقود عليها في اإلجارة، فإنها معدومة، وهي مورد الع
العباد، وعدم الحجر عليهم فيما ال تحدث دفعة واحدة، والشرائع مبناها على رعاية مصالح 

 به.ِإالَّ  بد لهم منه، وال تتم مصالحهم في معاشهم
ال يحصل، وال ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون َأو   والثالث: معدوم ال يدرى يحصل

ا، المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه ال لكونه معدوما، بل لكونه يرر  
اقته، فهو معدوم عند العقد، وليس في ملكه وال يقدر على مثل بيع حمل ما تحمل ن

 .  (1)تسليمه، فكان شبيها بالقمار والمخاطرة من يير حاجة إليه 
موقف المنع عند جمهور الفقهاء من بيع المعدوم ليس على  نَّ إِ ويمكن القول             

ال ما هو تفسير التطبيقات الفقهية المتفرعة عن هذه ا ة في مصنفاتهم ، لقاعدإطالقه، وا 
رائهم يدل على وضعهم شروطا لبطالن بيع المعدوم ، مما يعني أنه متى آكما أن استقراء 

ما أنخرم شرط منها لم يبطل هذا البيع، كأن ينطوي المعدوم على يرر فاح  بحيث 
 ،ال يقدر على تسليمه، اوال يكون مملوكا، َأو   التنازع ،ِإلى  يكون مجهوال جهالة مفضية

ال فالمعدوم تبع للموجود،صال  أن يكون منفردا َأَأو   أن ال َأو    وليس تبعا لموجود ، وا 
الضرورة الملجئة َأو   وجدت الحاجة  فإنَّ الَّ ، وا ِ ليهضرورة مفضية إِ َأو   تكون هناك حاجة

 .(2)البيع يشرع حتى ولو كان فيه يرر يسير نَّ ، فإِ إليه
                                                 

الجوزية ، مؤسسة الرساالة، بياروت ( ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيم 1)
 . 5/717م ، 1994ها /1415، 27مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، ط -
المنهاااج شاارح صااحيح مساالم باان الحجاااج : أبااو زكريااا محيااي .  175- 3/174( ينظاار: بدايااة المجتهااد،2)

.اعاااالم 10/193،  1392، 2الااادين يحياااى بااان شااارف الناااووي ، دار إحيااااء التاااراث العرباااي ، بياااروت ، ط



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                         (            91العدد )                          

 561 

 :ـــ المجهول 
االمعدوم يقال في المجهول ما قيل في         ، فاألصل في عقد البيع أن يكون َأيض 

 للعقد في البيع، ولهذا نهى الشارع عن بيع ن يكون محال  المجهول ال يصح أَ  نَّ ألَ  ؛امعلوم  
، على أن ، لكن عند الحاجة فان البيع يصح ولو كان مجهوال  َأو صفته كل ما جهلت عينه

المنازعة كأن تكون تبعا لمعلوم، وهذا ما صرح به ِإلى  تكون الجهالة فيه يسيرة ال تفضي
-العز بن عبد السالم اإِلمامقال  ،(1)الفقهاء بقولهم: البيع يصح في المجهول عند الحاجة

 .  (2) : ) وهذا مستثنى من الرضا بالمجهوالت لمسيس الحاجة إليه (-رحمه اهلل
يل بيع أساسات الحيطان، وطي يصح في المجهول عند الحاجة بدلوجاء في المغني :)   

 . (3) ، وما مأكوله في جوفه(اآلبار
ومن المقرر فقها ايتفار الجهالة الفاحشة في عقود المعاوضات المالية إذا وقعت        

ا على ايتفار الغرر ، قياس  في عقد تابع يير مقصود أصالةَأو   ،افي المعقود عليه تبع  
رحمه –القرافي  اإِلماميان أقسام الجهالة وأحكامها قال في التوابع ، ألنها في معناه وفي ب

ا كالطير في الهواء وقليل جائز : )الغرر والجهالة ثالثة أقسام كثير ممتنع إجماع  -اهلل
لومتوسط اختلف فيه هل يلحق ب( 4)إجماعا كأساس الدار وقطن الجبة  الثاني َأو   اأَلوَّ

طه عن الكثير ألحق بالقليل، وهذا هو سبب فالرتفاعه عن القليل ألحق بالكثير والنحطا
 .  (5) اختالف العلماء في فروع الغرر والجهالة (

                                                                                                                         

. القواعاد والضاوابط الفقهياة الحكاام البياع فاي  183، 5/88. حاشية رد المحتاار، 2/7، 1/235الموقعين،
دنياة ، كلياة الدراساات العلياا ، ر ياة ، رساالة دكتاوراه ، الجامعاة األُ الشريعة االسالمية : عبد المجيد عبداهلل د

 ( .   83م ، ص)2002
لشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشايرازي ، دار الكتاب المهذب في فقة اإلمام ا( ينظر: 1)

 .   4/264( . المبدع ، 172. القواعد النورانية ، ص) 2/151، العلمية، بال 
  2/111(  قواعد االحكام ، 2)
 .  4/368( المغني، 3)
 ( .171-170. موسوعة االجماع، ص) 2/222( ينظر: االقناع في مسائل االجماع ، 4)
 .   3/266، أنوار البروق  (5)
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ز بيع اللبن في الضرع مع الحيوان، وان كان ال يجوز وعلى هذا األساس قال الفقهاء بجوا
ه مجهول القدر فقد يرى امتالء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن، نَّ ألَ  ؛ابيعه مفرد  

ا هوألنَّ   . (1)ا وقد يكون كدر   ،امجهول الصفة، فقد يكون اللبن صافي   َأيض 
: ) أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه -رحمه اهلل-النووي اإِلمامقال     

ن كان اللبن مجهوال؛ ألنه تابع للحيوان (  .  (2) لبن، وا 
بقوله : )ولنا، أنه أمر جواز بيعه تبعا مع الحيوان  -رحمه اهلل-وعلل ابن قدامة       

نما لم يحز بيعه مفردا؛  (3) مقصود يتحقق في الحيوان، ويأخذ قسطا من الثمن ( ،) وا 
 . (4) للجهالة، والجهالة تسقط فيما كان بيعا (

وعليه بنى جمع من الفقهاء، قولهم بصحة بيع أساسات الحيطان والنوى في             
ن لم يجز بيعهما مفر  ادين. و التمر معه، وا  بيع الحمل مع أمه : بأن قال : بعتك هذه  َأيض 

الشاة فالبيع صحيح ، ويدخل الحمل في البيع وال يضر ما فيه من الجهالة ، ألنه تابع 
 .  (5)للمبيع . مع انه لو بيع الحمل دون أمه فال يجوز للجهالة

يه بما قيل سابقا وما يعترض به المانعون من وجود للغرر والجهالة، فيرد عل             
 في بيع المعدوم. 

يظهر لي أن القول بجواز بيع المعدوم والمجهول متعلق بتبعيتهما  الَّذي            
وده فيما بعد األصل في ذلك ، بحيث يغلب على الظن وج بوصفهماللموجود والمعلوم 

حاق يتحقق بإل الَّذي، وهذا يدركه ويفقه حاله أهل الدراية والخبرة، والقدرة على تسليمه
لحاالمعدوم بما هو موجود ومنظور ، حتى ال يكون ق المجهول بما هو معلوم ومعروف، وا 

ال فالقول بالمنع أرجح وأولىللغرر وجود يفضي للخالف والمنازعة ، النتفاء التبعية ، وا 
 خرى .المستندة على الحاجة من جهة ، ووجود الغرر بكثرة مؤثرة من جهة أُ 

                                                 

 . 31/151( ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية، 1)
 . 9/326( المجموع ، 2)
 . 4/118( المغني ، 3)
 . 4/118( المصدر نفسه ، 4)
 . 9/323( ينظر: المجموع ، 5)
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ن كل كما إننا نقول :  ) إن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل ال يجوز بيعه ، وا 
 .  (1) معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه(

 :ــــ الةـرر  
عرف الغرر بتعريفات متعددة ومختلفة منها تعريف الجارجاااااني باأناه:) ما يكون       

 . (2) (مجهاول العاقابة ال يادرى أيكاون أم ال 
وللغرر المؤثر شروط ال بد من توافرها حتى يكون له تأثير على صحة العقد         

 . (3)أن يكون في المعقود عليه أصالة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء منها:
ذا كان الغرر في التابع أي فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد فإنه ال يؤثر ا إِ مَّ أَ           

بالقاعدة الفقهية المقررة: أنه يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في ييرها. قال في العقد، عمال 
: )  قال العلماء مدار البطالن بسبب الغرر والصحة مع -رحمه اهلل–النووي  اإِلمام

 ارتكاب الغرر وال يمكن االحتراز عنهِإلى  وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إذا دعت الحاجة
 فال وقد تختلف العلماء في بعض المسائل الَّ لغرر حقيرا جاز البيع وا ِ كان اَأو   بمشقةِإالَّ 

ا على هذه القاعدة كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها ويكون اختالفهم مبني  
 . (4) ا واهلل سبحانه وتعالى أعلم (فبعضهم يرى الغرر يسيرا ال يؤثر وبعضهم يراه مؤثر  

اجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر، واجمعوا على صحة  قال المازري:) رأينا العلماء 
بعضها، واختلفوا في بعضها فيجب أن يبحث عن األصل الذي يعرف منه اتفاقهم 
واختالفهم فنقول : إنا لما رأيناهم اجمعوا على منع بيع األجنة والطير في الهواء والسمك 

كان حشوها مغيبا عن األبصار  نا ِ اهم اجمعوا على جواز بيع الجبة و في الماء ، ثم رأين
ولو بيع حشوها على انفراده لم يجز ، واجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة مع جواز 

                                                 

 ( .    29( الغرر في العقود ، ص)1)
لبناان، –لجرجااني ، دار الكتاب العلمياة ، بياروت التعريفات : علي بن محمد بن علاي الازين الشاريف ا (2)
 ( .161، ص)م 1983ها/1403،  1ط
  . 9/326.المجموع ،  4/64( ينظر: المغني ، 3)
 .      9/258( المجموع ، 4)
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قلنا يجب أن يفهم عنهم ، ثم يختم بقوله : )(1)ا وعشرين (تسع  َأو   أن يكون الشهر ثالثين
د يجب أن يفسد أنهم منعوا بيع األجنة لعظم يررها وشدة خطرها ، وأن الغرر فيها مقصو 

ألن ِإالَّ  العقود، ولما رأيناهم اجمعوا على جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك
 . (2)(العفو عنهِإلى  الغرر فيها نزر يسير يير مقصود وتدعو الضرورة

 التطبيقات الفقهية: 
 بدا  ئل المعروفة فقها مسألة بيع الثمرة وقدالمتالحق من الثمر ونحوه: من المسبيع ا

صالحها، وكانت مما تطعم بطنا بعد بطن ويغلب تالحق ثمرها، ويختلط ما يحدث منها 
بالموجود، كالفواكه والخضراوات، وتعرف بمسألة الثمر المتالحق، وفي جواز هذا البيع 

 خالف بين الفقهاء .
ة وابن والمالكية وابن تيميوهو الراجح عند المتأخرين منهم فقال الحنفية في قول          

الناس اعتادوا بيع الثمار على هذه الصفة، وفي نزع الناس  القيم  بجواز هذا البيع؛ ألنَّ 
 بحسن الظن باهلل تعالى وبمسامحة اإلنسان ألخيه بجزء عن عاداتهم حرج وضيق وعمال  

من الثمن المقابل للذي يخرجه اهلل تعالى من الثمرة ، وألن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم 
 . (3)تبعا لما ظهر، كما أن ما لم يبد صالحه تبع لما بدا يظهر 

ا مذهب جمهور الفقهاء، من الشافعية والحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية، مَّ أَ         
لفالذي يجوز بيع ما ظهر منها من الخارج  ،(4)فإنه ال يصح بيعه ا بيع ما ظهر ، وأمَّ اأَلوَّ

                                                 

المعلم بفوائد مسلم : أبو عبدا هلل محمد بن علي المازري ،تحقيق: محماد الشااذلي النيفار ، الادار التونساية ، تاونس (1)
 . 2/243، م 1988، 2، ط

 . 2/244( المعلم بفوائد مسلم، 2)
، القااوانين الفقهيااة: محمااد باان أحمااد باان محمااد باان عبااد اهلل اباان جاازي، بااال .  20/547( ينظاار: مجمااوع الفتاااوى ، 3)

تبيااين الحقااائق شاارح كنااز الااادقائق : عثمااان باان علااي باان محجااان الزيلعااي، المطبعااة الكباارى األميرياااة ، ( . 173ص)
 4/555. حاشااية رد المحتااار ،  5/716،  8- 2/7. اعااالم المااوقعين ،  4/12، هااا  1313، 1لقاااهرة ، طا -بااوالق

 . 4/3023، م 2005-ها1425، 8دمشق ، ط –الفقه اإلسالمي وأدلته : د. وهبه الزحيلي ،دار الفكر . 
جمااال علاااى حاشاااية ال. 3/287، كشااااف القنااااع .   6/291. فاااتح القااادير ،  4/70( ينظااار: المغناااي ، 4)

. حاشااية رد  3/206، شاارح ماانهج الطااالب : سااليمان باان عماار باان منصااور األزهااري،  دار الفكاار ، بااال 
الموسوعة الفقهية الكويتية: مجموعة من العلماء، صاادر عان وزارة األوقااف والشائون .  4/555المحتار ، 
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العقد اشتمل على معلوم ومجهول، قد ال يخرجه اهلل تعالى  نَّ وما لم يظهر، فال يجوز، ألَ 
امن الشجرة. وال يصح  البيع، لعدم القدرة على تسليم المبيع، والحاجة تندفع ببيع  َأيض 

وقيد صاحب أصوله، وألن مالم يبد صالحه يجوز إفراده بالبيع بخالف مالم يخلق . 
وأفتى الحلواني  ،(1)اظهور ال يصح اتفاق  بيعها قبل ال نَّ ألَ  ؛اللباب الثمرة بكونها بارزة

بالجواز لو الخارج أكثر ليكون لألكثر حكم الكل ، وبعضهم كالمجلة ال يشترط هذا الشرط 
 .(2)، ولهذا يجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا لتعامل الناس للضرورة 

الحياة الواقعية،  متطلبات يرى فيه اتساقا وانسجاما مع اأَلوَّلي أومن نظر في الر        
ال أدى منعه ،فالحاجة  منازعات ال تنتهيِإلى  واعتياد الناس لهذا البيع وحاجتهم إليه، وا 

متعسر لعدم َأو   كذلك ، وبيعها لقطة لقطة متعذرِإالَّ  ذلك وال يمكن بيعهاِإلى  داعية
عة موال وضياع المصالح وكالهما منتف شرعا والشريفساد األَ ِإلى  التمييز ويفضي

ن كان معدوما كالمنافع ولهذا إذا بدا ِإلى  استقرت على أن ما يحتاج بيعه يجوز بيعه وا 
وبذلك نكون قد حققنا مصالح الناس وحفظناها من  ،(3)صالح بعضها كان صالحا لباقيها

 الضياع .   َأو   الفساد
 نَّ مر ليس كذلك؛ ألَ ا للغرر، فاألَ ا يكون متضمن  ا التحجج بأن ما كان مغيب  مَّ أَ            

ه إذا رئي من المبيع ما يدل على ما لم ير جاز البيع كما هو الحال نَّ من المتفق عليه أَ 
في بيع العقار والحيوان. وكذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن 

 منه كما في بيع الحيطان، وما مأكوله في جوفه والحيوان الحامل ويير ذلك .
ثم إن القائلين بمنع تبعية المعدوم للموجود مع وجود الحاجة لذلك، نراهم قد           

 . (4) ذلكِإلى  انزلوا المعدوم منزلة الموجود في منافع اإلجارة للحاجة

                                                                                                                         

، مطااابع 1: ط38 - 24 الكوياات، األجاازاء –، دار السالساال 2: ط23 - 1الكوياات.األجزاء  -اإلسااالمية 
 . 9/198، .2: ط45 - 39مصر، األجزاء  –دار الصفوة 

 (.194-193( ينظر: موسوعة االجماع، ص)1)
 ( .207. مجلة األحكام ، المادة)  2/10،  اللباب( ينظر: 2)
 . 489- 29/485( مجموع الفتاوى ، 3)
 .     1/235( ينظر: اعالم الموقعين ، 4)
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والعدم فيها أيسر وأهون ، فأمكن  لسبب في ذلك بأن هذه أجزاء متصلة،فإن قيل : أن ا 
إذا بدا الصالح في بعضها، أما تلك فهي أعيان إلحاق المعدوم منها بالموجود منها 

منفصلة، والعدم فيها يالب فال يمكن جعل المعدوم فيها تبع للموجود.  ويرد على هذا من 
 :  (  1)ثالثة وجوه

ل  ا .: أن هذا ال تأثير له أطالق  اأَلوَّ
فهو كالبطيخ  نالَّتيما يخرج أثمارا متعددة كالتوت  أن من الثمرة التي بدا صالحها : الثاني

لزام بما ال يقدر عليه  والباذنجان من كل وجه، فالتفريق خروج عن القياس والمصلحة، وا 
اللقطة ال ضابط لها، فإنه  بأعظم كلفة ومشقة، وفيه مفسدة عظيمة يردها القياس؛ فإنَّ ِإالَّ 

منعه الكبار والصغار وبين ذلك، فالمشتري يريد استقصاءها، والبائع ي  يكون في المقاثي
فأين ، من أخذ الصغار، فيقع بينهما من التنازع واالختالف والتشاحن ما ال تأتي به شريعة

تبعا  المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع من المفسدة اليسيرة في جعل ما لم يوجد هذه
 العظيمة .     لما وجد لما فيه من المصلحة

نَّ  النهى عن بيع المعدوم فيالثالث: أن الشارع الحكيم لم يأت عنه حرف واحد  ما نهى ، وا 
ا وال عن بيع الغرر، والغرر شيء وهذا شيء، وال يسمى هذا البيع يررا ال لغة وال عرف  

ل، وما يجعل الرأي   شرعا  :(2)وهو الجواز اولى بالترجيح جملة من األمور وهي اأَلوَّ
ر من الورق على أن أهل الخبرة الذين يعدون المرجع في ذلك، يستدلون بما يظه -

المغيب في األرض، كما يستدلون بما يظهر من العقار من ظواهره على بواطنه، وبما 
 يظهر من الحيوان على بواطنه، ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك. 

ثم إن العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه فما ظهر بعضه وخفي بعضه  -
ه ال يشترط رؤية أساسه كتفي بظاهره ؛ كالعقار فإنَّ وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج ا

 ودواخل الحيطان وكذلك الحيوان وكذلك أمثال ذلك . 
ه يوسع فيه ما ال يوسع في ييره ؛ نَّ بيعه فإِ ِإلى  ه ما احتيجنَّ ، أَ مهم من كل ما تقدَّ واألَ  -

الكيل عند  فيبيحه الشارع للحاجة، كما رخص في بيع العرايا بخرصها وأقام الخرص مقام

                                                 

 .    4/19 – 2/7 - 1/235، ( ينظر: المصدر نفسه 1)
 .  29/488( ينظر: المصدر نفسه ،  2)
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الحاجة ولم يجعل ذلك من المزابنة التي نهي عنها، فإن المزابنة بيع المال بجنسه مجازفة 
في ابتياع الثمر بعد بدو صالحه بشرط  ، وكذلك رخص النبي (1)إذا كان ربويا باالتفاق

بعا التبقية مع أن إتمام الثمر لم يخلق بعد ولم ير، فجعل ما لم يوجد ولم يخلق ولم يعلم تا
 بيع هذه النباتات في األرض .ِإلى  لذلك، والناس محتاجون

 بعض الفقهاء بيع المغيبات كبيع ما يكمن في األرض كالجزر والفجل والبصل  َأجاز
 . (3)، وكذلك بيع ما يختفي في قشره كالجوز واللوز والباقالء  (2)والثوم
ت التي يستدل برؤية بعضها هذه األعيان تعرف كما يعرف ييرها من المبيعا نَّ ألَ       

على جميعها ، فالشيء يجوز بيعه إذا رأى ما ظهر منه على الوجه المعروف ، وال سيما 
 . (4)إذا كانت الجهالة يسيرة

المرداوي عن بعض أئمة الحنابلة قولهم بصحة بيع المغيبات قائال  اإِلماموقد نقل         
الحاجة داعية إليه والغرر  نَّ ألَ  ؛ن جوازهشرح الخرقي ، واالستحسا في  : ) قال الطوفي

 .   (5) يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به (

                                                 

 ( .192. موسوعة االجماع، ص) 2/230( ينظر: االقناع في مسائل االجماع، 1)
( اجااز بعاض الفقهااء بياع المغيباات او ماا يكمان فاي االرض كاالجزر والفجال والبصال والثاوم ، بشااروط 2)

للغرر معه اثر على صاحة البياع وهاذا عناد المالكياة ، وماع ثباوت  تمكن من العلم بالمبيع على ان ال يكون
. القواعاااد النورانياااة ،  3/175خياااار الرؤياااة للمشاااتري عناااد القلاااع عناااد الحنفياااة . ينظااار: بداياااة المجتهاااد ، 

. الغااارر فاااي العقاااود واثااااره فاااي التطبيقاااات المعاصااارة : د.الصاااديق  3/186. حاشاااية الدساااوقي ،  1/178
جااده ، -ير ، المعهااد االسااالمي للبحااوث والتنميااة والبنااك االسااالمي للتنميااة ، السااعوديةمحمااد االمااين الضاار 

 ( .22م ، ص)1993ه/1414، 1ط
( اجازه الحنفية مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري، اما المالكية فاجازوه بشرط تباعد بيناه وباين الغارر واي 3)

فاي قشارها، اماا الشاافعية فمختلفاون فياه.ينظر:  محظور اخر،والحنابلة جوزوا بيع اكثر االشياء التي تختفي
. الغاااارر فااااي العقااااود، 3/24. حاشااااية الدسااااوقي،  29/226. مجمااااوع الفتاااااوى، 3/175بدايااااة المجتهااااد، 

 (  23ص)
 .  29/226( ينظر: مجموع الفتاوى ، 4)
 اإلنصاااف فااي معرفااة الااراجح ماان الخااالف: عااالء الاادين أبااو الحساان علااي باان سااليمان الماارداوي، دار(5)

 .   4/303، ، بال  2إحياء التراث العربي ، ط
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  أنه ال يجوز أن تباع الثمرة التي لم يبد صالحها مفردة، لنهي النبي  عن بيع الثمار
،وذلك لما في ذلك من الغرر ، ولكن لو بيعت مع أصلها جاز، (1)حتى يبدو صالحها

 . (2)أن يشترط المبتاع (ِإالَّ  ) من باع نخال قد ابرت، فثمرها للبائع،:  لقول النبي 
ِإالَّ  ا اقتضىهذا المفهوم بقوله : ) ليس كل ما جاز بيعه مفرد  ِإلى  الماورديَأشار وقد 

ترى أن الثمرة قبل بدو صالحها يجوز بيعها تبعا لنخلها، وال ِإالَّ  يأخذ من الثمن قسطا ،
، وكذلك أساس الدار يجوز بيعه اوقد أجمعوا أنها تأخذ من الثمن قسط  يجوز بيعها مفردا 

ن لم يجز بيعه مفردا، وقد اتفقوا أنه يأخذ من الثمن قسطا كذلك اللبن في  تبعا للدار وا 
 . (3) الضرع (
ه إذا وقد علل ابن قدامة ذلك بعد نقله اإلجماع على جواز هذا البيع، بقوله: ) ألنَّ       

ا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر فيها، كما احتملت صل حصلت تبع  باعها مع األ
الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة، والنوى في التمر مع التمر، وأساسات 

 .  (4)الحيطان في بيع الدار(
اوقال       : ) الغرر فيما يتناوله العقد أصال يمنع الصحة، وفيما إذا باعهما معا َأيض 
 . (5)الثمرة تبعا، ويجوز في التابع من الغرر ما ال يجوز في المتبوع ( تدخل

  ليس من الالزم رؤية جميع أجزاء المبيع، بل قد تكفي رؤية البعض الذي يدل على
رؤية جميع أجزاء المبيع قد تكون متعذرة كما إذا كان  بقيته وعلى العلم بالمقصود؛ ألنَّ 

بة منها، ولذلك يكتفى برؤية ما هو مقصود، فإذا رآه المبيع صبرة فإنه يتعذر رؤية كل ح

                                                 

. ساانن 2/127( ، 1486( صااحيح البخاااري، كتاااب الزكاااة، باااب ماان باااع ثماااره او نخلااه، رقاام الحااديث)1)
 . 3/252( ، 3367ابي داود كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صالحها، رقم الحديث)

. صحيح   3/78(،2204باع نخال قد أبرت ، رقم الحديث) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب من(2)
 .3/1172(، 1543مسلم، كتاب البيوع ، باب من باع نخال عليها تمر ،رقم الحديث )

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بان حبياب البصاري (3)
لااي محماد معااوض والشاايخ عااادل أحمااد عبااد الموجااود، دار البغادادي، الشااهير بالماااوردي ،تحقيااق: الشاايخ ع

 . 5/124، م  1999ها /1419، 1لبنان ، ط –الكتب العلمية، بيروت 
 . 4/63( المغني ، 4)
 . 4/64( المصدر نفسه ، 5)
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جعل يير المرئي تبعا للمرئي. والرؤية قد تكون لجميع المبيع، وقد تكون لبعضه، 
.  واألصل في  (1)والضابط فيه: أنه يكفي رؤية ما يدل على المقصود، ويفيد المعرفة به 

دة. فإن كان المبيع شيئا واحدا فإنه أشياء متعدَأو   ذلك أن المبيع إما أن يكون شيئا واحدا
يكتفى برؤية البعض الذي يدل على المقصود، فلو كان المبيع مثال فرسا فيكتفى برؤية 
ن  الوجه والمؤخرة؛ ألن الوجه والكفل كل واحد منهما عضو مقصود في هذا الجنس . وا 

بالمثلي، ومن كان المبيع أشياء متعددة، فإن كانت آحاده ال تتفاوت، وهو ما يعبر عنه 
إذا كان ِإالَّ  عالمته أن يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون فإنه يكتفى برؤية بعضه

الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون للمشتري الخيار. ولو كان المبيع أثوابا متعددة وهي من 
بثمن متحد فيكفي رؤية ثوب منها؛  نمط واحد ال تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها

ا تباع بالنموذج في عادة التجار، ويلحق بما ال تتفاوت آحاده العدديات المتقاربة ألنه
كالجوز، فيكتفى برؤية البعض عن رؤية الكل؛ ألن التفاوت بين صغير الجوز وكبيره 
ن كانت آحاد المبيع تتفاوت وهو ما يعبر عنه  متقارب ملحق بالعدم عرفا وعادة . وا 

اوتة، وال يباع بالنموذج كالدواب والثياب المتفاوتة ونحو بالقيمي ويسمى العدديات المتف
رؤية ذلك من كل َأو   ذلك، فال بد من رؤية ما يدل على المقصود من الشيء الواحد

واحد إن كان المبيع أكثر من واحد من تلك األشياء المتفاوتة كعدد من الدواب، ألن رؤية 
 . (2)البعض ال تعرف الباقي للتفاوت في آحاده 

  يترتب على اإلجارة الفاسدة كجهالة بعض األجر الضمان، والقدر الواجب فيها عند
أحمد في رواية، المسمى بالغا ما بلغ، ألنهم يرون التفرقة بين الصحيحة  اإِلمامالحنفية و 

والفاسدة، ففي الصحيحة: يضمن األجرة المتفق عليها، مهما بلغت.  أما في الفاسدة، 
باالنتفاع ، كما أن المنافع ِإالَّ  تيفاء المنفعة، وال تجب األجرةفضمان األجرة منوط باس
التقوم يستدعي سابقة اإلحراز وما ال بقاء له ال يمكن إحرازه فال  يير متقومة بنفسها؛ ألنَّ 

نما يتقوم بالعقد الشرعي للضرورة فإذا فسدت اإلجارة وجب أن ال تجب األجرة  يتقوم، وا 
أن الفاسد من كل عقد ملحق بصحيحه لكونه تبعا له ضرورة ِإالَّ  لعدم العقد الشرعي

                                                 

 . 4/596. حاشية رد المحتار ،  5/293( ينظر: بدائع الصنائع ، (1
 .    66/ 20، الموسوعة الفقهية الكويتية ،  6/342، . فتح القدير  2/83( ينظر: تحفة الفقهاء ، (2
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فيكون له قيمة في قدر ما وجد فيه شبهة العقد وهو قدر المسمى فيجب فيه المسمى بالغا 
ما بلغ وفيما زاد على المسمى لم يوجد فيه عقد وال شبهة عقد فال يتقوم ويبقى على 

 اعده: )قاعدة :. وقريبا من هذا المعني قال المقري في قو (1)األصل

ترى البيع الفاسد إذا فات أقله يمضي ما ِإالَّ  قد يكثر اليسير في نفسه لشدة الحاجة إليه.
 .(2) ينوبه عند مالك وينقض البيع في األكثر(

  من شروط المنفعة أن ال يتضمن عقد اإلجارة استيفاء عين قصدا، فاستئجار البستان
لبنها ال يصح؛ ألن األعيان ال تملك بعقد اإلجارة   َأو نتاجهاَأو   لثمرته، والشاة لصوفها

 .(3)الحاجةَأو   قصدا، بخالف ما إذا تضمن استيفاءها تبعا للضرورة

 بسقيه ِإالَّ  سقي النخلِإلى  عند الشافعية أذا كان البياض بين النخل، وال يتوصل
 والتصرف فيه فهذا على ضربين:

مع  كثيرا، فإن كان يسيرا جاز أن يخابره عليه أحدهما: أن يكون يسيرا، والثاني: أن يكون
مساقاته على النخل ، ألنه قد يجوز في توابع العقد ما ال يجوز أن يفرد بالعقد كالثمرة 
التي لم يبد صالحها يجوز أن تباع تبعا للنخل من يير شرط وال يجوز بيعها مفردة بغير 

جوز بيعهما مفردا وألن الضرورة شرط، وكالحمل واللبن في الضرع يجوز بيعها تبعا وال ي
 المخابرة عليه إذا كان تبعا لئال يفوت العمل فيه بغير بدل، وال تدعو الضرورةِإلى  داعية
إفراده بالعقد. فإن كان البياض كثيرا يزيد على النخل ففي جواز المخابرة عليه تبعا ِإلى 

 . (4)هالتصرف فيِإلى  وجهان، أحدهما يجوز كاليسير للضرورة الداعية
 

                                                 

البحاار الرائااق شاارح كنااز الاادقائق: زياان الاادين باان إبااراهيم باان محمااد .  5/122( ينظاار: تبيااين الحقااائق ، 1)
 . 8/19، ، بال  2المعروف بابن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي ، ط

 -. تحقيق:الادكتور محمدالادردابي، دار االماانريقواعد الفقه: أبو عبد اهلل محمَّد بن أحماد المقا( ينظر: 2)
 ( .   419م ،ص)2012مطبعة االمنية، الرباط ، 

مغنااي المحتاااج إلااى معرفااة معاااني ألفاااظ المنهاااج : شاامس الاادين، محمااد باان أحمااد الخطيااب ( ينظاار: 3)
 . 3/462، م 1994ها / 1415، 1الشربيني الشافعي ، دار الكتب العلمية ،  ط

 . 7/366وي الكبير ، ( ينظر: الحا4)
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 :المطلب الرابع: المطلحة
دفع مضرة يعد مصلحة، واألصل في األشياء َأو   كل ما كان فيه جلب منفعة       

َأو   معنوية دنيويةَأو   اإلباحة ما لم يرد دليل بخالف ذلك. فهي : )عبارة عن منفعة مادية
، ودرء مفسدة مباحَأو   مندوب،َأو   أخروية، يجنيها المكلف من عمله بما هو واجب،

. فاذا لم يرد من الشارع نصا  (1) مكروه(َأو   مستدفعة باالمتناع عن العمل بما هو محرم
تابعا ألصل ، سوى إن َأو   نظيرا يلحق بهَأو   عرفا يدعمه،َأو   النهي،َأو  مرباألَ 

لالحاجة  دعت إليه ، وسويته المصلحة؛ فحكمه الجواز، كما وقع في الصدر  من  اأَلوَّ
 ع المصحف ، وتدوين الدواوين، وضرب الدراهم، ويير ذلك.جم
 التطبيقات الفقهية: 

  تعد الوسائل والمقاصد ملمحا مهما في التطبيقات الفقهية للحاجة ، فالتمييز بينهما له أثره
 . الشرعية عند الحاجة فالفعل المنهي عنه سدا للذريعة يباح عند الحاجة اأَلحكامفي  

قسمين : ِإلى  توجه النهي عنهاِإذ  نهي الشارع الحكيم منَأو   حرمفالفقهاء قسموا الم
. ونعني بالمحرم لذاته: هو ما قصد الشارع تحريمه ذاتيا  (2)المحرم لذاته والمحرم لغيره 

لما فيه من القبح والمضرة والمفسدة لذاته كالزنا والسرقة ونكاح المحارم ونحو ذلك 
ا.ويسمى هذا القسم   ات تحريم المقاصد.بالمحرم َأيض 

والمحرم لغيره : هو ما كان مشروعا لذاته ولكن فيه مفسدة ومضرة للغير ، كالخطبة على 
البيع على بيع الغير ونكاح المحلل وربا الفضل ونحو ذلك . ويصطلح َأو   اآلخرينخطبة 

اعلى هذا القسم   بالمحرمات تحريم الوسائل . َأيض 
ت الوسائل كونه أفاد أن التحريم لم يكن لذاته ، وهذا يعني يعنينا مما تقدم هو محرما الَّذي

وال يعد هذا من أن الحاجة إذا اقتضت امرأ ما فانه يجوز اإلقدام إليه واألخذ والعمل به ، 
النهي فيه ضعيف وال يقوى على مجابهة قوة الحاجة ، ثم إن سد  نَّ ألَ  ؛قبيل فعل المحرم

تضمن مفسدة راجحة ، َأو   لق به فوات مصلحة راجحةباب الذرائع ال يلتفت إليه ، إذا تع

                                                 

، باال ،  20(اصول الفقه في نسيجه الجديد : د.مصاطفى اباراهيم الزلماي ، شاركة الخنسااء ، بغاداد ، ط1)
 . (  140ص    )

    ( .217ينظر: أصول الفقه للزلمي ، ص) ( 2)
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وهذا بخالف ما لو كان التحريم تحريم مقاصد . وما قيل هو محل اتفاق أهل العلم . قال 
ذا كان  -رحمه اهلل -ابن العربي اإِلمام :) إذا نهي عن شيء بعينه لم تؤثر فيه الحاجة ، وا 

ابن تيمية رحمه  اإِلمام. وقال (1)معها ( لمعنى في ييره أثرت فيه الحاجة الرتفاع الشبهة
. وأضاف ) إنما ينهى عنه  (2) اهلل :) النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة(

ابن القيم رحمه اهلل: )ما حرم لسد الذرائع،  اإِلمام. وبمثل هذا قال  (3) إذا لم يحتج إليه (
ا. وقال  (4) فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة ( : ) ما حرم تحريم الوسائل َأيض 

 .  (5) المصلحة الراجحة (َأو   فإنه يباح للحاجة،
ضح مما تقدم أن محل عمل الحاجة في الوسائل دون المقاصد، وهذا يترتب عليه يتَّ      

اوقوع االيتفار  في الوسائل دون المقاصد، وهذا ما قرره الفقهاء بقولهم:) يغتفر في  َأيض 
يترك في المكره ِإالَّ  . فالشيء المقصود من شأنه(6) ل ما ال يغتفر في المقاصد (الوسائ

ييره ِإلى  والمنشط ، فبدونه ال يتحقق شيء من العمل عند تركه ، بخالف ما كان وسيلة
ضوء هذا نفقه ما قرره ابن . وعلى ( 7)فهذا القسم من شأنه أن يرخص فيه عند المكره 

ربا النسيئة فهو ِإلى  الفضل هو تحريم وسيلة ، فربا الفضل وسيلة ، من أن تحريم رباالقيم
من باب سد الذرائع كما صرح به حديث أبي سعيد الخدري 

: ) ال  عن النبي   
والرما هو الربا ، فمنعهم من ربا ( 8)تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما(

 . (1)الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة
                                                 

( عارضااااة االحااااوذي بشاااارح صااااحيح الترمااااذي: ابااااو بكاااار محمااااد باااان عبااااداهلل المعااااروف بااااابن العربااااي، 1)
 . 8/48م ، 1997ها/1418، 1لبنان ، ط -ق:جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروتتحقي

 .   1/164( مجموع الفتاوى ، 2)
 .   23/214( المصدر نفسه ،  3)
 .  4/71( زاد المعاد ،  4)
 .   2/223( المصدر نفسه ،  5)
 ( .158( االشباه والنظائر للسيوطي ، ص)6)
عبااد الاارحيم المعااروف بااا ولااي اهلل الاادهلوي ، تحقيااق: الساايد سااابق، دار  ( حجااة اهلل البالغااة: أحمااد باان7)

 . 1/184م ، 2005 -ها  1426، 1لبنان ، ط –الجيل، بيروت 
( استدل ابن القيم بحديث أباي ساعيد الخادري رضاي اهلل عناه ، وعناد النظار فاي الحاديث، وجادت اناه ال 8)

يياار  " إنااي أخاااف علاايكم الرماااء" إلااى النبااي  يخلااو ماان مقااال ماان قباال علماااء الحااديث فااان نساابة عبااارة
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عن الربا الذي ال شك فيه قال : )هو أن يكون له  -رحمه اهلل-أحمد اإِلماموعندما سئل  
 .(2)دين فيقول له أتقضي أم تربي فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في األجل( 

فإن ما   (3)ربا الفضل وسيلة فقد أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا نَّ ا ألَ ونظر       
 للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد.   احرم سد  

وقد خرج على ذلك بعض الفقهاء جواز بيع المصوغ والحلية إن كانت الصياية     
مباحة، كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السالح وييرها، فالعاقل ال يبيع هذه 

ضاعة للصنعة، والشارع أحكم من أن يلز  م األمة بذلك، بوزنها من جنسها فإنه سفه وا 
أن ِإالَّ  فالشريعة ال تأتي به وال تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه فلم يبق

يقال ال يجوز بيعها بجنسها البتة بل يبيعها بجنس آخر وفي هذا من الحرج والعسر 
يه والمشقة ما تتقيه الشريعة، فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إل

من ذلك والبائع ال يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب وتكليف االستصناع لكل من احتاج إليه 
متعسر . وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب وأين هذا من َأو   إما متعذر

                                                                                                                         

. قاال الخطياب البغاادادي :،)  صاحيحة، ألنهاا ليساات مان كالماه إنمااا هاي مان كااالم عمار بان الخطاااب 
ماا هاذه الكلماات فهاي مان قاول  وقوله: " إني أخاف عليكم الرماء وهو الربا" ليس مان كاالم رساول اهلل  وا 

 بن عمر عن أبيه، وقد وهم أبو معشر نجيح ،اذ وصالها بحاديث عمر بن الخطاب رواها نافع عن عبد اهلل
أبااي سااعيد وأدرجهااا فيااه، وخالفااه عامااة أصااحاب نااافع فلاام يااذكروها عنااه وذكااروا مااا عااداها ماان حااديث أبااي 
سااعيد(. فااي الفصاال للوصاال الماادرج، ألبااي بكاار أحمااد باان علااي الخطيااب البغاادادي تحقيااق: محمااد مطاار 

. وينظاار: الموطااأ: مالااك باان أنااس  185، 184/ 1م، 1997هااا/1418 ،، دار الهجاارة، بااال1الزهرانااي، ط
أباو  -،تحقيق: محمد مصطفى األعظمي ،مؤسسة زاياد بان سالطان آل نهياان لألعماال الخيرياة واإلنساانية 

م،كتاااااب البيوع،باااااب بيااااع الااااذهب بااااالورق عينااااا وتباااارا ،رقاااام 2004-هااااا1425، 1اإلمااااارات ، ط –ظبااااي 
 ( .784. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، ص) 4/914،917(،2337(،)2333الحديث)

   2/105(  ينظر: اعالم الموقعين ، 1)
 2/103(  ينظر: المصدر نفسه ،  .2)
( العرايا:أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا. معجم لغاة الفقهااء: 3)

 -هاااا  1408، 2لنفاااائس للطباعاااة والنشااار والتوزياااع، طحاماااد صاااادق قنيباااي، دار ا -محمااد رواس قلعجاااي 
 (.308، ص) م 1988
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جواز بيعه كما ِإالَّ  بيعه وشرائه فلم يبقِإلى  بيع المصوغ الذي تدعو الحاجةِإلى  الحاجة
 . (1)لع فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس تباع الس
حمد وييره، فاي مسألة تندرج في باب سد أَ  اإِلماموما تقدم يعد اصال في مذهب       

 الذريعة يكون النهي عنها اذا لم يحتج اليها .
 ابن العربي: ) اذا نهي عن شيء بعينه لم اإِلمامذلك ِإلى َأشار وزبدة القول كما       

 . (2)تؤثر فيه الحاجة ،واذا كان لمعنى في ييره اثرت فيه الحاجة ، الرتفاع الشبهة معها (
 االختيار بين َأو   جواز طائفة من الخيارات في العقد، وهو أن يكون للمتعاقد الحق

بطاله، ويكون العقد يير الزم، مع أن األصل في العقود أن تكون  إمضاء العقد وفسخه وا 
فسخها، وأجيز الخيار دفعا لحاجة الناس حتى ال يطغى أحد على الزمة ال يجوز 

مصلحة أحد بدون تحقق رضاه، وال يستغل عاقد حسن نية العاقد اآلخر فيغبنه، وليتمكن 
ليتهيأ له َأو   اكتشافه أثناء الخبرة والتجربة،َأو   كل عاقد من تفحص المعقود عليه،

مع التزامه. قال الكاساني رحمه اهلل : )ان  فرصة للتروي والتثبت والمشورة لموازنة حقه
   . (3) دفع الغبن (ِإلى  جواز هذا البيع مع انه معدول به عن القياس للحاجة

  من شروط البيع ان يكون الثمن معلوما حال العقد ، فال يصح البيع بما ينقطع به السعر
 . (4)الفقهاءأي: بما يقف عليه من يير زيادة؛ للجهالة بالسعر وهذا قول جمهور 

وفي رواية ألحمد أنه يصح، واختارها ابن تيمية  .قال ابن القيم: ) وهو الصواب المقطوع 
به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، وليس في كتاب اهلل، وال سنة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وال إجماع األمة وال قول صاحب، وال قياس صحيح، ما يحرمه 

 . (5)به( ِإالَّ  لونه، وال يجدون بدا منه، وال تقوم مصالح الناسوالمانعون منه يفع

                                                 

   2/107( ينظر: اعالم الموقعين ، 1)
 . 8/48، عارضة االحوذي (2)
 .  190/ 9. وينظر: المجموع ، 5/264( بدائع الصنائع، 3)
 3ي النهاى . ومطالب أولا 16/  2. مغني المحتاج  15/  3. حاشية الدسوقي  21/  4ابن عابدين  (4)
 /40   
 حاشية الروض المربع البن القاسم . 6 – 5/  4إعالم الموقعين (5)
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 ،الفضة بالفضة َأو   نص فقهاء المالكية على جواز المبادلة، ومرادهم: بيع الذهب بالذهب
عددا مع الفارق اليسير في الوزن، اذا وقع ذلك على وجه الرفق والمعروف ال المكايسة، 

والمصلحة، مع ايتفار ربا الفضل في المسألتين  وعلى جواز الرد في الدرهم للحاجة
. معا ان األصل عند المالكية المنع، ألنه ال يجوز ان يضاف ألحد  اأُلصولاستثناء من 

َأو   النقدين في الصرف جنس اخر، كأن يعطي االنسان درهما ويأخذ بنصفه فلوسا
هل بالتماثل كتحقق الجهل بالتماثل والجِإلى  طعاما، وبالبعض االخر فضة، ألنه يؤدي

مالك ، ولكن خففه لما رأى من حاجه الناس اليه  اإِلمامالتفاضل . فكان المنع  هو قول 
 اإِلمام. قال  (1)في تحقيق مصالحهم  وهو المشهور من المذهب وبه اخذ ابن القاسم

وازن الدرهم الناقص بالَأو   ) بدل الدينار الناقص بالوازن: عبدالوهاب البغدادي رحمه اهلل
كسر السكة يير جائز، والمعروف يجوز  نَّ ألَ  ؛على وجه الرفق والمعروف جائز يد ا بيد

 . (2)فيه ما ال يجوز في ييره( 
المقري هذه المفاهيم في قواعده بقوله: ) التوسعة العامة عند مالك  اإِلماموقعد         

ثم استثنى المبادلة  قياسا على ما وردت به النصوص. ومن اأُلصولتوجب االستثناء من 
اوقال  ،(3) والرد في الدرهم وتأخير رأس مال السلم ثالثة أيام( : ) قاعدة: قد يباح َأيض 
د في الدر َأو  بعض الربا عند مالك إما للمعروف كالمبادلة، هم ترجيحا للرفق كالر 

 . (4)(لمصلحتهما على مفسدته
 ،وتقتضيها تجارتهم، إذا قام  جواز المعامالت وضروب الشركات التي تحدث بين الناس

البرهان، ودل االستقراء على أنها صارت حاجيا للناس بحيث ينالهم الحرج والضيق إذا 

                                                 

 .  5/43. شرح مختصر خليل للخرشي،  4/319مواهب الجليل،   (416،ص)قواعد للمقري( ينظر: ال1)
المعونة على ماذهب عاالم المديناة : عباد الوهااب بان علاي بان نصار البغادادي الماالكي،تحقيق: حماي  (2)

   ( .1025مكة المكرمة ، بال، ص) -الحق ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز عبد 
 ( . 419القواعد للمقري، ص) (3)
 ( . 418المصدر نفسه، ص) (4)
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ن كان فيها مجهول، محظور، بمقدار ما َأو   معدوم،َأو   حرمت عليهم، فتباح لهم، وا 
 .(1)يرفع الحرج عنهم ويحقق مصالحهم المنشودة 

   بالمستأجر َأو   جارة لحدوث عذر بأحد العاقدينز فسخ اإلِ ا للجمهور جوايرى الحنفية خالف
ه لو لزم العقد نَّ ألَ  ؛زما ، ويصح الفسخ إذ الحاجة تدعو إليه عند العذروال يبقى العقد ال

لتزام اا من متناع  اه بالعقد فكان الفسخ فى الحقيقة حينئذ للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزم
 .(2)الضرر
ديمومة العقد ضرر، ومع الضرر انتفاء للمصلحة بل وضياعها، في  نَّ أَ والشك        

العذر الطارئ يوجب  نَّ إِ ا فوعموم   ،خ فيه دفع للمفسدة وجلب للمصلحةفكان القول بالفس
 سير ورفع المشقة ، لمصلحة المكلف .الَّتيالترخيص 
ه نظير في ا ما لم يرد فيه نص يسويه، وال تعاملت عليه األمة، ولم يكن لمَّ أَ          

عدم الذي يظهر عندئذ  الشرع يمكن إلحاقه به، وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة، فإنَّ 
ه حاجة، والحالة هذه، يكون يير نَّ ما يتصور فيه أَ  نَّ ألَ  ؛جوازه، جريا على ظواهر الشرع

منطبق على مقاصد الشرع، وقد ذكر ابن الهمام أن نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي 
 .(3) الحكم الشرعي 
ا ما ورد فيه نص يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح، ولو ظنت مَّ وأَ             

 ها حينئذ وهم .نَّ فيه مصلحة؛ ألَ 
ما ساقه الفقهاء وقرروه في هذا الباب يتسق ويتوافق مع معنى  نَّ ا فإِ خير  أَ و          

يجاد العلل والخوض إِ ي لمقصود، ففقهاؤنا لم يتكلفوا فالحاجة في التيسير للحصول على ا
َأو   في اوصافها ومحاولة ضبطها، بل متى ما تحقق وقوعها واصبحت متعينة، وال مفر

بديل عنها، اجابوا ندائها، وحققوا مقاصدها وسلموا بمقرراتها وان كانت مخالفة للقياس 
 بمقاصدها،ِإالَّ  محكومة اأَلحكامالشرعي، فان نظير هذه المسائل ال تكون النصوص و 

ولعل في عرض بعض من الشواهد الفقهية من المعامالت كفيال لنيل المطلوب وتحقيق 
                                                 

( ينظر: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاا: الادكتور صاالح بان ياانم السادالن، دار بلنساية، المملكاة 1)
 ( .294ها، ص)1417، 1طالرياض،  -العربية السعودية

 . 1/271. الموسوعة الفقهية الكويتية،  4/197( ينظر: بدائع الصنائع ، 2)
 . 7/81 - 1/263( ينظر: فتح القدير،3)
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ابن العربي الذي صرح وقرر بان مدار  اإِلمامما هو منشود . واختم بكلمات من فقه 
المسائل الفقهية يكون على حكمتها ومقصودها فقال رحمه اهلل:) فكل ما فعله النبي صلى 

ة وسبب فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت أن يرتفع الحكم اهلل عليه وسلم لحكمة وحاج
 .(1) واذا عادت أن يعود ذلك(

 
 الخاتمة

 نجملها على النحو االتي: الَّتيالنتائج التي توصل اليها الباحث َأبرز  و تتضمن
الشيء، ألجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف ِإلى  الحاجة هي : االفتقار .1

 القواعد الشرعية .َأو   األدلة
في مبحث العلة هو  اأُلصولال وجود لمصطلح الحاجة في التعليل، فالمشهور في كتب  .2

أحد أمرين : أن المشهور على السنه ِإلى  اطالق مصطلح الحكمة، ومرد ذلك قد يكون
 الفقهاء اطالق مصطلح الحكمة ومرادهم الحاجة، وهي تحقيق المصلحة ودفع المفسدة ، 

 الحكمة جنسا والحاجة احد أفرادها .  اعتبارَأو  
اطلق على الحاجة تسميات عدة منها، المناسب الحاجي، والمقصد الحاجي، والمرسل  .3

 الحاجي والمصلحة ، والضرورة .
 اختلف الفقهاء في تعليلها بين مجيز ومانع ومشترط لها بالظهور والضبط  . .4
الوصف يقوم مقامها ، لضبط  الحاجة في التعليل وجعلَأو   مرجع العدول عن الحكمة .5

 المذهب .َأو   القياس ويلق باب النقض الذي قد يرد على العلة
تصرح نقوالت فقهاء المذاهب االربعة على التعليل بالحاجة، وجعلها مسلكا اجتهاديا ،  .6

 نقل عنهم القول المنع . الَّذيوفي مقدمتهم الحنفية 
ومشقة وحرج، وفوات مصلحة ضابط الحاجة هو كل ما ترتب على اجتنابه عسر   .7

 معتبرة، فال ضير من القول بإباحته وان كان في األصل محظورا بناء على الحاجة .
تقريبها بما يحقق ِإلى  تحديدها، فيجب اللجوءَأو   عند العجز عن ضبط الحاجة  .8

 المصلحة .

                                                 

 . 3/138( عارضة االحوذي، 1)
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. الحاجة مصطلح فضفاض ومرن يمكن ان يكون ذريعة للمفاسد، فجعل الفقهاء لها  .9
 طا حتى يصح عملها، ولغلق ابواب القول بالهوى .شرو 

 . معظم المعامالت المالية والسيما المخالفة للقياس تشريعها قائم على الحاجة .10
حاجة الناس أصل في شرع العقود، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة و يكون موافقا إن   .11

 ألصول الشرع.
 في ييره فيبيحه الشارع للحاجة.   ه يوسع فيه ما ال يوسعنَّ إِ بيعه  فِإلى  ما احتيج .12
وموجبات ساهمت  َأدواتمشروعية الحاجة في باب المعامالت المالية، كانت عن طريق  .13

 في اقرارها وتفعيل عملها، وهي النص والعرف وااللحاق والتبعية والمصلحة.
، حوالا بناء على الحاجة، قابلة للتغيير بتغير الزمان والمكان واألَ المقررة عرف   اأَلحكام  .14

المستحدثة المستجيبة لداعي الحاجة، التي ال تنفك عن العرف  اأَلحكاموهذا يجري في 
اوالعادة   .َأيض 

ا ، وكذلك ما لم يرر  َأو   مجهوال  َأو   امعدوم  َأو   يغتفر عند الحاجة التابع إذا كان يسيرا  .15
 .ايكن مقصود  

 النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.  .16
نازلة ، بأنها صارت حاجيا للناس بحيث َأو   ذا دل االستقراء على معاملة مستحدثةا  .17

ن كان فيها مجهول، َأو   معدوم،َأو   ينالهم الحرج والضيق إذا حرمت عليهم، فتباح لهم، وا 
فاسد ، بمقدار ما يرفع الحرج عنهم، ويحقق مصالحهم المنشودة َأو   يررَأو   محظور،
 سبق االشارة اليها .   الَّتياجة لها الح َأدوات،مع دعم 

لم يتكلف الفقهاء في البحث عن العلة كما كان بينا في المعامالت، بل متى ما ظهر  .18
 بمقاصدها متى ما ظهرت . اأَلحكام نَّ ألَ  ؛منها ما يصح مسلكا وحقق المقصود ربط بها
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The reasoning according to the necessity by the jurists and its 

applications in financial transactions 

Saud Azhar Abdullah 

  

Abstract 

                The study attempts to prove the jurisprudents’ justification 

of rulings by necessity, and considering them as a path of deduction 

and ijtihad. The study consists of two sections. The first topic: It 

came in three demands that dealt with the first requirement: the 

definition of the study terms, which are the cause and the need in 

language and terminology. As for the second requirement: it dealt 

with the theorizing aspect by reasoning with need, and its 

relationship with the term wisdom, and whether need means 

wisdom, or does it fall under it, or is there a heterogeneity between 

them, and the difference of jurists in reasoning with wisdom, and 

inferring the validity of the reasoning with the need in practice 

through the presentation of the sayings of the jurists. As for the third 

requirement: it includes a statement of the controls of need and the 

conditions governing it. The second topic dealt with the practical 

aspect, which is the application of the need in financial transactions 

and the jurisprudence of jurists in it, and the reason for choosing this 

field of application, because financial transactions are close to 

people, and they are always in renewal and expansion with the 

changes of time and place and their requirements. This study came 

in four demands: It talks about the tools of need in its work and the 

realization of its purpose, which are: text, custom or dealing, 

appendix, dependency, and interest, to emphasize that the jurists 

justified the need if its conditions and tools are available, and that it 

is originally in the legislation of contracts, whenever people need a 

sale or contract, it expands It has nothing else. In the conclusion, a 

presentation of the most important results reached by the researcher, 
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with a list of the most important sources and references that the 

researcher relied on in his study. 
       Key words: Jurisprudence’s explanation, methods of deduction, 

paths of ijtihad, tools of need, need. 


