نّبي الباحث التايل:
تعريف الآتي:
الإباحة« :الإذن ب�إتيان الفعل كيف �شاء الفاعل».
الإلزام�« :إلزام الراعي للرعية»
جمهور الفقهاء على �أن الأ�ص��ل يف الأ�ش��ياء الإباحة ،مع وجود ا�ستثناءات على
هذا الأ�صل منها� :أن الأ�صل يف الأب�ضاع ُحرمتها.
ق�ص��دُ ال�ش��ارع من الإباحة؛ التخفيف والتي�س�ير على املكلف ،بتو�سيع دائرة
الإباحة ،وذكر البحث عددا من الأدلة على ذلك.
ن�ص �ص��ريح من ال�ش��ارع ي�أذن فيه للإمام بالت�صرف يف الإباحة بتبديلها
ال يوجد ّ
من التخيري �إلى الإلزام بالفعل �أو الرتك ،ولكن ورد يف بع�ض الت�ص � ُّرفات النبو ّية يف
املباحات -مما مل يرد االعرتا�ض عليه يف الكتاب -ما يفيد �ض��م ًنا �أنه يجوز �أحيا ًنا
لو ّيل الأمر ذلك.
اختالف الفقهاء يف ت�صرف الإمام يف الإباحة بني املنع واجلواز.
�إجماع �ض��مني للعلماء على �أن للإمام تقييد املباح حتقيقا للتكافل امللزم من
الناحية االقت�صادية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�س ّية ب�ضوابط منها:
�أن يكون الت�صرف يف م�صلحة عامة ال خا�صة.
�أن يكون ت�ص ّرفا م�ؤقتا.
�أن ال يعد ت�صرفه ن�سخا حلكم الإباحة.
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�أن الت�ص � ّرف يف الإباحة وتقييدها يدخل �ض��من ال�سيا�سة ال�ش��رعية ،التي يراد
منها تدبري �أمر الرع ّية والقيام على �ش�ؤونهم مبا فيه م�صلحتهم.
نّبي البحث بع�ض التطبيقات املعا�صرة للت�صرف يف الإباحة منها:
املنع من ادخار الطعام �إذا �أ�صابت النا�س خمم�صة عامة.
الت�سعري.
الزواج من الكتابيات.
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مقدمة
لهدي ال�شارع احلكيم ،ومنا�سب متام املنا�سبة ملق�صد ال�رشيعة
� ّإن �أ�صل الإباحة مالئم ْ
من التي�سري على العباد ،ورفْع احلرج عن املك ّلفني ،وو�ضع الإ�رص والأغالل التي كانت
جليا يف كون الإباحة �أو�س���ع �أحكام ال�رشيعة �إذا
عليهم .ويظهر هذا الأمر وا�ض���حاً ب ِّينًا ًّ
ما ّمتت مقارنتها مبا طلب ال�ش���ارع ْفع ُله �أو ِّ
الكف عنه على وجه احلتم والإلزام� ،أو على
وجه الندب واال�ستحباب؛ ولذلك كانت هي الأ�صل يف الأ�شياءّ .ثم � ّإن ال�شارع احلكيم
النا�س من
قد �أحاط الإباحة ب�أحكام من �ش�أنها �أن حتافظ عليها كما �أرادها ال�شارع ،ف َم ْنع ِّ
التدخل فيها حتى ال ي�ض ّيقون ما ُو ِّ�سع؛ فيه تخفي ًفا منه وتي�س ًريا يالئم ال�ضعف الذي ُجبلوا
عليه ،ﭿﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭾ (الن�ساء) .في َالحظ الناظر يف
عمومات الن�ص���و�ص ال�رشعية �أنه ال يجوز لغري ال�ش���ارع �أن يت� ّرصف يف الأحكام ،وال
يعد ت� ّرص ًفا يف ما ال ميلك
�أح َد غري ال�ش���ارع ميلك تبديل الأحكام وتغيريها؛ ل ّأن ذل���ك ّ
النا����س الت� ّرصف فيه � ْرش ًعا .فاحلاك���م هو اهلل ّ
جل جالله ؛ فله الأمر والنهي ،والإيجاب
والتحرمي ،وه���و املت� ّرصف يف الت�رشيع حِ ًّ
ال و�إباح ًة كما ق���ال تعالى :ﭿ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﭾ املائ���دة ،١ :وق���ال تعالى :ﭿﮈﮉﮊ ﮋ ﭾيو�س���ف .٤٠ :وهو ت� ُّرص ٌف ُم ْط َلقٌ ؛ يحكم
وال مع ِّق���ب حلكمه .وعلى الرغم من ذلك ،فقد يجوز �أحيانا لو ّ
يل الأمر �أو ما يقابله يف
�أنظمة احلكم احلديثة؛ مثل رئي�س الدولة ما ال يجوز لغريه؛ فيت� ّرصف يف بع�ض الأحكام
املت�صفة ّ
باحلل والإباحة ،فيحول بني النا�س وبني ذلك �إما باملنع م ْنها� ،أو الإلزام بها.
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لكن هذا الت� ّرصف لي�س كما ا َّت َفق ،وال يكون تا ِب ًعا للهوى ي� ّرصفه الوايل كيف �ش���اء،
ّ
بل البد من �ض���وابط حتكم ه���ذا الت� ّرصف حتى يكون ذلك خا ِد ًما ملقا�ص���د ال�ش���ارع،
واقع يف غايات م�ص���ادمة لإرادة
وحم ِّق ًقا لأهدافه وغاياته ،بعيدًا عن اتباع الهوى ،رْ
غي ٍ
فيعد ت� ّرصف الإمام يف الإباحة و�ضوابطه مو�ضو ًعا خليقٍا
ال�شارع ،ومناق�ضة ملقا�صدهّ .
ً
ف�ض�ل�ا عن ذكر بع�ض
بالبح���ث والدِّ را�س���ة؛ لتحديد هذه ال�ض���وابط ،وبيانها �أ ّمت بيان؛
التطبيقات املعا�رصة التي ت�ص���لح للت� ّرصف فيها باملنع والإل���زام باعتبارها �أمثلة تطبيقية
ل�ض���وابط الت� ّرصف يف الإباحة .و�سبب �أهم ّية حتديد ال�ض���وابط ال�رشعية � ّأن الت� ّرصف
يف الإباحة باحلتم والإلزام� ،أو املنع والتحرمي يت�ص���ادم مع مق�ص���د ال�شارع من الإباحة
املقت�ض���ية لتخيري املك ّلف فيها بني الفعل والرتك .بل � ّإن �سورة التحرمي كان �سبب نزولها
على الراجح ت� ّرصف الر�س���ول �صلى اهلل عليه و�سلم يف الإباحة بتحرمي تناول الع�سل؛
كما ثبت ذلك يف ال�ص���حيحني وغريهما((( فنـزل قوله تعال���ى :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭾ التح���رمي .١ :فق���د �أنكر اهلل ّ
جل جالله على نب ّيه
�ص���لى اهلل عليه و�سلم ت� ُّرص َفه يف حترمي ما �أباحه اهلل ،وعليه ،فـ"لي�س لأحد �أنْ مينع املباح
عن �أحد؛ �إذ ال يكون �أح َد �أرفقَ بالنا�س من اهلل تعالى"((( ،الذي �أباح لهم ذلك.

ال�سابقة:
الدِّرا�سات ّ

� ّإن مو�ض���وع الإباحة يتعر�ض له علماء الأ�ص���ول �ضمن حديثهم عن احلكم ال�رشعي
والتف�ص���يل يف م�سائله ،ولك ّنهم ال يتعر�ضون لبحث م�س����ألة ت� ُّرصف الإمام يف الإباحة
باملنع والإلزام �إال يف بع�ض كتب القواعد الأ�صولية �أو الفقه ّية ،ال�سيما قاعدة "ت� ُّرصف
((( �سي�أتي تخريج احلديث مف�ص ًال الحقاً.
((( اب ��ن عا�ش ��ور ،حمم ��د الطاه ��ر :مقا�صد ال�شريع ��ة الإ�سالمية ،حتقي ��ق ودرا�سة حمم ��د الطاهر املي�س ��اوي (عمّان :دار
النفائ�س� ،)1999 ،ص.286
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الإمام على الرعية منوط بامل�ص���لحة" .وح�س���ب اطالع الباحث ،ف� ّإن من �أهم الكتب
التي تناولت مو�ضوع الإباحة:
 - 1كتاب "الفروق"((( للإمام القرايف؛ ف�إنه خ�ص����ص "الفرق ال�ساد�س والثالثني"
للحدي���ث عن خمتلف ت�رصفات الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم بالفت���وى والتبليغ
والإمامة ،ولكنه مل ينبه على ت� ّرصفه يف الإباحة.
 - 2كتاب���ه "املوافقات يف �أ�ص���ول ال�رشيعة" للإمام ال�ش���اطبي ،ف�إنه على الرغم من
والتطرق �إلى م�سائل �ش���تى يف ذلك ،لك ّنه مل يذكر م�س�ألة
تو�س���عه يف درا�س���ة الإباحة،
ّ
ُّ
الت� ّرصف يف لإباحة من بينها.
 - 3كتاب "نظرية الإباحة عند الأ�ص���وليني والفقهاء :بحث مقارن"((( ،ملحمد �سالم
ويعد من �أ�ش���مل الكتب املعا�رصة و�أكرثها ا�س���تيعابًا ملو�ضوع الإباحة وم�سائله
مدكورّ ،
املتنوعة :حيث تع ّر�ض مل�س����ألة تقييد املباح� ،أو ت� ّرصف الإمام يف الإباحة ،ومدى �سلطة
ً
و ّ
ف�ض�ل�ا عن الإ�ش���ارة �إلى �آراء العلماء يف
يل الأمر يف تغيري احلكم من الإباحة و�إليها؛
م�رشوعيت���ه ،ويف لزوم طاعة الإمام يف ما ت� َّرصف فيه م���ن الإباحة من ًعا و�إلزا ًما� ،إال �أن
الكت���اب مل يقت��ص�ر على الإباحة فقط؛ بل �ش���مل �أحكاما تكليفية �أخ���رى؛ كالواجب،
واملح ّرم���ات؛ بنا ًء على �أنّه ال طاعة ملخلوق يف مع�ص���ية اخلالق ،وعلى قاعدة "ت� ُّرصف
الإمام على الرعية منوط بامل�صلحة".
واملالحظ � ّأن معظم كتب �أ�ص���ول الفقه وكذلك كتب القواعد يف الفقه و�أ�ص���وله مل
تتعر�ض مل�س����ألة الت�رصف يف الإباحة �إال ناد ًرا .ثم � ّإن الذين كتبوا يف الإباحة خا�صة قد
((( الق ��رايف� ،أب ��و العبا�س �أحمد بن �إدري�س ال�صنهاجي :الفروق ،حتقيق خليل من�صور (بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،
هـ1998/م) ج � ،1ص .361-357
((( مدك ��ور ،حمم ��د �س�ل�ام :نظرية الإباح ��ة عند الأ�صوليني والفقهاء بحث مقارن (ب�ي�روت :دار النه�ضة العربية ،ط،2
.)1984
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تطرق بع�ضهم ولي�س ك ّلهم للحديث عن ت� ّرصف الإمام يف الإباحة ،دون حتديد وا�ضح
لل�ض���وابط التي ينبغي �أن تتوف���ر يف الت�رصف يف الإباحة .ويف ه���ذا البحث حماولة
لتحديد ذلك ح�س���ب القدرة واال�س���تطاعة .وعليه؛ ف�سي�ش���مل البحث :بيان املق�ص���د
ً
ف�ض�ل�ا عن بي���ان �آراء العلماء يف ت� ّرصف
ال�رشعي من الإباحة ،واحلكمة من ت�رشيعها؛
الإمام يف الإباحة و�أدلتهم ،ومناق�ش���تها والرتجيح بينها ،ثم حتديد ال�ضوابط املعتربة يف
ت� ّرصف الإمام يف الإباح���ة ،و�أخ ًريا الوقوف على بع�ض التطبيقات املعا�رصة للت�رصف
يف الإباحة.

تعريف الإباحة واملق�صد ال�شرعي من ت�شريعها
الإباحة ِتر ُد يف اللغة مبعنى :الظهور ،والإعالن ،والإطالق ،والإذن با�ستعمال ال�شيء
واالنتفاع به .فيقال :باح ب� ِّرسه �إذا �أظهره و�أعلنه ،ويقال كذلك� :أبحته كذا� ،أي� :أطلقته
فيه ،و�أذنت له يف ا�ستخدامه واالنتفاع به .فـ"البوح ظهور ال�شيء ،وباح ال�شيء ظهر،
ا�ص���طالحا فقد
ؤوحا ،وب�ؤوح ًة �أظهره ،وباح ما كتمه� ،أظهره"((( .و�أما
ً
بوح�أ وب� ً
وباح به ً
وفقهيا ،واملالحظ
م�ص���طلحاً �
وردت تعريفات متنوعة ملعنى الإباحة بو�ص���فها
ً
أ�ص���وليا ًّ
ًّ
�أنه���ا تختلف يف معناها عند الأ�ص���وليني عما هي عليه عند الفقه���اء .فرتد الإباحة عند
الأ�ص���وليني مبعنى" :التخيري بني فعل ال�ش���يء وتركه"((( .و�أما الفقهاء وخا�صة احلنف ّية
ف�إن ّهم كثريا ما ي�ستعملون معنى الإباحة �ضد احلظر؛ فالإباحة عندهم "ما �أجيز للمك ّلفني
ْفع َله وتركه بال ا�س���تحقاق ث���واب وال عقاب �أو م�أخذ فيه"((( .ولك���ن النتيجة واحدة؛
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،حتقيق جماعة من العلماء (م�صر :دار املعارف ،)1974 ،ج� ،4ص.4141
((( الغزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد :امل�ست�صفى من علم الأ�صول ،حتقيق حممد عبد ال�سالم عبد ال�شايف (بريوت:
دار الكتب العلميّة� ،)1993 ،ص.65
((( مدكور ،حممد �سالم :نظرية الإباحة عند الفقهاء والأ�صوليني (م�صر :دار النه�ضة العربية� ،)1984 ،ص.45
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�سوا ًء �أكان تخي ًريا �أم جوا ًزا؛ فال ثواب وال عقاب على املباح؛ اتِّفا ًقا ،ما مل تقرتن به ن ّية
تَ�صرْ ِ فه من الإباحة �إلى الأحكام التكليف ّية الأخرى تب ًعا؛ لن ّية الفاعل .و�أما �أغلب الفقهاء
فقد ا�س���تعملوا الإباحة مبعنى الإذن؛ بنا ًء على � ّأن "الإباحة الإذن ب�إتيان الفعل كيف �شاء
الفاعل"((( .وهذا املعنى الأخري هو الذي يتنا�سب مع ما نحن ب�صدده ،وال �سيما � ّأن من
مع���اين الإباحة يف اللغة" :الإ ْذن مطلقا" .وهذا ما ذهب �إليه الإمام الزرك�ش���ي؛ حيث
(((
فعب عن الإباحة مبا يرادفها؛
ترجم لهذه امل�س����ألة بقوله" :الأ�ص���ل يف املنافع الإ ْذن"  .رّ
ولذا ميكن القول ب� ّأن الأ�صل يف الأ�شياء الإباحة �أو الإذن .ومبا � ّأن البحث ال ُيعنى ببيان
لدي هو القول
يرتجح ّ
ما الأ�صل يف الأ�ش���ياء؟ وال اخلو�ض يف هذه امل�س�ألة؛ ف� ّإن الذي ّ
ب� ّأن الأ�صل يف الأ�شياء الإباحة؛ كما هو قول اجلمهور(.((1
وي�س���تثنى من �أ�ص���ل الإباحة الأب�ض���اع؛ �إذ القاعدة فيها � ّأن "الأ�ص���ل يف الأب�ض���اع
التحرمي"؛ حتى ال ُيف َهم من � ّأن الأ�صل يف الأ�شياء الإباحة على الإطالق والعموم دون
تقييد �أو تخ�ص���ي�ص ،بل هذه الإباحة لها حدودها و�ض���وابطها؛ مما يحقق م�صلحة العباد
جمي ًعا؛ دون �رضر �أو �رضار .وال�سبب يف ذلكّ � ،أن الإ�سالم قد و�ضع �ضوابط وحدو ًدا
للت� ّرصف يف الأب�ضاع؛ فهي خارجة عن �أ�صل الإباحة .ولذا؛ فالبد يف ا�ستباحة الأب�ضاع
من دليل �رشعي ،ويكون ذلك عن طريق النكاح ال�رشعي .وبنا ًء على ذلك؛ قرر الفقهاء
((( اجلرجاين ،التعريفات (بريوت :دار الكتاب العربي� ،)1988 ،ص.3
((( الزرك�ش ��ي ،ب ��در الدي ��ن ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،حتقيق جماع ��ة من العلماء (الكويت :وزارة الأوقاف،)1993 ،
ج� ،6ص .12
( ((1انظر :الزرك�شي ،بـدر الدين ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،حتقيق جـماعة من العلماء (الكويت :وزارة الأوقاف،
 ،)1993ج�� � ،6ص /21مدك ��ور ،حمم ��د �س�ل�ام :نظري ��ة الإباحة عن ��د الأ�صوليني والفقه ��اء بحث مق ��ارن  -مرجع �سابق
�� � ،ص  32وم ��ا بعده ��ا  /الهن ��داوي ،ح�سن بن �إبراهي ��م :االجتهاد اال�ست�صحاب ��ي و�أثره يف الفق ��ه الإ�سالمي (بريوت:م�ؤ�س�سة ال ِّر�سالة� ،)2004 ،ص  98وما بعدها.
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"� ّأن الأ�ص���ل يف النكاح احلظر"( .((1وقد �أ�ش���ار الإمام ال�شافعي �إلى معنى هذه القاعدة
بقوله":كل الن�س���اء حم ّرم���ات الفروج �إال بواحد من املعني�ي�ن؛ النكاح ،والوطء مبلك
اليم�ي�ن .وهما املع َنيَان اللذان �أذن اهلل فيهما"( .((1والناظر يف مقا�ص���د ال�رشيعة وعموم
خلو املر�أة م���ن نكاح الغري،
�أدلته���ا يالحِ ���ظ � ّأن ال�ش���ارع احلكيم قد راعى يف الن���كاح َّ
خلو رحمها من ماء رجل
و�شرُ عت العِ ّدة لها من �أجل ا�سترباء رحمها؛ ناهيك عن ت�أكد ِّ
�آخر .وقد عبرّ عن ذلك الإمام اجلوين���ي بقوله":ف� ّإن الغر�ض الأظهر يف �إحالل النكاح
ال�س���فاح؛ �أنْ يخت����ص ُّ
كل بَ ْعل بزوجته ،وال يزدحم ناكح���ان على امر�أة في�ؤدي
وحترمي ِّ
ذلك �إلى اختالط الأن�ساب"( .((1والعبادات �أي�ضا م�ستثناة من قاعدة الأ�صل يف الأ�شياء
فالتم�سك بالرباءة الأ�صلية يف م�سائل العبادات
مت�سكا برباءة الذمة يف العبادات.
ّ
الإباحة ّ
ي�ؤدي �إلى املحافظة عليها من البدع �سوا ًء �أكانت �إ�ضافية �أم حقيقية( .((1ومتا�ش ًيا مع هذا
الأ�ص���ل قرر الفقهاء � ّأن الأ�ص���ل يف العبادات احلظر �أو التوقيف من �ص���احب ال�رشع؛
"ف� ّإن اهلل قد ح ّرم �أنْ ُي�شرْ َع من الدِّ ين ما مل ي�أذن به .فال ي� ّرشع عبادة �إال ب�رشع اهلل"(.((1
ف�إذا تقرر ذلك ،نقول � ّإن ق�صد ال�شارع من الإباحة التي�سري والتخفيف؛ حتى ال يلحق
( ((1ابن جنيم ،الأ�شباه والنظائر( ،دم�شق :دار الفكر� ،)1983 ،ص.67
( ((1ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س :الر�سالة ،حتقيق �أحمد حممّد �شاكر (بريوت :املكتبة العلميّة ،د.ت)� ،ص .209
( ((1اجلوين ��ي� ،أب ��و املع ��ايل عبد امللك ،غياث الأمم يف التياث الظلم ،حتقيق عب ��د العظيم الذيب (قطر :مطابع الدوحة
احلديثة� ،)1979 ،ص.371
( ((1املق�ص ��ود بالب ��دع الإ�ضافي ��ة يف العب ��ادات �أ ْن يك ��ون �أ�ص ��ل العبادة م�شروعًا .ثم تق ��ع الزيادة فيها ،فتح ��رف عن �أ�صلها
و�صورته ��ا ال�شرعي ��ة .و�أم ��ا الب ��دع احلقيقية يف العب ��ادات فتكون بابتداع و�إح ��داث عبادة ال �أ�صل له ��ا يف ال�شريعة .وقد
�أ�شار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى الإحداث يف العبادات بقوله":ومن �أحدث يف �أمرنا هذا ما لي�س منه فهو ردّ".
انظر :ال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق :االعت�صام (بريوت :دار �إحياء الرتاث ،)1997 ،ج� ،2ص 262وما بعدها.
( ((1اب ��ن تيمي ��ة� ،أب ��و العبا� ��س �أحمد بن عبد احللي ��م ،القواعد النوراني ��ة الفقهية ،حتقيق حممد حام ��د الفقي (الهور:
�إدارة ترجم ��ان ال�سن ��ة ،ط�� � ،)1982 ،2ص  .223وه ��ذا احلظ ��ر �أو التوقيف يف �أمور العبادات منا�س ��ب لأ�صل براءة ال ِذمة
ٌ
وحمقق لق�صد ال�شارع من العبادات ب�أن ت�ؤدّى كما جاء بها ال�شارع دون زيادة �أو نق�صان ،ومن َث ّم فهي
من �أيّ تكليف،
ّ
ً
ّ
بن�ص من ال�شارع قر�آنا �أو �سنة.
خُم�صَّ �صَ ة من �أ�صل الإباحة؛ فال عبادة �إال ّ
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املك ّل���ف � ّأي عنت ج ّراء االلتزام ب�أحكام ال�رشيعة و�آدابها؛ �إذ مل يكن ّ
ال�ش���ارع قا�ص���دًا
�إلى تعذيب العباد ،واالنتقام منهم .بل حتى من �ألزم نف�س���ه مب�شقّة مل يق�صدها ّ
ال�شارع
ق�ص��� َد ّ
ال�ش���ارع احلكيم؛ كما هو يف حديث النذر .فـ"عن
مثل حترمي املباح فقد ناق�ض ْ
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال" :بينا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يخطب� ،إذا هو برجل
قائم ،ف�س����أل عنه ،فقالوا� :أبو �إ�رسائيل ،نذر �أن يقوم وال يقعد ،وال ي�ستظل ،وال يتكلم،
وليتم
وي�ص���وم .فقال النبي �صلى اهلل عليه و�س���لم ُ :م ْر ُه فليتكلم ولي�س���تظل وليقعدّ ،
�ص���و َمه"( .((1ف�أبطل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ما فعله املك َّلف ظ ًّنا منه �أنه قربة �إلى
اهلل تعالى؛ وهو حترمي القعود ،واال�ستظالل ،والكالم؛ وهي من املباحات .و�أبقى ما فيه
قربة حقيقية ال وهم ّية؛ وهو ال�ص���وم الذي جعله ّ
ال�ش���ارع على ق�سمني :فر�ض ،ونفل.
وال���ذي يظهر ب� ّأن احلكمة من هذا الت� ّرصف النب���وي � ّأن حترمي املباح فيه تعري�ض النف�س
ق�صدِ ّ
ال�شارع من رفع
للتعذيب ،و�إيقاعها يف احلرج وجلب ال َع َن ِت �إليها ،وهو خالف ْ
ق�صد ال�شارع باطلة.
احلرج وو�ضع العنت ،ومناق�ض ُة ْ
بل � ّإن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قد � ّرصح � ّأن املك ّلف �إذا ق�صد حترمي املباح على
غني عن �أن يتق ّرب املك ّل���ف �إلى اهلل ّ
جل جالله بتعذيب
نف�س���ه ف�إنّ���ه
ٌ
تعذيب لها ،واهلل ٌّ
نف�س���ه؛ كما قال تعال���ى :ﭿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﭾ الن�س���اء .١٤٧ :فـ "عن �أن�س � ّأن النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم ر�أى ً
�شيخا ُيها َدى
لغني.
ب�ي�ن ابنيه .فقال :ما بال هذا؟ قالوا :نذر �أن مي�ش���ي .قال� :إن اهلل عن تعذيب هذا ٌّ
( ((1البخ ��اري� ،أب ��و عب ��د اهلل حمم ��د ب ��ن �إ�سماعي ��ل :ال�صحي ��ح ،ترقي ��م وترتي ��ب حمم ��د ف� ��ؤاد عب ��د الباق ��ي (القاه ��رة:
داراحلدي ��ث 1433 ،ه� �ـ 2011 /م)�� � ،ص  .1076وقد رواه يف كتاب الأمي ��ان والنذور ،باب النذر فيما ال ميلك ويف مع�صية،
ورقم احلديث .6704
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تعذيب هذا نف�س��� ُه"( .((1فجعل
لغني عن
ِ
و�أمره �أن يركب .ويف رواية �أخرىَّ �" ،إن اهللَ ٌّ
ال�ش���ارع االمتناع من فعل املباح ،وحترمي ذلك من تعذيب النف�س ،و�إحلاق العنت بها.
وهو خمالف لق�صد ّ
ٌ
�سن الأحكام وت�رشيعها ،وم�ضا ٌّد
ال�ش���ارع،
ومناق�ض لت� ّرصفاته يف ِّ
للتخفيف الذي ق�ص���ده ّ
ال�شارع وارت�ضاه لعباده كما يف قوله تعالى :ﭿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭾ الن�ساء .٢٨ :فجعل التخفيف �إرادة لل�شارع ،وع ّلل ذلك
حد العنت واحلرج.
حتمل الأحكام التي فيها م�شقة غري معتادة تبلغ ّ
ب�ضعف الإن�سان عن ُّ
ناهيك ع���ن � ّأن الإباحة فيها تو�س���عة عل���ى املك ّلف ورحمة من ال�ش���ارع ،ويف ذلك
ٌ
تخفيف عنه �أيمَّ ا تخفيف .وقد �أ�شار الإمام ال�شافعي �إلى هذا املق�صد ال�رشعي يف املباح،
فقال":وبينّ فيه (يق�ص���د القر�آن) ما � ّ
أحل مـ ًّنا بالتو�سعة على خلقه"( .((1ومتا�ش ًيا مع هذا
املق�ص���د ال�رشعي احلكيم كان الأ�صل يف الأ�ش���ياء الإباحة .ومعنى ذلك �أننا �إذا وجدنا
ع ْينًا من الأعيان ومل جند ما ِن ًعا من االنتفاع بها من جهة ال�رشع �أقد ْمنا على االنتفاع بها؛
بنا ًء على حكم الأ�ص���ل وهو الإباحة .وقد ت�ضافرت �أدلة كثرية للداللة على هذا املعنى؛
فمنها قوله تعالى :ﭿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﰀ ﭾ البقرة .٢٩ :ووجه الداللة
فيه���ا �أن اهلل ام َّ
نت على عباده مبا خلق لهم واخت�ص���هم باالنتفاع مب���ا يف الأر�ض جمي ًعا،
و�أب���اح لهم م���ا يف ملكه .وقوله تعال���ى :ﭿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭾالأعراف .٣٢ :ووجه الداللة فيها � ّأن اهلل خلق الطيبات للتمتع بها واالنتفاع بزينتها،
ال لتكون حمرم���ة على النا�س .ناهيك عن قوله تعال���ى :ﭿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ

( ((1املرج ��ع نف�س ��ه�� � ،ص  .301وق ��د رواه يف كت ��اب ج ��زاء ال�صي ��د ،ب ��اب م ��ن نذر امل�ش ��ي �إلى الكعب ��ة ،ورقم احلدي ��ث .1865
الني�سابوري� ،أبو احل�سني م�سلم بن احلجّ اج :ال�صحيح (القاهرة :دار احلديث 1422 ،هـ 2001 /م)� ،ص  .430وقد رواه
يف كتاب النذر ،باب من نذر �أن مي�شي �إلى الكعبة ،ورقم احلديث .1642
( ((1ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س :الر�سالة ،حتقيق �أحمد حممّد �شاكر (بريوت :املكتبة العلميّة ،د.ت)� ،ص .17
العدد | |66ذو القعدة 1435هـ

335

ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯢ ﭾ الأنع���ام . ١٤٥ :ففي هذه الآية ُجعِ ل الأ�ص���ل الإباح���ة ،والتحر ُمي مثنوية
منه .وكذل���ك قوله تعالى :ﭿﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰕ ﭾ اجلاثية.١٣ :
م���ع قوله تعال���ى :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭾ الأنع���ام:

ف�ص���ل يف ذكره لقلته و�إمكان ح�رصه .و�أما املباح فرتك تف�صيله؛ �إذ
 .١١٩فما هو حم ّرم َّ
وجتدده ب�آختالف الليل والنهار.
ال حاجة �إلى ذكره لكرثتهُّ ،
ً
جدا م�ؤكدة ملا ورد
ف�ض�ل�ا عن ذلك؛ وردت طائفة من الأحادي���ث النبوية وهي كثرية ًّ
يف حمكم التنـزيل ،ومنها قول الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ":احلالل ما �أح ّله اهلل
يف كتاب���ه واحلرام ما ح ّرم اهلل يف كتابه ،وما �س���كت عنه فهو مما عفا لكم"( .((1ففي هذا
معف ٌّو عنه من قبل
احلديث �إ�ش���ارة جلية �إلى � ّأن ما �س���كت عنه ال�ش���ارع فهو مباح لأنه ْ
ال�ش���ارع .ناهيك عن قول الر�سول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم ّ �":إن �أعظم امل�سلمني يف
فح ِّرم من �أجل م�س�ألته"( .((2فهذا احلديث
يحرم ُ
امل�س���لمني ُج ْر ًما من �س�أل عن �شيء مل ًّ
بينِّ ٌ الداللة يف � ّأن كرثة ال�س�ؤال يف ع�رص الت�رشيع ت�ؤدي �إلى ت�ضييق دائرة املباح؛ ف�ض ًال
عن ت�ض���ييق دائرة العفو؛ �إذ ال�س����ؤال عنها قد ي�ؤدي �إلى حترميها بعد �أنْ كانت مباحة �أو
معفوا عنها" .وقد كان النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم يكره كرثة ال�س�ؤال فيما مل ينـزل
ًّ
في���ه حكم بنا ًء على حكم الرباءة الأ�ص���لـ ّية"( .((2ومما يزيد هذا الأمر متانة وقو ًة حديث
( ((1الدارقطن ��ي ،عل ��ي ب ��ن عم ��ر� :س�ن�ن الدارقطن ��ي ،حتقي ��ق عب ��د اهلل ها�ش ��م مي ��اين امل ��دين (القاه ��رة :دار املحا�س ��ن،
1386هـ1966/م)� ،ص.442
( ((2رواه البخ ��اري يف كت ��اب االعت�صام بالكت ��اب وال�سنة ،ج� ،27ص ،26ورقمه ،7289 :مع �شرحه فتح الباري .وم�سلم ،كتاب
الف�ضائ ��ل ،ج�� � ،4ص ،1831رقم ��ه ،2358 :واللف ��ظ ل ��ه .وقد ورد هذا احلدي ��ث يف �صحيح الإمام ابن ح ّب ��ان ب�صورة �أكرث
تف�صي�ل�ا م ��ن الطريق نف�سه ،بلفظ�":إ ّن �أعظم امل�سلمني يف امل�سلم�ي�ن جُ ْرمًا من �س�أل عن م�س�ألة مل حت ّرم ،فح ّرم على
امل�سلم�ي�ن م ��ن �أج ��ل م�س�ألت ��ه" .انظ ��ر :الفار�س ��ي ،عالء الدين علي ب ��ن بلبان ،الإح�س ��ان يف تقريب �صحي ��ح ابن حبّان،
حتقيق �شعيب الأرن�ؤط(بريوت :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،)1988 ،ج� ،1ص .213
( ((2ال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق ،املوافقات ،حتقيق ح�سنني خملوف (بريوت :دار املعرفة ،)1975 ،ج� ،1ص.108
336
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الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ":ذروين ما تركتكم ،ف�إمنا هلك من كان قبلكم بكرثة
�س�ؤالهم واختالفهم على �أنبيائهم ،ف�إذا �أمرتكم ب�شيء ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم ،وما نهيتكم
عن���ه فدعوه"( .((2فهذا احلديث  -كما قال ابن ح���زم " :-جمع جميع �أحكام الدين؛
�أولها عن �آخرها .ففيه � ّأن ما �سكت عنه فلم ي�أمر به وال نهى عنه فهو مباح ،ولي�س حرا ًما
وال ً
فر�ضا .فال�رشيعة ك ّلها �إ َّما فر�ض يع�صي من تركه ،و�إ َّما حرام يع�صي َمن َف َع َله ،و�إ َّما
مباح ال يع�ص���ي من َفع َله وال تر َكه .وهذا املباح ينق�س���م ثالثة �أق�س���ام؛ �إ َّما مندوب �إليه
ُي�ؤ َْجر َمن فعله ،وال يع�ص���ي من تركه ،و�إ َّما مكروه ُي�ؤ َْجر من تر َكه وال يع�صي من فعله،
و�إ َّم���ا ُم ْط َلق ال ُي�ؤْجر َمن فع َله وال من تر َكه ،وال يع�ص���ي من فع َله وال من تر َكه .قال عز
ّ
وجل :ﭿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭾ وقال :ﭿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭾ
الأنعام .١١٩ :ف�صح � ّأن ّ
ف�صل حترميه يف القر�آن وال�س ّنة"(.((2
كل �شيء حالل �إال ما ّ
وزيادة على ذلك؛ احلديث الذي رواه �أبو الدرداء ر�ض���ي اهلل عنه ؛ قال :قال ر�سول
وحد لكم
اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لمّ �" :إن اهلل افرت����ض عليكم فرائ�ض فال ت�ض��� ّيعوهاّ ،
حدو ًدا فال تعتدوها ،ونهاكم عن �أ�شياء فال تنتهكوها ،و�سكت عن �أ�شياء من غري ن�سيان
فال تك ّلفوها رحم ًة من ربِّكم فاقبلوها" .ويف رواية �أبي ثعلبة اخل�ش���ني ر�ض���ي اهلل عنه
"...و�س���كت عن �أ�ش���ياء من غري ن�س���يان فال تبحثوا عنها"( .((2فمقت�ضى هذا احلديث:
عد "�سكوت
� ّأن ما �س���كت عنه ال�ش���ارع ،فلم ي�أمر ومل ينه عنه فهو معف ٌّو عنه ،ومِن ثَ َّم ُي ّ
ال�ش���ارع تقري ًرا ملا عليه النا�س؛ فلذلك كانت الإباح���ة �أكرث �أحكام ال�رشيعة ،ل ّأن �أنواع
( ((2البخ ��اري :ال�صحي ��ح - ،مرج ��ع �سابق � ،-ص  .1168وق ��د رواه يف كتاب االعت�صام ،باب االقتداء ب�سنن النبي ،احلديث
رقم.7288 :
( ((2ابن حزم ،علي بن �أحمد ،املحلى ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر (بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،ط1422 ،2ﻫ2001/م)
ج� ،1ص .62
( ((2الدارقطني ،علي بن عمر� :سنن الدارقطني - ،مرجع �سابق � ،-ص  ،234احلديث رقم.4443 :
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متعلقاته���ا ال تنح�رص"( .((2فهي متباينة؛ نظرا لتباين حاجات النا�س وم�ص���احلهم يف ما
يتعلق بالعادات واملعامالت ،واختالفها باختالف الزمان واملكان؛ ف�سكت عنها ال�شارع
احلكيم رف ًقا بالعباد ودف ًعا للحرج عنهم .فاحلا�ص���لّ � :أن "الأحكام يف الإ�سالم ال تخرج
وبقد ِر ما ت�ض���يق الثَّانية تت�سع
عن دائرتني اثنتني؛ دائرة املباح �أ َّوال ،ودائرة الإلزام ثان ًياْ .
الأولى ،وبقدر ما تت�سع ت�ضيق .وتدلنا الن�صو�ص على � ّأن تو�سيع دائرة الإلزام لي�س من
مق�صودات ال�رشيعة؛ بل � ّإن العك�س هو ال�صحيح .مبعنى � ّأن ال�رشيعة تق�صد �إلى تو�سيع
ق�ص���د ال�ش���ارع
دائرة املباح ،وت�ش���دد النكري على من ي�ض��� ّيقها"( .((2ومن ثَ َّم يتبينّ لنا ْ
وحكمته من النهي عن �أنْ يكون امل�سلم ُ�س�ؤَلة؛ ال�سيما يف ع�رص التنـزيل ،حتى ال ت�ؤدي
كرثة ال�س����ؤال �إلى حترمي ما �سكت عنه ال�شارع؛ كما قال تعالى :ﭿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﭾ املائدة .١٠١ :فتبينّ لنا من جمموع ما ذكر من �آيات و�أحاديثّ � :أن من مقا�صد
ال�رشيعة الكربى املحافظة على دائرة املباح الوا�سعة من �أنْ تُنتقَ�ص من �أطرافها ،و ُي�ض َّيق
م���ن حميطها؛ فما كان من ال�ش���ارع احلكيم �إال �أنْ نهى عن كرثة ال�س����ؤال؛ لأنه �س���بب
مبا�رش لتحرمي املباح الذي �س���كت عنه ال�شارع رحم ًة منه ،ال �سه ًوا وال ن�سيانًا ،وما كان
ن�س��� ًيا .بل على املكلف �أن ينال حظه من املباح ،وال ي�ض��� ّيق على نف�سه فيه بحيث
ربّك ِّ
يلحق���ه احلرج؛ ل ّأن يف ذل���ك خمالفة ملقام الأدب مع اهلل تعال���ى .فـ"هذه النعم هدايا
من اهلل للعبد ،وهل يليق بالعبد عدم قبول هد ّية ال�س��� ّيد؟! هذا غري الئق يف حما�س���ن
( ((2اب ��ن عا�ش ��ور ،حمم ��د الطاهر :مقا�صد ال�شريع ��ة الإ�سالمية ،حتقي ��ق ودرا�سة حممد الطاهر املي�س ��اوي (عمّان :دار
النفائ�س� ،)1999 ،ص.251
( ((2يا�سني ،عبد اجلواد :ال�سلطة يف الإ�سالم العقل الفقهي ال�سلفي بني الن�ص والتاريخ (الدار البي�ضاء وبريوت :املركز
الثقايف العربي� ،)1998 ،ص .16
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ق�ص ُد املهدي �أن تُقْبل هد ّيته"( .((2فالأخذ بن�صيب
العادات وال يف جماري ال�رشع؛ بل ْ
من املباحات موافق لق�صد ال�شارع.
و�ص���فوة القول � ّإن لدائرة املباح �أهم ّية كربى يف ال�رشيعة الإ�سالم ّية ،و� ّإن من مق�صود
ال�ش���ارع املحافظة عليها؛ ل ّأن ال�شارع احلكيم قد اعتربها؛ "�إذ لي�س لأحد �أنْ مينع املباح
فيت�ض ُح
عن �أحد؛ �إذ ال يكون �أحد �أرفق بالنا�س من اهلل تعالى"(((2؛ الذي �أباح لهم ذلكّ .
جلياّ � :أن ال�ش���ارع قد ق�ص���د تو�س���يع دائرة املباح؛ ل ّأن هذا يتنا�سب �أي�ضا مع ت�سخري
لنا ًّ
تي�س�ي�را وتخفي ًفا عن العباد .وباملقابل؛ ف� ّإن
ما يف ال�س���موات وما يف الأر�ض للإن�س���ان
ً
تو�س���يع دائرة املنهيات يتعار�ض مع ت�سخري الكون و�إباحة االنتفاع مبا فيه؛ ف�ضال عن � ّأن
"ال�رشيعة ال ت�ش���تمل على نكاية بالأمة"(((2؛ مما اقت�ضى �أنْ تكون "الإباحة �أكرث �أحكام
ال�رشيعة؛ ل ّأن �أنواع متعلقاتها ال تنح�رص"( .((3وهلل يف ذلك احلكمة البالغة.

م�شروعية الإلزام يف املباحات:
وحملِه على فعل �أمر �أو تركه(،((3
ُي�س���تعمل لفظ الإلزام مبعنى الإيجاب على الغريْ ،
حد التكليف
وم���ن ذلك :التكليف ال�رشعي .حي���ث ع ّرفه ابن عقيل بقوله":اعل���م � ّأن ّ
�إلزام ما على العبد فيه ُك ْلفة وم�شقّة� ،إ ّما يف فعله �أو يف تركه"( .((3وقد �آثرت ا�ستخدام
( ((2ال�شاطب ��ي� ،أب ��و �إ�سح ��اق �إبراهي ��م ب ��ن مو�س ��ى :املوافقات يف �أ�ص ��ول ال�شريعة� ،شرح عب ��د اهلل دراز (ب�ي�روت:دار الكتب
العلميّة1422 ،هـ2001/م) ،مج  ،1ج � ،1ص .89
( ((2ابن عا�شور :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالميّة- ،مرجع �سابق� ،-ص.286
( ((2املرجع نف�سه� ،ص.239
( ((3املرجع نف�سه� ،ص .243
( ((3للمزي ��د م ��ن االط�ل�اع؛ انظ ��ر :الربي ��ع ،وليد خال ��د :الإلزام يف م�سائ ��ل الأح ��وال ال�شخ�صية :درا�س ��ة فقهيّة مقارنة
(الأردن :دار النفائ�س� ،)2007 ،ص  19وما بعدها.
( ((3اب ��ن عقي ��ل� ،أب ��و الوف ��اء علي :الوا�ض ��ح يف �أ�صول الفق ��ه ،حتقيق جورج مقد�سي (ب�ي�روت :ال�شركة املتح ��دة للتوزيع،
1417هـ1996/م) ،ج � ،1ص .34
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لفظ الإلزام بدال من الإيجاب؛ جت ُّن ًبا ملا قد يقع من اللب�س واخللط بني اللفظني؛ ملا بينهما
من اال�شرتاك يف املعنى .فلفظ الواجب ارتبط بالتكاليف ال�رشع ّية ،و�إذا �أُ ْطلِق يف كتب
علم���اء ال�رشيعة ف� ّإن املعن���ى ين�رصف مبا�رشة �إلى احلكم ال�رشع���ي .و�إن كان الإيجاب
في���ه معنى الإلزام لكنه �إلزام من اهلل ّ
جل جالله للعبد املك ّلف .و�أما الإلزام املق�ص���ود
يف ه���ذا البحث فهو� :إلزا ٌم من العبد للعبد� ،أو �إلزام الراعي للرعية .ومعنى ذلكّ � :أن
اخلليف���ة �أو الإمام �أو رئي�س الدولة َي ْحمِ ل الرعية �أو ال�ش���عب على فعل �أمر �أو تركه على
وج���ه احلت���م واللزوم مما مل يكن الز ًما من عند ال�ش���ارع؛ ب���ل كان مباحا ال �إلزام ال يف
الفعل وال يف الرتك .فاملق�صود بت� ّرصف الإمام يف الإلزام بالإباحة� :أنه يحقّ للإمام �أن
يت��ص�رف يف الأمور املباحة بحيث يحمل النا�س على فعلها �أو تركها على وجه اللزوم،
ّ
و�إن كان الأ�ص���ل فيه���ا التخيري بني الفع���ل والترَّ ك .ف�إذا كان ذل���ك كذلك؛ فهل ي�رشع
للإمام �أن يت� ّرصف يف الإباحة ف ُي ْل ِزم النا�س بفعلها �أو تركها؟
ن�ص �رصيح من ال�ش���ارع ي�أذن في���ه للنا�س �أن
و�إجاب���ة عن ذلك �أق���ول� :إنه ال يوجد ٌّ
يت� ّرصف���وا يف الإباحة فيبدِّ لوا حكمه���ا من التخيري �إلى الإلزامّ .
ولعل �س���بب ذلكّ � :أن
الت� ّرصف يف الإباحة باحلتم والإلزام �أو املنع والتحرمي يت�ص���ادم مع مق�صد ال�شارع من
الإباحة املقت�ض���ية لتخيري املك ّلف فيها بني الفعل والرتك .ناهيك عن � ّأن ال�شارع احلكيم
النا�س من
قد �أحاط الإباحة ب�أحكام من �ش�أنها �أن حتافظ عليها كما �أرادها ال�شارع؛ فمنع َ
التدخل فيها حتى ال ي�ض ّيقون ما ُو ِّ�سع فيه؛ تخفي ًفا منه وتي�س ًريا .فال يجوز لغري ال�شارع
يت��ص�رف يف الأحكام والإباح ُة منها ،وال �أحد غري ال�ش���ارع ميل���ك تبديل الأحكام
�أن
ّ
الت��ص�رف فيه �رش ًعا .بل جاء يف
يعد ت� ّرص ًفا يف ما ال ميلك النا�س
وتغيريه���ا؛ ل ّأن ذل���ك ّ
ّ
�رصيحاّ � :أن من ت� ّرصف يف الإباحة ف� ّإن ذلك افرتاء على اهلل وكذب
ن�ص���ا
ً
القر�آن الكرمي ًّ
340
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عليه .ق���ال تعال���ى :ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭾ يون����س" .يق���ول :كل رزق مل �أح��� ِّرم
ح ّرمتموه على �أنف�سكم من ن�س���ائكم و�أموالكم و�أوالدكم (�آهلل �أذن لكم) يف ما حرمتم
من ذلك (�أم على اهلل تفرتون)"( .((3فلي�س لكائن َمن كان �أن يح ّرم على العباد ما � َّ
أحل
اهلل تعالى لهم.
ث���م � ّإن اهلل عزّ ّ
وجل ق���د �أنكر على الذين ح ّرم���وا ما �أباحه من الزين���ة ،فقال تعالى:
ﭿﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭾ الأع���راف . ٣٢ - ٣١ :ب���ل � ّإن ال�ش���ارع ق���د جعل حترمي ما
�أباح���ه من الط ِّيبات تَع ٍّد وظلم لأحكامه ،فق���ال تعالى :ﭿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭾ املائ���دة . ٨٨ - ٨٧ :وبالإ�ض���افة �إل���ى ذلك ،فق���د قال تعالى:
ﭿﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭾ التوبة.٣١ :
ومعناه� :أنهم "جعلوا �أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث �أطاعوهم يف ّ
كل �ش���يء"(،((3
ف�أنزلوه���م منـزلة ربّهم ،فقبلوا عنهم ما ح ّرموه وما �أح ّل���وه مما مل يحرمه اهلل تعالى ومل
يحِ َّله ،فتحرمي املباح من العباد ت�أ ُّل ٌه على اهلل ّ
جل جالله  ،وافرتا ٌء على ما مل ي�رشعه.
( ((3الط�ب�ري� ،أب ��و جعف ��ر حممد بن جري ��ر :جامع البيان يف ت�أويل �آي القر�آن (ب�ي�روت :دار الكتب العلميّة ،)1999 ،ج ،6
�ص .571
( ((3القرطب ��ي� ،أب ��و عب ��د اهلل حممد بن �أحمد :اجلامع لأحكام الق ��ر�آن ،حتقيق حممد �إبراهيم احلفناوي (القاهرة :دار
احلديث ،)2010 ،ج � ،4ص .461
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و� ً
ن�ص �رصيح من ال�ش���ارع ي�أذن فيه للإمام �أو اخلليفة �أن يت� ّرصف يف
أي�ض���ا ال يوجد ّ
الإباحة فيبدِّ ل حكمها من التخيري �إلى الإلزام بالفعل �أو الرتك .ودليل ذلكّ � :أن الر�سول
�ص���لى اهلل عليه و�سلم �إمام امل�سلمني قد ت� ّرصف يف الإباحة بتحرمي الع�سل ،فنـزل قوله
تعالى :ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭾ التحرمي .ف�أنكر
اهلل ّ
جل جالله على نب ّيه �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ت� ُّرصفه يف حترمي ما �أباحه اهلل ،و�أذن يف
االنتفاع به .ففي ال�صحيحني ،وغريهما عن "عبيد بن عمري يقول� :سمعت عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها� :أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم كان ميكث عند زينب بنت جح�ش ،وي�رشب
ً
ع�س�ل�ا ،فتوا�صيت �أنا وحف�ص���ة � ّأن �أ َّيـ ُتنا دخل عليها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
عندها
فلتقل� :إين �أجد فيك ريح مغافري� .أكلت مغافري ،فدخل على �إحداهما ،فقالت له ذلك،
ً
ع�س�ل�ا عند زينب بنت جح�ش ،ولن �أعود ل���ه .فنزلت :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ
فق���ال :بل �رشبت
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭾ التحرمي ١ :لعائ�ش���ة وحف�صة� :إذ �أ�رس
ً
ن�ص
النب���ي �إلى بع�ض �أزواجه .لقوله :بل �رشبت
ع�س�ل�ا"( .((3واحلا�ص���ل� :أنه ال يوجد ّ
فيبدلوا حكمها
�رشع���ي �رصيح ال يف حقّ الراعي وال الرع ّية �أن يت�رصف���وا يف املباحات ّ
�إلى الإلزام؛ �إما بفعلها� ،أو تركها.
ولك���ن ورد يف بع�ض الت� ُّرصفات النبو ّية يف املباح���ات مما مل يرد االعرتا�ض عليه يف
الكتاب ما يفيد �ضمنًا �أنه يجوز �أحيانًا لو ّ
يل الأمر� ،أو ما يقابله يف �أنظمة احلكم احلديثة؛
فيت��ص�رف يف بع�ض الأحكام املت�ص���فة ِّ
باحلل
مث���ل رئي�س الدول���ة ما ال يجوز لغ�ي�ره؛
ّ
والإباحة ،فيحول بني النا�س وبني ذلك �إما باملنع منها �أو الإلزام بها قيا�س���ا على ت� ّرصف
( ((3البخاري :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص  .880وقد رواه يف كتاب الطالق ،باب{ :مل حت ِّرم ما �أحل اهلل لك} ،ورقم
احلديث  . 5267وم�سلم :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص  .369وقد رواه يف كتاب الطالق ،باب وجوب الكفارة على من
حرم امر�أته ومل ينو الطالق ،ورقم احلديث .1474
342
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الر�س���ول �صلى اهلل عليه و�س���لمّ .
ولعل مِن �أ ْبيَنها داللة على ت� ّرصف الر�سول �صلى اهلل
عليه و�س���لم يف الإباحة :حديث حلوم الأ�ض���احي .ففي �صحيح الإمام البخاري" :عن
ي�صبحن
�ضحى منكم فال
َّ
�س���لمة بن الأكوع ،قال :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :من َّ
بع���د ثالثة ويف بيته منه �ش���يء .فلما كان الع���ام املقبل ،قالوا :يا ر�س���ول اهلل ،نفعل كما
فعلنا عام املا�ض���ي؟ قال :كل���وا و�أطعموا وا َّدخروا؛ ف� َّإن ذلك الع���ام كان بالنا�س جهد،
ف�أردت �أن تُعينوا فيها"( .((3ويف �صحيح م�سلم" :عن عبداهلل بن واقد .قال :نهى ر�سول
اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم عن �أكل حلوم ال�ضحايا بعد ثالث .قال عبداهلل بن �أبي بكر:
فذكرت ذلك ل َع ْمرة ،فقالت� :ص���دق� .سمعت عائ�شة تقول :دف �أهل �أبيات من البادية
ح�رضة الأ�ض���حى ،زمن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم  .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�س���لم :ا ّدخروا ثالثا .ثم ت�صدقوا مبا بقي .فلما كان بعد ذلك قالوا :يا ر�سول اهلل!
�إن النا�س يتخذون الأ�سقية من �ضحاياهم و ُي ْجمِ لون منها ال َو َدك .فقال ر�سول اهلل �صلى
نهيت �أن ت�ؤكل حلوم ال�ضحايا بعد ثالث .فقال� :إمنا
اهلل عليه و�سلم (وما ذاك؟) قالواَ :
الدافة التي دفت .فكلوا ،وادخروا ،وت�صدقوا"(.((3
نهيتكم من �أجل َّ
فف���ي هذا احلديث دالل ٌة ب ّين ٌة على � ّأن الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم قد ت� ّرصف
يف �إباحة ا ِّدخار حلوم الأ�ض���احي ،ف�ألزم النا�س برتك اال ِّدخار فوق ثالثة �أيام مل�ص���لحة
مدة معلومة عاد املمنوع
اقت�ض���ت ذلك .فلما زالت تلك امل�صلحة املقت�ضية ملنع اال ِّدخار ّ
عل���ى الإباحة كم���ا كان .فهذا الت�رصف النب���وي يف اال ِّدخار مل َي ِر ْد ب�ش����أنه قر�آ ٌن ،على
خالف حترمي �رشب الع�س���ل الذي قد ورد ب�ش����أنه قر�آ ٌن ينكر على الر�س���ول �ص���لى اهلل
( ((3البخاري :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص  .926وقد رواه يف كتاب الأ�ضاحي ،باب :ما ي�ؤكل من حلوم الأ�ضاحي وما
يُتزوَّد منها .ورقم احلديث .5569
( ((3م�سلم :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص  .515وقد رواه يف كتاب الأ�ضاحي ،باب :بيان ما كان من النهي عن �أكل حلوم
الأ�ضاحي بعد ثالث يف �أول الإ�سالم .وبيان ن�سخه و�إباحة �إلى متى �شاء ،ورقم احلديث .1971
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الهدي النبويّ � :أن الإمام يجوز له �أن
عليه و�س���لم حترمي ما �أباح اهلل له .فنفهم من هذا ْ
يت� ّرصف ت� ّرص ًف���ا م�ؤق ًتا ومق ّيدً ا يف الإباحة؛ �إما مبنعها� ،أو بالإلزام بها .فت� ّرصفه يف املنع
الهدي النبوي لي�س
من �إباحة ا ِّدخار حلوم الأ�ض���احي كان م�ؤق ًتا ،ومعنى ذلكّ � :أن هذا ْ
الهدي النبوي يف
ؤقت"ّ .
فيعد هذا ْ
ن َْ�س ًخا حلكم الإباحة ،وهذا معنى قولنا" :ت� ّرص ٌف م� ٌ
منع ا ِّدخار حلوم الأ�ض���احي فوق ثالث ت� ُّرص ًفا باعتباره �إما ًما للم�سلمني ،وهو ت� ّرصف
وِ فق م�ص���لحة دعت احلاجة �إليها ،ولي�س ت� ُّرص ًفا باعتباره م� ِّرش ًعا ،ولو كان الأمر كذلك
ً
نا�س���خا حلكم الإباحة .وملا مل يك���ن هذا احلكم ت�رشي ًعا
�رشعيا
ل ُع َّ
���د منع اال ِّدخار حك ًما ًّ
لذلك حني "قالوا :يا ر�س���ول اهلل! �إن النا�س يتخذون الأ�سقية من �ضحاياهم ويجملون
منها الودك .فقال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم( :وما ذاك؟) ،وك�أنه �أنكر عليهم
ه���ذا الكالم؛ لأن���ه اعترب ذلك احلكم من باب ت�رصف الإمام عل���ى الرع ّية ،وهو منوط
بامل�ص���لحة ،فبينّ لهم � ّأن ذلك احلكم كان م ْب ًّنيا على م�ص���لحة م�ؤقتة ،فقال ر�س���ول اهلل
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم مع ِّللاً النهي�" :إمن���ا نهيتكم من �أجل الدافة الت���ي دفت .فكلوا
وا ّدخروا وت�صدقوا".
ويتف���رع ع���ن جواز الإلزام باملباحات م�س����أل ُة طاعة و ّ
يل الأمر يف م���ا �أمر به �أو نهى
عنه من املباح؛ ب�رشط �أن ال يكون يف ذلك مع�ص���ية؛ حلديث "ال طاعة يف املع�صية� ،إمنا
ٌ
معروف
الطاعة يف املعروف"( .((3ف�إذا كان يف املباح الذي منعه الإمام �أو رئي�س الدولة
( ((3البخاري :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص  .1164وقد رواه يف كتاب �أخبار الآحاد ،باب :ما جاء يف �إجازة خرب الواحد
ال�صدوق يف الأذان وال�صالة وال�صوم والفرائ�ض والأحكام ،ورقم احلديث  .7257وم�سلم :ال�صحيح - ،مرجع �سابق ،-
� ��ص  .485وق ��د رواه يف كتاب الإمارة ،ب ��اب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية ،وحترميها يف املع�صية ،ورقم احلديث
 .1846ون� � ُّ�ص احلدي ��ث تا ًّم ��ا "عن علي ر�ضي اهلل عن ��ه� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث ً
جي�ش ��ا ،و�أمَّر عليهم رج ًال،
ف�أوقد نارًا ،وقال :ادخلوها .ف�أرادوا �أن يدخلوها ،وقال �آخرون� :إمنا فررنا منها .فذكروا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
فق ��ال للذي ��ن �أرادوا �أن يدخلوه ��ا :لو دخلوها مل يزال ��وا فيها �إلى يوم القيامة .وقال للآخري ��ن :ال طاعة يف املع�صية،
�إمنا الطاعة يف املعروف".
344
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يعود مب�صلحة على املجتمع بدفع ما قد يرتتب على ذلك املباح من املفا�سد� ،أو الإلزام
ملا يرتتب عليه من جلب منافع؛ فحينها تكون الطاعة واجبة .و�س���بب ذلك ب�أن مثل هذا
الت� ّرصف من الإمام على الرعية كان مبقت�ض���ى امل�ص���لحة ،فالبد من �إعانته على حتقيق
هذه امل�صلحة بطاعته والتزام ما منعه من املباح �أو �أمر بفعله .فـ"طاعة و ّ
يل الأمر واجبة
�رش ًعا يف ما ال مع�ص���ية فيه؛ امتثاال لأمر اهلل ،وحتقي ًقا ملعنى الوالية الذي ي�سلتزم الطاعة
واالمتثال حتى ال تتفرق كلمة امل�س���لمني ،وال يتعر�ض من�ص���ب الإمارة لال�ستهانة"(.((3
لكن مع الت�سليم بطاعة ويل الأمر تب ًعا لطاعته لل�شارع ،ف� ّإن اخلالف بني الفقهاء واقع يف
فغي احلكم من
ت�رصف الإمام يف الإباحة :فهل جتب طاعة يف ذلك؟ لأنه خالف ال�شارع رّ
الإباحة �إلى الإلزام به؛ �إنْ ف ِْعلاً �أو ْتر ًكا .ويف احلديث عن الت�أ�ص���يل ال�رشعي لت�رصف
جواب عن ذلك ،وبيان ملدى ال�ص�ل�احية التي يتمتع بها
الإم���ام يف الإباحة و�ض���وابطه
ٌ
الإمام �أثناء ت�رصفه يف الإباحة.

الت�أ�صيل ال�شرعي للت�صرف يف الإباحة و�ضوابطه:

ت��ص�رف الإمام يف الإباحة بني
يب���دو للوهلة الأول���ى � ّأن هناك خال ًفا بني العلماء يف ّ
املن���ع واجلواز ،وعلى ذلك تف ّرع طاعة ويل الأمر يف الت�رصف يف املباح؛ ف َمن منع من
ذلك ال يرى وجوب طاعته ،ومن �أجاز �أوجب طاعته .ف� ّإن "العلماء اختلفوا يف وجوب
طاعة الأمراء يف املباح؛ فقيل ال يجب عليهم طاعته فيه لأنه ال يجوز لأحد �أن يح ِّرم ما
ح ّلله اهلل ،وال �أن ّ
يحل ما ح ّرمه .وقيل :جتب"( .((4وباملقابل؛ جند � ّأن الإمام النووي نقل
أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء
الإجماع يف �رشحه ل�ص���حيح م�س���لم ،فقالَ �":
( ((3مدكور ،حممد �سالم :نظرية الإباحة عند الأ�صوليني والفقهاء بحث مقارن – مرجع �سابق � ،-ص .328
( ((4املرجع ال�سّ ابق� ،ص  329وهو نقل لكالم الآلو�سي من تف�سريه.
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فيِ غري مع�ص���ية ،وعلى حترميها يف املع�ص��� ّية .نقل الإجماع على هذا القا�ضي عيا�ض،
ال�س���ابق ذكره "ال طاعة يف املع�صية� ،إمنا الطاعة يف
و�آخرون"( ((4ا�س���تنا ًدا �إلى احلديث ّ
املع���روف" .لكن هذا الإجم���اع :هل يدخل فيه ت� ُّرصف الإم���ام يف الإباحة وتقييدها؟
عد مع�صية.
فالأمر حمتمل و�إن كان الأظهر دخولها؛ لأن هذا الت�رصف يف ّ
حد ذاته ال ُي ُّ
كما �س���يبينّ الح ًقا؛ بل جند م���ن املعا�رصين من نقل الإجماع عل���ى جواز الت�رصف يف
الإباح���ة؛ فـ"الفقهاء قد �أجمعوا عل���ى � ّأن للرئي�س الأعلى للدولة تقيي���د املباح؛ حتقيقا
للتكاف���ل امللزم من الناحية االقت�ص���ادية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�س��� ّية"( .((4وهو �إجماع
�ضمني( .((4ومما ي�ؤيد وجوب طاعة و ّ
يل الأمر يف ت� ُّرصفه يف الإباحة باملنع �أو الإيجاب:
ما ورد يف ال�س���نة النبوية من منع االدخ���ار ،ثم �إباحته بعد النهي عنه .والنهي عن زيارة
القبور ،ثم �إباحة ذلك والإذن فيه ،و�أنهم �أطاعوه يف ذلك كله.
ال�ضحايا يف
لقد ناق�ش الإمام ال�ش���افعي -رحمه اهلل -حديث النهي عن ادخار حلوم ّ
باب" :العلل يف الأحاديث" من كتابه "الر�سالة" ،لبيان �أن حكم اال ّدخار قد وقع ْن�سخه
بالإباح���ة ،فقال�":أخربنا مالك ،عن عبد اهلل بن �أبي بك���ر بن حممد بن عمرو بن َح ْز ٍم،
ع���ن "عبد اهلل ب���ن واقِدٍ  ،عن عبد اهلل بن ُعمر ،قال" :نَ َهى َر ُ�س��� ُول ا ِهلل �ص���لى اهلل عليه
���حا َيا بَ ْع َد ثَ َال ٍث" .قال "عبد اهلل بن �أبي بكر"َ :ف َذ َك ْر ُت َذل َِك
وم َّ
ال�ض َ
و�س���لم َع ْن َ�أ ْك ِل لحُ ُ ِ
َا�س م ِْن َ�أ ْه ِل ال َبا ِد َي ِة
ِل َع ْم َرةََ ،فقَالَ ْت�َ :ص َدقَ �َ ،سمِ ْع ُت َعائ َِ�ش َة ر�ضي اهلل عنها تقولَ " :د َّف ن ٌ
( ((4النووي ،حميى الدّين يحي بن �شرف :املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجّ اج ،حتقيق خليل مامون �شيحا (بريوت:
دار املعرفة ،ط 1425 ،10 .هـ  2004 /م) ،ج � ،12ص .426
( ((4الدرين ��ي ،فتح ��ي :خ�صائ�ص الت�شريع الإ�سالمي يف ال�سيا�س ��ة واحلكم (بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة 1402 ،هـ1982/م)،
�ص .310
( ((4الإجم ��اع ال�ضمن ��ي معن ��اه �إن يذه ��ب جمته ��د �أو بع�ض املجتهدين �إلى حكم يف م�س�ألة م ��ا ويعرف ذلك احلكم يف ذلك
علي بن حممد :الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،حتقيق �سيّد
الع�صر ،وال ينكر بقيّة املجتهدين عليه ذلك .ينظر:الآمديّ ،
اجلميلي (بريوت :دار الكتاب العربي 1406 ،هـ 1986/م) ،مج � ،1ص .312
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و�سلم:
َح�ضرْ َ َة الأَ ْ�ض َحى فيِ َز َمانِ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ف َقاَل ال َّن ِب ّي �صلى اهلل عليه ُ
ِيلَ :يا َر ُ�س َ
ا َّدخِ ُروا ِلثَ َال ٍث َوت ََ�ص َّد ُقوا بمِ َا بَق َِيَ .قالَ ْتَ :ف َل َّما َك َان بَ ْع َد َذل َِك ق َ
ول اهللِ ،لَق َْد َك َان
ُ
ون الأَ ْ�س ِقيَ َةَ .فق َ
ون ِم ْن َها ال َو َد َك َو َي َّتخِ ُذ َ
���حا َيا ُه ْمُ ،ي ْجمِ ُل َ
ا�س َي ْن َت ِف ُع َ
ر�سول اهلل
َال
ون ِب َ�ض َ
ال َّن ُ
�صلى اهلل عليه و�سلم  :و َما َذ َ
اك؟ ْ � -أو َك َما َق َال َ -قالُواَ :يا َر ُ�س َ
ول اهللِ ،نَ َه ْي َت َع ْن �إ ْم َ�س ِاك
َال َر ُ�س ُ
ال�ض َحا َيا بَ ْع َد ثَلاَ ٍثَ ،فق َ
الدا َّف ِة ا َّلتِي َد َّف ْت َح�ضرْ َ َة
وم َّ
ول اهللِ� :إنمَّ َا نَ َه ْي ُت ُك ْم م ِْن �أَ ْج ِل َّ
لحُ ُ ِ
الأَ ْ�ض َحىَ ،ف ُك ُلوا َوت ََ�ص َّد ُقوا وا ّدخِ ُروا" .و�أخربنا ابن ُعيَ ْي َنة ،عن الزهري ،عن �أبي ُع َب ْيد
ف�سمِ ع ُت ُه يقولَ :ال َي�أْ ُك َل َّن
مولى ابن �أ ْز َه َر ،قال� :شَ ���ه ِْد ُت العِ ي َد َم َع "علي بن �أبي طالب" َ
� َأح ُد ُك ْم م ِْن لحَ ْ ِم ن ُُ�س���كِ ِه بَ ْع َد ثَ َال ٍث� .أخْ برَ َنا الثِّقة عن م ِْع َم ٍر ،عن الزهري ،عن �أبي عبيد،
عن علي �أنه قال :قال ر�س���ول اهللَ " :ال َي�أْ ُك َل َّن � َأح ُد ُك ْم م ِْن لحَ ْ ِم ن ُُ�سكِ ِه بَ ْع َد ثَلاَ ٍث"� .أخربنا
ابن عيينة ،عن �إراهيم بن َم ْي�سرَ َ َة قال� :س���معت �أن�س بن مالك ر�ض���ي اهلل عنه يقول� :إنَّا
إلى ال َب�صرْ َةِ.
لَ َن ْذبَ ُح َما �شَ ا َء اهللُ م ِْن َ�ض َحا َيانَاُ ،ث َّم نَ َت َز َّو ُد بَ ِق َّي َت َها � َ
قال ال�ش���افعي" :فهذه الأحاديث تجَ ْ مع معانيِ َ ،منه���اَّ � :أن حديث علي عن النبي يف
ال�ض���حايا ْبعد ٍ
ثالث ،وحديث "عبد اهلل ب���ن واقِدٍ "ُ ،موتَ ِفقَانِ
النهي َع ْن �إ ْم�س���اك لحُ ُ وم َّ
النهي بَ َل َغ عب َد اهلل بن
النهي مِن النب���ي ،و� َّأن َ
ع���ن النبي .وفيها دِاللة على � َّأن َع ِل َّياً �س���مع َ
الرخْ َ�ص��� َة مِن النبي مل تب ُل ْغ علياً وال عب َد اهلل بن واقد ،ولو بَ َل َغ ْته َما
واقد .ودالل ٌة على �أن ُّ
الرخْ َ�ص ُةَ ،ما َح َّدثاَ بالنهي ،وال َّن ْه ُي من�سوخ ،وتَ َركا الرخ�ص َة ،والرخ�ص ُة نا�سخة ،والنهي
ُّ
من�س���وخ ال َي ْ�س َتغْ نِي �سا ِم ُعه َع ْن عِ ْلم ما ن ََ�سخَ ُه...فلما َح َّدثَ ْت عائ�ش ُة َعن النبي �صلى اهلل
عليه و�س���لم بالنهي َع ْن �إ ْم�ساك لحُ وم ال�ضحايا بعد ٍ
ثالث ،ثم بالرخ�صة فيها بعد النهي،
َ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أخْ برَ َ �أنَّه نهى عن �إم�ساك حلوم ال�ضحايا بعد ثالث
و� َّأن
حديث
و�س��� َب ُب التحرمي والإحالل فيه:
ُ
َّ
للدا َّفة :كان احلديث ال َّتام املحفوظ �أ َّولُه و�آخِ ُره َ
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صري �إليه".
عائ�شة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وكان على َم ْن َع ِل َم ُه �أنْ ي� َ
ثم بينّ ال�ش���افعي ما يحتلمه احلديث من معنى ،فقال":فالرخ�ص ُة ْبع َدها يف الإم�ساك
وال ْأكل وال�ص���دقة مِن حلوم ال�ض���حايا �إمنا هي لواحدٍ من َم ْع َنيَ�ْي،نْ ِ  ،اِلخْ ِتلاَ ف احلالَينْ :
النهي َعن �إ ْم�س���اك حلوم ال�ض���حايا بعد ٍ
ثالث ،و�إذا مل تَدِ َّف دا َّفة
ف�إذا َد َّفت َّ
الدا َّف ُة ثَ َب َت ُ
َ
وال�ص��� َد َقةِ .و ُيحت َمل� :أنْ
يك���ون النهي َعن
فالرخ�ص��� ُة ثا ِبتة بال ْأكل وال َّت��� َز ُّو ِد واال ِّدخا ِر َّ
ال�ضحايا بَ ْعد ثالث من�سوخاً يف ِّ
كل حالٍ ؛ ف ُي ْم�سك الإن�سان مِن �ضح َّيتِه ما
�إ ْم�ساك حلوم َّ
�شاء ،وي َت َ�ص َّدق مبا �شَ اء"( .((4وقد ذكر ال�شافعي هذين االحتمالني ومل يب ّيـن �أ ِّيهما �أرجح
أحب �إنْ
رجح يف كتابه "اختالف احلديث" احتمال عدم الن�س���خ ،فقال":و� ّ
لديه ،بينما ّ
كانت يف النا�س مخَ ْ م�ص���ة �أن ال ّيدخر �أحد من �أ�ض���حيته وال من هديه �أكرث من ثالث؛
الدافة ف�إنْ ت ُِر َك ٌ
رجل �أنْ َي ْط َعم من هدي تطوع �أو
لأمر النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم يف ّ
قانع �أو مع ٌّرت
�أ�ضحية فقد �أ�ساء ،ولي�س عليه �أن يعود لل�ضح ّية ،وعليه �أن ُي ْطعِ م �إذا جاءه ٌ
بائ�س فق ٌري �شيئا ليكون ً
عو�ض�أ مما منع؛ و�إن كان يف غري �أ ّيام الأ�ضحى"(.((4
�أو ٌ
�ضحى منكم فال
ويف �ص����حيح البخاري" :قال ر�س����ول اللهّ �صلى اهلل عليه و�س����لم  :من َّ
���بحن بعد ثالثة ويف بيته منه �شيء .فلما كان يف العام املقبل قالوا :يا ر�سول اللهّ  ،نفعل
ي�ص� َّ
كما فعلنا يف عام املا�ضي؟ قال :كلوا و�أطعموا وا ّدخروا؛ ف�إن ذلك العام كان بالنا�س َج ْهدٌ،
ف�أردت �أن تعينوا فيها( .((4ويف رواية �أخرى يف �ص����حيحه �أي�ض����ا" :ع����ن عبد الرحمن بن
عاب�س ،عن �أبيه ،قال :قلت لعائ�ش����ة� :أَنَهى النبي �ص����لى اهلل عليه و�س����لم �أن ت�ؤكل حلوم
الغني
الأ�ض����احي فوق ثالث؟ قالت :ما فعله �إال يف عام جاع النا�س في����ه ،ف�أراد �أن ُي ْطعِ م ُّ
( ((4ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س :الر�سالة - ،مرجع �سابق � ،-ص  281وما بعدها.
( ((4ال�شافع ��ي ،حمم ��د ب ��ن �إدري� ��س :اختالف احلدي ��ث ،حتقيق :حممد �أحمد عب ��د العزيز (ب�ي�روت :دار الكتب العلميّة،
� ،)1968ص .151
(� ((4سبق تخريجه.
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الفق َري ،و� ْإن ك َّنا لرنفع ال ُك َر َاع ،فن�أكله بعد خم�س ع�رشة .قيل :ما ا�ضطركم �إليه؟ ف�ضحكت،
قالت :ما �ش����بع �آل حممد �ص����لى اهلل عليه و�س����لم من خبز بُ ٍّر م�أدوم ثالثة �أيام حتى حلق
ب����اهلل"( .((4ويف هذه الروايات داللة وا�ض����حة على � ّأن النهي عن االدخار فوق ثالث لي�س
هي ت� ّرص ًفا على
حكما من�س����وخا؛ ل ّأن اال ِّدخار قبل النهي وبعد على حكم الإباحة ،فكان ال َّن ُ
مقت�ض����ى امل�ص����لحة املانعة من اال ِّدخار فوق ثالث ،وكذلك يخرج عل����ى قاعدة�" :إذا زال
املانع عاد املمنوع"( .((4فاملانع من اال ِّدخار م�ص����لحة الدّ افة ،فلما زالت امل�صلحة يف العام
الذي يليه عاد املمنوع وهو اال ِّدخار فوق ثالث على حكم الإباحة كما كان قبل ذلك.
وي�ض���اف �إلى ذلك :مثال النهي عن زيارة القبور ،فقد "قال ر�س���ول اللهّ �ص���لى اهلل
عليه و�س���لم ":نهيتكم عن زيارة القبور ،فزوروها .ونهيتكم عن حلوم الأ�ض���احي فوق
ثالث ،ف�أم�س���كوا ما بدا لكم .ونهيتكم عن النبيذ �إال يف �س���قاء ،فا�رشبوا يف الأ�س���قية
ُ
ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم" :قد
كلها .وال ت�رشبوا م�س���ك ًرا"( .((4ويف ال�سنن :قال
فقد �أُ َ
ذن مل ُ َح َّمدٍ يف زيار ِة ق ِرب �أ ُّمهَِ .فزوروها ،ف�إن َّها تذ ِّك ُر
كنت نهيت ُك���م عن زيار ِة القبورِْ ،
ُ
الآخرةَ" .ويف رواية �أخرى "فزوروا القبور ف�إنها تذ ِّكر املوت"( .((5فالأ�ص���لّ � :أن زيارة
( ((4البخ ��اري :ال�صحي ��ح - ،مرج ��ع �ساب ��ق �� � ،-ص  .904وق ��د رواه يف رواه البخ ��اري كت ��اب الأطعم ��ة ،باب م ��ا كان ال�سلف
يدَّخرون يف بيوتهم و�أ�سفارهم ،من الطعام واللحم وغريه ،ورقم احلديث .5423
( ((4ينظ ��ر :اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة "�إذا زال اﻤﻟﺎﻧﻊ ﻋﺎد اﻤﻟﻤﻨﻮع" ﻲﻓ ﻛﺘﺎب اﺠﻟﻨﺎﻳﺎت واﺤﻟﺪود واﻟﻘ�ﻀﺎء واﻟ�ﺸﻬﺎدات
وا�ﻹﻗﺮار ،ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻤﻟﺎﺟ�ﺴﺘﺮﻴ ﻲﻓ اﻟﻔﻘﻪ اﻤﻟﻘﺎرن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ا�ﻹﻣﺎم ﺤﻣﻤﺪ ﺑﻦ �ﺳﻌﻮد ا�ﻹ �ﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟ�ﺴﻌﻮدﻳﺔ� ،1432 ،ص .24-19
( ((4م�سلم :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص  .231وقد رواه يف كتاب اجلنائز ،باب ا�ستئذان النبي �صلى اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ربّه عز وجل يف زيارة قرب �أمه ،ورقم احلديث .977
( ((5ال�سج�ستاين� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث :ال�سنن ،حتقيق حممد عبد العزيز اخلالدي (بريوت :دار الكتب العلميّة،
 1422ه� �ـ 2001/م)�� � ،ص  .520وق ��د رواه يف كت ��اب اجلنائ ��ز ،باب يف زي ��ارة القبور ،ورقم احلدي ��ث  .3234والرتمذي� ،أبو
عي�س ��ى حمم ��د ب ��ن عي�سى بن �سورة :اجلامع ،مراجع ��ة �صالح بن عبد العزيز �آل ال�شيخ (الريا� ��ض :دار ال�سّ الم للن�شر
والوتزيع 1420 ،هـ 1999/م)� ،ص  .254وقد رواه يف �أبواب اجلنائز ،ورقم احلديث .1054
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القب���ور على حكم الإباحة ،ولكن وقع النهي عنها دف ًعا ملف�س���دة ال�شرِّ ك ،وما ي�ص���حب
ذلك من االعتقاد الفا�س���د يف � ّأن �أهل القبور ينفعون وي� ّرضون .فكان هذا النهي خاد ًما
ملق�ص���د التوحيد؛ وذلك باجتناب ما ي�ض���ا ّده وهو الإ�رشاك واعتق���اد النفع وال� ّرض لغري
اهلل تعالى .فزيارة القبور كانت على الرباءة الأ�ص���لية .وحتى يف بداية الإ�س�ل�ام كانت
ال�سنة النبو ّية� ،صونًا لل�صحابة ر�ضي اهلل
على حكم الإباحة ،ثم ورد النهي عن ذلك يف ّ
عنهم من �أن يلب�س���وا �إميانهم ب�رشك؛ حلداثة �إ�سالمهم ،و ُقرب عهدهم بالكفر ،وحتى ال
تتعلق قلوبهم ب�أهل القبور .فلما اطم�أنّت قلوبهم بالإميان ،وبَ ُعد عهدهم بال�شرّ ك ،وكان
يف زيارة القبورة م�ص���لحة ندب ال�شارع �إلى زيارتها؛ ملا فيها من عربة وتذكري بالآخرة،
وما يرتتب على ذلك من االتعاظ ور ّقة القلب؛ ويف ذلك منفعة كبرية للزائر �إذا ق�ص���د
بزيارته ما ق�صده ال�شارع من ذلك.
والقول يف هذا احلديث كالقول يف �س���ابقه؛ ف�إباحة زيارة القبور لي�س ن َْ�س ً
���خا للنهي
عن زيارتها؛ بل هو ت�رصف من ال�شارع مبقت�ضى امل�صلحة يف تقييد املباح ،لدفع مف�سدة
متوقع���ة وهي :خلط الإميان بال�رشك ،واعتق���اد النفع وال� ّرض لغري اهلل تعالى .وعليه؛ فال
مانع من القول بالنهي عن زيارة القبور متى اقت�ض���ت امل�صلحة ذلك ،وهذا النهي املق ّيد
لإباحة زيارة القبور يكون م�ؤق ًتا بتلك امل�صلحة ،فيزول بزوالها ويعود احلكم �إلى الأ�صل
وهو الإباحة .فلو انت�رش يف بالد امل�سلمني زيارة القبور اعتقا ًدا ب� ّأن من فيها من الأموات
وعم هذا الأمر بحيث كان الغال���ب يف زيارة القبور الوقوع يف
بيده���م النفع وال� ّرضّ ،
ال�رشك ،فيجوز لو ّ
يل الأمر �أنْ مينع النا�س من زيارة القبور دفعا لهذه املف�س���دة ،وحتقي ًقا
مل�ص���لحة للم�س���لمني؛ بحماية توحيدهم من �أن يلتب�س بال�رشك .ثم �إذا ظهر من النا�س
ابتعا ٌد عن هذه املعتقدات الفا�س���دة يف �أ�صحاب القبور ،يعود احلكم �إلى الإباحة؛ كما
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كان ل ّأن ت� ُّرصف الإمام يف الإباحة مبنعها لي�س ن َْ�س ًخا لها� ،إمنا هو ت� ّرصف م�ؤ َّق ٌت لتحقيق
م�صلحة �رشعيةّ ،فاذا زالت امل�صلحة زال ذلك احلكم امل�ؤقت.
ففي هذا املثال والذي قبله ت� ُّرصف من ال ّر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم يف الإباحة

بالنهي عن االدخار وزيارة والقبور ،ثم �أباح ما نهى عنه مل�ص���لحة كانت تقت�ضي النهي؛
لدفع مف�س���دة املخم�صة واال�س���تغاثة بغري اهلل ّ
جل جالله  ،فلما زالت تلك املف�سدة عاد
لكن ه���ذا الت� ّرصف لي�س كما اتفق ،وال يكون
ال�س���ابقة على النهيّ .
احلكم �إلى الإباحة ّ
تب ًعا للهوى ي� ّرصفه الوايل كيف �ش���اء؛ بل البد من �ض���وابط حتكم هذا الت� ّرصف حتى
يكون ذلك خاد ًما ملقا�صد ال�شارع ،وحمق ًقا لأهدافها وغاياتها ،بعي ًدا عن اتباع الهوى،
وجمتن ًبا للوقوع يف غايات م�صادمة لإرادة ال�شارع ،ومناق�ضة ملقا�صده .ومن ال�ضوابط
املهمة:

�أو ًال� :أن يكون الت�صرف يف م�صلحة عامة ال خا�صة:

لقد تقرر �س���ابقا � ّأن امل�س���لم ال يجوز له �أن يت� ّرصف يف الإباحة بالإلزام من ًعا منها �أو
�إيجابًا لها ل ّأن يف ذلك تعدِّ ًيا على مق�ص���د ال�ش���ارع يف الإباحة من النعمة والت�س���خري
والتي�س�ي�ر .فاهلل مل ي�أذن لنا يف ذلك قال تعال���ى :ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭾ يون�س . ٥٩ :وقد تقت�ض���ي
امل�صلحة ال�رشع ّية �أحيانًا الت� ّرصف يف الإباحة بقدر ما يحقق تلك امل�صلحة بجلب منفعة
�أو دفع مف�س���دة .لكن هذه امل�ص���لحة التي تقت�ض���ي الت� ّرصف يف الإباحة البّد �أن تكون
خا�صة ،ويكون هذا الت�رصف من و ّ
يل الأمر كما هو مقرر يف
م�صلحة عامة ،ال م�صلحة ّ
القاعدة الفقه ّية امل�ش���هورة "ت� ُّرصف الإمام على الرع ّية منوط بامل�ص���لحة" .ويفهم هذا
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ال�رشط من ت� ّرصف ال ّر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم يف الإباحة؛ �إذ � ّإن �سورة التحرمي
كان �س���بب نزولها على الراجح ت� ّرصف الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم يف الإباحة
بتحرمي الع�سل على نف�سه؛ كما يف قوله تعالى :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭾ التح���رمي .١ :فقد �أنكر اهلل ّ
جل جالله على نب ّيه �ص���لى اهلل عليه
و�س���لم ت� ُّرص َفه يف حترمي ما �أباحه اهلل ،و�أذن يف االنتفاع به؛ ،ال�سيما � ّأن ت� ُّرصف الر�سول
عام فيقتدي به النا�س،
�ص���لى اهلل عليه و�س���لمفي مثل هذا الأمر قد ُي ْفهم منه �أنه ت�رشيع ٌّ
اً
ونزول عند �شهواتهم؛ وذلك �أم ٌر مل ُي ِر ْده
فيح ِّرمون ما �أباحه ال�ش���ارع اتبا ًعا لرغباتهم،
ال�ش���ارع ومل يق�ص���ده �ألبتة .وعليه؛ فـ"لي�س لأحدٍ �أنْ مينع املباح عن �أحدٍ � ،إذ ال يكون
فيالحظ � ّأن هذا الت� ّرصف
�أح���د �أرفق بالنا�س من اهلل تعالى"( ،((5ال���ذي �أباح لهم ذلكَ .
�شم
من النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم يف الإباحة كان مل�صلحة خا�صة وهي دفع مف�سدة ّ
رائح ٍة كريه ٍة منه ب�س���بب �رشب الع�س���ل؛ بينما كان ال َّنهي عن اال ِّدخار وال َّنهي عن زيارة
القبور لتحقيق م�ص���لحة عامة؛ متمثلة يف دفع مف�سدة املخم�صة ،ودفع مف�سدة ال�رشك
وقد �سبق بيانهما مبا ال مزيد عليه.
وم���ن الأحادي���ث التي فيها �إ�ش���ارة خف ّية �إلى ه���ذا امللحظ الدقي���ق يف الت�رصف يف
ال�سفينة .فـ"عن النعمان بن ب�شري -ر�ضي اهلل عنهما ،-عن النبي �صلى
الإباحة :حديث ّ
اهلل عليه و�سلم قالَ " :مثَل القائم على حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم ا�ستهموا على
�سفينة ،ف�أ�صاب بع�ضهم �أعالها وبع�ضهم �أ�سف َلها ،فكان الذين يف �أ�سفلها �إذا ا�ستقوا من
خر ًقا ،ومل ن�ؤذ من فوقنا :ف�إن
املاء ُّمروا على من فوقهم ،فقالوا :لو �أنَّا خر ْقنا يف ن�صيبنا ْ
( ((5ابن عا�شور ،حممد الطاهر :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية - ،مرجع �سابق � ،-ص.286
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يرتكوهم وما �أرادوا هلكوا جمي ًعا ،و�إن �أخذوا على �أيديهم نجَ َوا ونجُ ُّ وا جميعا"( .((5يف
احلديث "املثل امل�رضوب� :أن الذين �أرادوا خَ ْرق ال�س���فينة مبنزله الواقع يف حدود اهلل،
ثم من عداهم �إ َّما ُمنكر وهو القائم ،و�إ َّما �س���اكت وهو املداهن(...ا�س���تهموا �س���فينة)
�أي اقرتعوها ،ف�أخذ كل واحد منهم �س��� ْه ًما �أي ن�ص���ي ًبا من ال�س���فينة بالقرعة ،ب�أن تكون
الت�شاح
م�ش�ت�ركة بينهم �إ َّما بالإجارة و�إ َّما با ِمل ْلك ،و�إمنا تقع القرعة بعد التعديل ،ثم يقع
ُّ
يف الأن ِْ�ص���بة ،فتقع القرعة لف�ص���ل النزاع(...فت����أذوا به) �أي باملار عليه���م باملاء حالة
ال�س���قي...قوله( :ف�إن �أخذوا على يديه) �أي منعوه من احلفر (�أجنوه وجنوا �أنف�س���هم)
هو تف�س�ي�ر للرواية املا�ضية يف ال�رشكة ،حيث قال" :نجَ َوا ونجُ ُّ وا" �أيّ :
كل من الآخذين
وامل�أخوذين...ووجوب ال�صرب على �أذى اجلار �إذا خ�شي وقوع ما هو �أ�شد �رض ًرا ،و�أنه
ال�سفل �أن ُي ْحدث على �ص���احب العلو ما ي�رض به ،و�أنه �إن �أحدث عليه
لي�س ل�ص���احب َّ
�رض ًرا لزمه �إ�صالحه ،و� َّأن ل�صاحب ال ُع ّلو م ْنعه من ال�رضر"(.((5
فهذا املعنى العام للحديث كما ذكره الإمام ابن حجر الع�سقالين رحمه اهلل ،ويفهم
منه عن طريق الإ�ش���ارة والتنبيه :جواز الت� ّرصف يف الإباح���ة باملنع �إذا ترتب عن الفعل
املباح مف�سدة عامة .فت� ّرصف الإن�سان يف ِم ْلكه مباح؛ �سواء كانوا جمي ًعا �أو �أ�شتاتًا .ويف
ال�س���فينة هو ت� ُّرصف م�رشوع؛ لأنه يف ن�صيبهم
هذا احلديث ت� ُّرصف الذين يف �أ�س���فل ّ
ال�س���فينة هالك ملن كان يف �أ�س���فلها ويف �أعالها ،ويف
الذي ميتلكونه .ولكن يف خرق ّ
مباح؛ ملا يرتتب عليه من مف�س���دة عامة.
ت��ص�ر ٍف ٍ
منعه جن���اة للجميع ،فيتعينّ َم ْنعه يف ّ
( ((5البخاري :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص  .400وقد رواه يف كتاب ال�شركة ،باب هل يقرع يف الق�سمة واال�ستهام فيه،
ورقم احلديث .2493
( ((5اب ��ن حج ��ر� ،أحم ��د ب ��ن علي :فتح الب ��اري ب�شرح �صحيح البخ ��اري (الرياظ :بي ��ت الأفكار الدول ّي ��ة ،د.ت) ،مج � ،2ص
.1335
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ال�سيفنة � ّأن �إحداث خرق يف �أ�سفلها فيه
ولذلك ما توهمه �أ�صحاب الن�صيب الأ�سفل من ّ
م�ص���لحة لهم حيث ينتفعون باملاء وال ميرون مبن فوقهم فال ي�ؤذونهم م�صلحة وهمية �إذا
تخول لو ّ
يل الأمر
ما ّمت مقارنتها باملف�سدة املرتتبة على مثل هذا العمل .فامل�صحلة العامة ّ
�أن يت�رصف يف الإباحة مبنعها �أو الإلزام بها ،دون امل�صلحة اخلا�صة.
وي�شد من �أزره ،ومن ذلك :ما
وجند يف اجتهادات ال�ص���حابة ما ي�ؤ ّيد هذا ال�ض���ابط ّ
ذكره الإمام الطربي "عن �ش���قيق بن �سلمة ،قال :تزوج حذيف ُة يهودي ًة فكتب �إليه عمر:
ِّ
خل �س���بيلها  .فكتب �إليه� :أتزعم �أنها حرام ف�أخلي �س���بيلها؟ فقال :ال �أزعم �أنها حرام،
ولكني �أخاف �أن تَ َعا َط ْوا املوم�س���ات منهن .رواه ابن جرير يف تف�س�ي�ره ،وقال عنه ابن
كثري يف تف�س�ي�ره� :إ�سناد �صحيح .وعن عامر بن عبداهلل بن ن�سطا�س� :أن طلحة بن عبيد
اهلل نك���ح بنت عظيم اليه���ود  ،قال :فعزم عليه عمر � اّإل ما طلقه���ا .رواه عبدالرزاق يف
امل�ص���نف"( .((5قال ابن جرير تعلي ًقا على ما �أمر به عم���ر طلحة وحذيفة :و�إمنا كره عمر
لطلحة وحذيف َة رحمة اهلل عليهم ،ور�ضي عنهم  -نكاح اليهودية والن�رصانية؛ حذ ًرا من
�أن يقتدي بهما النا�س يف ذلك ،فيزهدوا يف امل�سلمات� .أو لغري ذلك من املعاين ف�أ َم َرهما
بتخليتهما"( .((5ولكن ذهب جمهور علماء امل�سلمني �إلى �إباحة الزواج من الكتابية(((5؛
لقوله تعالى يف �س���ورة املائ���دة ،وهي من �أواخر ما نزل من الق���ر�آن الكرمي :ﭿﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭾ املائدة. ٥ :
( ((5الطربي :جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن – مرجع �سابق  ،-مج � ،2ص .390
( ((5املرجع نف�سه ،مج � ،2ص .390
( ((5انظ ��ر :اجل�صا� ��ص� ،أبو بكر �أحمد الرازي� :أحكام القر�آن ،مراجعة �صدقي حممد جميل (بريوت :دار الفكر،)2008 ،
ج � ،2ص .460
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فقول الإمام الطربي" :و�إمنا كره عمر لطلحة وحذيفة ر�ضي اهلل عنهم نكاح اليهودية
والن�رصانية ،حذ ًرا من �أن يقتدي بهما النا�س يف ذلك فيزهدوا يف امل�س���لمات� ،أو لغري
ذلك من املعاين ،ف�أمرهما بتخليتهما"� ،إمنا هو تعليل لت� ُّرصف عمر يف كراهة الزواج من
الكتابيات الذي حكمه الإباحة؛ كما هو ن�ص �آية �سورة املائدة .ومن املعاين الأخرى التي
ُيع َّلل بها ت� ُّرصف عمر ر�ض���ي اهلل عنه يف الإباحة :ما ورد يف كتاب "الآثار" ملحمد بن
احل�س���ن ال�شيباين رحمه اهلل "حني بلغ عمر � ّأن ال�صحابي اجلليل حذيفة بن اليمان تزوج
وهو باملدائن -امر�أة يهودية ،فكتب �إليه عمر مرة �أخرى� :أعزم عليك �أال ت�ض���ع كتابيهذا حتى تخلي �سبيلها ،ف�إين �أخاف �أن يقتدي بك امل�سلمون ،فيختاروا ن�ساء �أهل الذمة
جلمالهن ،وكفي بذلك فتنة لن�ساء امل�سلمني" .ثم قال الإمام حممد":وبه ن�أخذ وال نراه
عليهن ن�س���اء امل�سلمني"(.((5
حراما (يعني الزواج من الكتابيات) ولك ّنا نرى �أن يختار
ّ
وقد ذكر الإمام �س���عيد بن من�صور يف �س���ننه ق�صة زواج حذيفة هذه ،ولكنه ذكر تعليلاً
�آخر ملنع عمر حلذيفة .فبعد �أن نف���ى حرمة هذا الزواج ،قال":ولكني خفت �أن تعاطوا
املوم�س���ات منهن"( ((5وعند اجل�صا�ص ب�س���نده؛ "تزوج حذيفة بيهود ّية فكتب �إليه عمر
�أنْ ِّ
خل �س���بيلها ،فكتب �إليه حذيفة� :أح���رام هي؟ فكتب �إليه عمر :ال ،ولكني �أخاف �أن
منهن .قال �أبو عبيد :يعني العاهرات"(.((5
تواقعوا املوم�سات ّ
فت� ُّرصف عمر ر�ض���ي اهلل عنه يف الإباحة حذ ًرا من �أن يقتدي النا�س بالوالة يف ذلك
فيزهدوا يف امل�سلمات� ،أو خ�شية �أن يتعاطوا املوم�سات من �أهل الكتابّ .
فكل ع ّل ٍة منهما
( ((5ال�شيب ��اين� ،أب ��و عب ��د اهلل حمم ��د بن احل�سن :الآثار ،حتقيق خالد العوّاد (�سورب ��ا :دار النواد 1429 ،هـ 2008/م) ،ج ،2
�ص .394
( ((5اخلرا�س ��اين� ،سعي ��د ب ��ن من�ص ��ور ب ��ن �شعبة :ال�س�ن�ن ،حتقيق عبد الرحم ��ن الأعظمي (ب�ي�روت :دار الكت ��ب العلميّة،
 ،)1985ج � ،1ص .193
( ((5اجل�صا�ص� ،أبو بكر �أحمد الرازي� :أحكام القر�آن - ،مرجع �سابق  -ج � ،2ص .459
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ت�صلح لبيان احلكمة من هذا الت� ّرصف ،وتعليلاً له .بل ميكن تعليل هذا الت� ّرصف العمري
�ض بينهما .ويف تعليق الإمام الطربي "�أو لغري ذلك من
بالعلتني كلتيهما؛ لأنهما ال تَعا ُر َ
املعاين" �إ�ش���ارة �إلى � ّأن لهذا الت�رصف عِ للاً �أخرى ال تتعار�ض مع ما ذكره .ومدار الأمر
يف هذا الت� ّرصف على دفع مف�س���دة على بنات امل�س���لمني يف حال زواج من ُي�ش���ار �إليه
بالبنان ،و ُيقتدى به يف املقال والفِعال؛ فم�آل ذلك الفعل الرغبة عن بنات امل�سلمني ،ويف
لهن ما بعدها فنتة .ناهيك عن دفع مف�س���دة الزواج من املوم�سات الفاجرات
ذلك فتنة ّ
من �أهل الكتاب ،ال�سيما �إذا وقع ت�سا ُه ٌل يف الزواج من � ّأي كتاب ّية دون تث ّبت حتى يتبينّ
ويقوي هذا الت� ّرصف ويع�ض���دهّ � :أن دفْع املف�سدة �إذا تعار�ض مع
حالها ،ويظهر �أمرهاِّ .
جلب امل�ص���لحة و َر َج َحت املف�سدة على امل�صلحة عند املوازنة بينهما ُق ّدم دفع املق�سدة؛
لأنه �أولى بالتقدمي من جلب امل�ص���لحة يف حال التعار�ض( .((6ويبدو يل � ّأن يف ت�رصف
عمر ر�ض���ي اهلل عنه تقدمي دفع ملف�س���دة تلحق بنات امل�سلمني على جلب منفعة ملن �أراد
الزواج من الكتابيات ،ف�ضلاً عن � ّأن هذه املنفعة تتحقق بالزواج بامل�سلماتّ .
ولعل هذا
االجته���اد العمري جعل الإمام ال�ش���افعي مييل �إلى القول با�س���تحباب ترك الزواج من
يقول":ويحل نكاح حرائر �أهل الكتاب ّ
ّ
أحلهن
الكتابيات؛ �إذ
لكل م�سلم؛ ل ّأن اهلل تعالى � ّ
أحب �إ ّ
ينكحهن م�سلم"(.((6
يل لو مل
ّ
بغري ا�ستثناء .و� ُّ

ويبدو مما تقدم ذ ِْكره �أن يكون هذا الت�رصف خاد ًما للمقا�صد ال�رضورية واحلاجية دون

نفع لها� ،أو دفع � ٍّرض عنها .فيج���وز الت�رصف يف الإباحة مبنعها
التح�س���ينية؛ �إ َّما بجلب ٍ
( ((6انظ ��ر :العالئ ��ي� ،ص�ل�اح الدي ��ن خليل ��ي كيكل ��دي :املجموع املذه ��ب يف قواعد املذه ��ب ،حتقيق جميد عل ��ي العبيدي
و�أحمد عبّا�س (عمّان :دار عمار ومكة املكرمّة :املكتبة املكيّة1425 ،هـ2004/م) ،مج � ،1ص  120/ابن جنيم ،زين الدين
بن �إبراهيم :الأ�شباه والنظائر ،حتقيق حممّد مطيع احلافظ (دم�شق :دار الفكر1403 ،هـ1983/م)� ،ص 94
( ((6ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س :الأم ،حتقيق رفعت فوزي عبد املطلب (املن�صورة :دار الوفاء ،ط 1425 ،2 .هـ2004/م)،
ج � ،6ص .16
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حاجي� ،أو الإلزام بفعلها جللب منفعة ملق�ص���د
لدفع مف�س���دة عن مق�ص���د �رضوري �أو
ّ

ال�س���ابقة الذكر .فالت� ّرصف يف الإباحة
�رضوري �أو
حاجي؛ كما هو بينّ من الت�رصفات ّ
ّ
وتقييدها يكون ب�س���بب حتقيق م�ص���لحة عامة ،ف�ض�ًلعاً عن وجود حاجة تدعو �إلى مثل

هذا الت� ّرصف .وهذه احلاجة تكون يف حتقيق م�ص���لحة للمقا�صد ال�رضورية واحلاجية؛
ت��ص�رف الإمام يف الإباحة ت� ُّرص ًفا ً
منوطا بامل�ص���لحة العامة؛
جل ًب���ا ودف ًعا .وبهذا يكون ُّ

كم���ا هو مقرر يف قاعدة "ت� ّرصف الإمام على الرع ّية منوط بامل�ص���لحة" ،وبينِّ من هذه
ت��ص�رف على الرعية جمي ًعا،
القاعدةّ � :أن هذا الت� ُّرصف تتحق فيه م�ص���لحة عامة؛ لأنه ُّ
ولي�س ت� ُّرص ًفا مل�صلحة فئة معينة� ،أو مل�صلحة �أفراد.

ثاني ًا� :أن هذا الت�صرف لي�س حكم ًا الزم ًا وال دائم ًا:

ت��ص�رف الإم���ام يف الإباحة يكون ت� ُّرصف���اً م�ؤق ًتا �إ ًما يف �إمامته �أو بع���د زوال �إمامته.
ّ
وت� ُّرصف���ه يف الإباحة لي�س ُم ِلز ًما للإمام الذي يجيء م���ن بعده .فالت� ّرصف يف الإباحة
مبني على حكمة نِيط بها هذا الت� ّرصف ،ورعاية م�صلحة �أ ْم َلت على الإمام
منعا و�إلزاما ٌّ
ذلك ،ل ّأن ت� ُّرصفه على الرعية منوط بامل�صلحة؛ فت� ّرصفه �إ ّما بجلب نفع لهم �أو دفع �ضرُ ّ
الت��ص�رف م ْب ًّنيا على رعاية امل�ص���لحة وحت ِّريها ،وهي متغرية
عنه���م .فل ّما كان مثل هذا
ّ
من وق���ت �إلى �آخر ومن جمتمع �إلى �آخر ،فيجوز ملن ج���اء بعد �أن يقوم بت�رصف �آخر
يف الإباح���ة خالف الأول؛ مثل �أن يكون من َق ْب َله َم َنع الرع ّية من �ش���يء مباح ملا فيه من
مف�سدة ،فيعود بهم �إلى الأ�صل وهو الإباحة �إذا كانت تلك ملف�سدة التي نِيط بها امل ْنع قد
زال���ت؛ فبزوالها يزول املنع تب ًعا لذلك .وكذلك قد يكون من قبله �ألزم النا�س ب�ش���يء
هو يف الأ�ص���ل مباح؛ ملا فيه من جلب منفعة لهم ،و� ّأن يف تركه تفوي ًتا مل�ص���لحة يرتتب
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تغيت تلك املنفعة �أو ّ
قل نفعها؛ فينبغي له �أن يعود بذلك
عنها �إحلاق �رضر باملجتمع .ثم رّ
ال�شيء �إلى حكم الأ�صل وهو الإباحة.
وبالإ�ض���افة �إلى ذلك؛ فالت� ّرصف يف الإباح���ة لي�س ُم ْلز ًما لذلك الإمام الذي ت� ّرصف
يف الإباح���ة� ،إذا تبينّ له � ّأن املعن���ى الذي من �أجله ت� ّرصف يف الإباحة قد زال؛ فعليه �أن
يرجع عن ت�رصفه هذا �إلى �أنْ يخ ِّل َّي بني النا�س وبني ذلك ال�شيء ،ف�إن �شا�ؤوا فعلوه و�إن

�شا�ؤوا تركوه ،فلهم اخلرية يف ذلك تَو�سع ًة عليهم .فت� ُّرصف الإمام يف الإباحة "ت� ّرصف
م�ؤقت" حتى يف زمن �إمامته ،وت� ّرصف الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم فيه �إ�ش���ارة
املهم؛ حيث ع ّل���ل ت� ُّرصفه يف ال َّنهي عن ا ّدخار حلوم الأ�ض���احي فوق
�إل���ى هذا املعنى ّ
الدا َّف ِة ا َّلتِي َد َّف ْت َح�ضرْ َ َة الأَ ْ�ض َحىَ ،ف ُك ُلوا َوت ََ�ص َّد ُقوا
ثالث بقوله"�":إنمَّ َا نَ َه ْي ُت ُك ْم م ِْن �أَ ْج ِل َّ
وا ّدخِ ُروا" .فهذا الت�رصف من الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من �أجل ظرف طر�أ على
املدينة ،فت� ّرصف �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ت� ّرص ًفا فيه دفْع مف�س���دة عن ّ
الدافة ،فل ّما تغيرّ
ذلك الظرف الطارئ ،وزالت املف�س���دة .رجع بهم �إلى حكم الأ�صل وهو الإباحة ،فقال
�صلى اهلل عليه و�سلم " َف ُك ُلوا َوت ََ�ص َّد ُقوا وا ّدخِ ُروا".

يعد ن َْ�سخ ًا حلكم الإباحة:
ثالث ًا� :أن ت�صرف الإمام يف الإباحة ال ّ

ن�س���خ بت� ُّرصف �أحدٍ كائنًا من كان بعد وفاة الر�س���ول �ص���لى اهلل
� ّإن حكم الإباحة ال ُي َ
عليه و�سلم  .بل � ّإن ت�رصف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف النهي عن اال ّدخار فوق
ثالث مل يكن نا�س���خا حلكم �إباحة اال ّدخار .ولي�ست الإباحة نا�سخة لل َّنهي عن اال ّدخار،
بل الراجح عندي – كما ب ّينت �س���اب ًقا ّ � -أن الإباحة التي جاءت بعد ال َّنهي لي�ست ن َْ�س ًخا
لل َّنه���ي عن اال ِّدخار ،و�إمنا كان الرج���وع �إلى الإباحة لزوال العل���ة التي من �أجلها وقع
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النهي عن اال ِّدخار فوق ثالث .ف�إذا اقت�ض���ت امل�ص���لحة يف ع�رص ما �أن يقع النهي عن
قيا�سا على حديث ال َّنهي عن اال ّدخار؛ بل � ّإن ت� ُّرصف الر�سول
اال ِّدخار فال مانع من ذلك ً
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم يقت�ض���ي مثل هذا .ويف الروايات املتنوعة لهذا احلديث داللة
وا�ض���حة على � ّأن النهي عن اال ِّدخار فوق ثالث لي�س حك ًما من�سوخً ا؛ ل ّأن اال ِّدخار قبل
ال َّنهي وبعده على حكم الإباحة ،فكان النهي ت� ّرص ًفا على مقت�ض���ى امل�صلحة املانعة من
ظ���ن كثري من الفقهاء � ّأن هذه الإباحة ن َْ�س���خٌ لل َّنهي املتقدم
اال ِّدخ���ار فوق ثالث" .وقد ّ
والتحقيق لي�س كذلك؛ فالتحقيق �أنه لي�س ن�سخاً"(.((6
وفائدة هذا ال�ضابط :ر ٌّد على طائفة من املعا�رصين الذين خا�ضوا يف غري فنهم فجا�ؤوا
بعجائ���ب وغرائب ،من بينهاَّ � :أن ت� ُّرصف عمر ر�ض���ي اهلل عن���ه يف الإباحة وغريها من
الت� ّرصفات ال ُع َمر ّية الأخرى مثل :عدم �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم ن�ص���يبهم من الزكا ِة ْن�س���خٌ
لأحكام ثابتة بالوحي عن طريق امل�ص���لحة ،واتخذوا ذلك مطية لر ّد كثري من الأحكام؛
ال�س���يما ما يتعلق بالعقوبات ال�رشعية من حدود وق�صا�ص .واحلا�صلّ � :أن ال َن ْ�سخ ُي َتلقَّى
من ال�رشع؛ فالوحي ين�س���خ بع�ضه ً
بع�ضا" ،وغري جائز عندنا ن َْ�سخُ �شيء من القر�آن بعد
وفاة النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم؛ ال ر�س���مه وال حكمه .وال خالف بني الأمة � ّأن ن�سخ
القر�آن و�س���ائر الأحكام ال يكون بعد موت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إال قوم ملحدة
ي�س���تهزئون ب�إظهار الإ�سالم ويق�ص���دون �إف�س���اد ال�رشيعة ،بتجويز ن�سخ الأحكام بعد
ِ
الوحي :كما يقول الإمام اجل�صا�ص:
ال�سالم"( .((6فالإجماع ال ين�سخ
موت النبي عليه ّ
َ
( ((6القر�ض ��اوي ،يو�س ��ف :ال�سيا�س ��ة ال�شرع ّي ��ة يف �ضوء ن�صو� ��ص ال�شريعة ومقا�صدها (بريوت :م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة1419 ،
هـ1998/م)� ،ص .140
( ((6اجل�صا� ��ص� ،أب ��و بك ��ر �أحم ��د بن عل ��ي� :أ�ص ��ول اجل�صا�ص امل�س ّم ��ى الف�ص ��ول يف الأ�صول ،حتقيق حمم ��د حممد تامر
(بريوت :دار الكتب العلميّة1420 ،هـ 2000 /م) ج� ،1ص .389
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"ول�س���نا نق���ولّ � :إن الإجماع يوجب ال ّن�س���خ؛ ل ّأن الإجماع �إنمّ ا يثب���ت حكمه بعد وفاة
الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم و�أما يف حياته فاملرجع �إليه �صلى اهلل عليه و�سلم يف
ي�ص ّح
ومعلو ٌم � ّأن ال َّن ْ�س���خَ ال ِ
معرفة احلكم ملن كان يف ح�رضته وال اعتبار بالإجماع فيهْ .
وال�سالم"( .((6فكذلك
�إال من طريق التوقيف ،وال ِ
ي�ص ّح بعد وفاة ال ّر�سول عليه ال�صالة ّ
االجته���اد من باب �أولى ال َين�س���خ وال ُيـن�س���خ ،فال االجتهاد َي ْق َوى على ْن�س���خ ما ثبت
م���ن �أحكام يف الوح���ي ،وال اجتهاد َمن ج���اء بعده من املجتهدين نا�س���خٌ الجتهاد من
حم�ص���ل معنى :االجتهاد ال َين�سخ وال
تقدمه .فاالجتهاد ال ُين�س���خ باجتها ٍد مثله؛ وهذا ّ
ال�سلف
ُيـن�سخ" .و�أما القيا�س فال يجوز وقوع الن�سخ به ،وهذا ما ال نعلم فيه خالفا بني ّ
واخللف ممن ُي ْع َت ُّد بقوله"( .((6وقد �أ�شار ال�شيخ القر�ضاوي �إلى الذين عطلوا الن�صو�ص
بدعوى الن�س���خ بامل�ص���لحة بقوله":ومن الطوائف املارقة َمن جع���ل للإمام عندهم حق
ن�س���خ الأحكام ال�رشع ّية الثابتة؛ كما هو معروف عند الطائفة الإ�سماعيلية .ومن النا�س
فجوز تعطيل الن�ص ال�رشعي -و�إن كان قطعي الثبوت
يف ع�رصنا من �أ��س�رف و�أفرطّ ،
والداللة – �إذا عار�ض يف نظره م�ص���لحة دنيوية .ففتح بهذه الدعوى بابًا وا�س ًعا لإلغاء
ال�رشيعة من حياة اجلماعة الإ�سالم ّية با�سم امل�صلحة املوهومة �أو املزعومة"(.((6

بع�ض التطبيقات املعا�صرة للت�صرف يف الإباحة:

� ّإن الت� ّرصف يف الإباحة وتقييدها يدخل �ض���من ال�سيا�س���ة ال�رشعي���ة ،التي يراد منها
تدبري �أمر الرع ّية والقيام على �ش�ؤونهم مبا فيه م�صلحتهم .وكما ب ّينت يف ال�ضوابط �ساب ًقا
( ((6اجل�صا�ص� ،أبو بكر �أحمد بن علي� :أ�صول اجل�صا�ص - ،مرجع �سابق  -ج� ،1ص .417
( ((6اجل�صا�ص� ،أبو بكر �أحمد بن علي� :أ�صول اجل�صا�ص - ،مرجع �سابق  -ج� ،1ص .446
( ((6القر�ضاوي ،يو�سف :ال�سيا�سة ال�شرعيّة يف �ضوء ن�صو�ص ال�شريعة ومقا�صدها  -مرجع �سابق � ،-ص .171
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فهذا الت� ُّرصف يكون للم�ص���لحة العامة؛ بجلب منفعة للرعية� ،أو دفع �ضرُ ّ عنهم؛ فهي
مندرجة حتت قاعدة" :ت� ّرصف الإمام على الرعية منوط بامل�ص���لحة" .و�س����أذكر بع�ض
التطبيقات املعا�رصة التي ميكن قيا�س���ها �أو تخريجها على ت� ّرصفات الر�س���ول �صلى اهلل
عليه و�س���لم يف الإباحة وت� ّرصف خلفائه ر�ض���ي اهلل عنه من بعده ،و�إن كان هذا النوع
جدا ،وم�س���ائله ع�س�ي�رة ،وفيه يقول ال�ش���يخ �أحمد �شاكر رحمه اهلل :
من االجتهاد دقيقٌ ًّ
"و�أنه ت� ّرصف منه �صلى اهلل عليه و�سلم على �سبيل ت� ّرصف الإمام واحلاكم ،يف ما ينظر
بديع
فيه مل�صلحة النا�س ،ولي�س على �سبيل الت�رشيع يف الأمر العام...وهذا معنًى دقيقٌ ٌ
نظر ،و�سعة اطالع على الكتاب وال�سنة ومعانيهما .وتطبيقها يف
يحتاج �إلى ت�أ ُّمل وبُ ْعد ٍ
كثري من امل�س���ائل ع�س ٌري �إال على َمن هدى اهلل"( .((6ومن التطبيقات املعا�رصة التي ميكن
�أنْ تُ َع َّد يف نظري تطبيقات للت� ّرصف يف الإباحة وتقييدها:

 1ـ املنع من ا ِّدخار الطعام �إذا �أ�صابت النا�س خمم�صة عامة:

ال ّ
�شك �أن الفقر والإمالق من امل�ش���كالت الرئي�سة التي يواجهها العامل اليوم ،ومن
�أ�سبابها ندرة املوارد االقت�صادية ال�شديدة؛ ومن �أهمها :ندرة الغذاء واملاء .وندرة املوارد
تعد – خ�صو�ص���ا عند االقت�صاديني  -اخلطر الأ�س���ا�س الذي يهدد الوجود الب�رشي يف
ّ
هذا الع�رص؛ ولذلك اعترب "جني بول �سارتر � ّأن "التطور الب�رشي ك ّله  -على �أقل تقدير
�ض���د ال ُندرة ( .((6(")Scarcityفهذه ال ُّندرة تُ َع ُّد
حد الآن – عبارة عن كفاح مرير ّ
�إلى ّ
عند االقت�ص���اديني مع�ضلة اقت�صادية ناجتة عن رغبات الإن�سان غري املتناهية مقابل موارد
حمدودة متناهية؛ مما يقت�ضي التعامل معها بحذر ،و�إيجاد �سيا�سة اقت�صادية من �ش�أنها �أن
( ((6ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س :الر�سالة - ،مرجع �سابق � ،-ص  .242وهذا الكالم ورد يف تعليقه على حديث االدّخار.
(68) Xenos, Nicholas, 1989. Scarcity and Modernity, Routledge, London and New York, p. 2.
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تعمل على توزي���ع املوارد النادرة توزي ًعا يلبي حاجات الإن�س���ان ورغباته ،ويالئم ندرة
املوارد و ِق َّلتِها .واحلا�ص���لّ � :أن مفهوم الندرة من منظور اقت�صادي علماين يعني :موارد
حمدودة يف العامل مقابل حاجات ورغبات غري حمدوة؛ ف�ض�ل�ا عن الزعم ب� ّأن الإن�سان
ُم َّت ِ�ص ٌ
���ف باجل�ش���ع والطمع ،ودائ ًما له رغبات متجددة ،وحاج���ات ال تتوقف عند عدد
معينّ  .و�س���بب ذلك عند االقت�ص���ادينيَّ � :أن الطبيعة ال توفر موارد كافية لتلبية حاجات
جدا
النا�س���ن ورغباتُهم غ�ي�ر متناهية .ويالحظ � ّأن "كل جمتمع ميتل���ك موارد حمدودة ًّ
�أو ن���ادرةٍ ،وذلك �إذا ما ّمت���ت مقارنتها بحاجات �أفراده التي ال نهاي���ة لها؛ وذلك يف � ّأي
جمتمع؛ حتى يف املجتمعات الغنية اقت�صاديا"(.((6
يف حني � ّأن نظرة الإ�س�ل�ام التي ميثلها القر�آن الكرمي وال�س���نة النبوية ال�رشيفة مل�س�ألة
الن���درة نظ���رة خمتلفة متا ًم���ا عن نظرة االقت�ص���اد التقلي���دي لها؛ من حي���ث مفهومها،
و�أ�س���بابها ،وطرق معاجلة هذه امل�ش���كلة االقت�ص���ادية العاملية التي تواجه العامل ب�أ�رسه.
ميدنا بامل���وارد الطبيعية التي
فالق���ول بالندرة و�أن الطبيعة الأم �ش���حيحة ،و� ِّأن الكون ال ُّ
نحتاجه���ا ٌ
قول يناق����ض العقيدة� ،أو هو اته���ام للذات الإلهية بالتق�ص�ي�ر نحو بني �آدم.
فعندما نرجع �إلى القر�آن الكرمي والآيات املتعلقة باخللق ،وتكوين الكون �س���نجد � ّأن اهلل
ّ
ج���ل جالله قد جعل الأر�ض منذ خلقها �ص���احلة للحياة .قال تعالى :ﭿ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭾ الأع���راف .١٠ :ف���اهلل ّ
جل جالله هو الذي
تف�ضلاً منه ورحم ًة ،والف�س���اد؛ � ّأي ف�سا ٍد كان
�أ�ص���لح الأر�ض؛ فجعلها �ص���احلة للحياة؛ ُّ
يف الأر�ض ّ
يخل مبق�ص���د �إ�ص�ل�احها؛ ولذلك فقد حرمته ال�رشيعة الإ�سالم ّية حترميا باتًّا؛
كما يف قوله تعالى :ﭿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

(69) Rohlf, William, 2010, Introduction to Economic Reasons, Pearson, New York, p. 6.
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭾ الأعراف. ٥٦ :
عز ّ
وجل لها
ف�إذا كان الأمر كذلك ،فامل�ش���كلة لي�س���ت يف الطبيعة التي �س���خَّ رها اهلل ّ
للنا����س جمي ًعا ،و�إنمّ ا امل�ش���كلة يف ت� ُّرصفات النا�س يف امل���وارد الطبيعية ،وطريقتهم يف
االنتف���اع بها؛ بني �إدخال ال�رضر والف�س���اد عليه���ا� ،أو التبذير والإ��س�راف يف االنتفاع
بها .فمثل هذه املع�ض���لة التي تواجه بع�ض املجتمعات الإ�س�ل�ام ّية �إذا �أ َّدت �إلى حدوث
حدا
جماعة و�أ�ص���اب النا�س خمم�صة ،ووقع �رضر عام؛ فيجوز حينها للإمام �أن ي�ضع ًّ
التو�س���ع يف املباح���ات من امل�أكل
للت��ص�رف يف املباح���ات ،و�أن مينع االدخار �أو حتى ّ
ُّ
وامل�رشب ،وال يكون ذلك ُمق َّيدً ا بعيد الأ�ض���حى؛ من باب ال�سيا�س���ة ال�رشع ّية .فيمكن
الدافة :بع ّلة احلاجة اجلامعة
قيا����س هذا الأمر على حديث النهي عن اال ّدخار م���ن �أجل ّ
بينهم���ا .ب���ل � ِّإن احلاجة يف واقعنا احلايل قد ت�ص���ل �إلى ال��ض�رورة ،بحيث يرتتب على
املجاعة تلف الأنف�س وهالكها .وبالإ�ض���افة �إلى ذلك؛ ف� َّإن هذا امل ْنع من ا ِّدخار املباحات
التو�س���ع يف املباحات من امل�أكل وامل�رشب ال يتق ّي���د بالثالثة الأيام الواردة يف
�أو حت���ى ّ
احلديث؛ ل ّأن هذا يرجع �إلى تقدير الإمام ونظره يف امل�ص���لحة :فقد يزيد على ثالثة �أو
ينق�ص منها .والبد يف هذا الت� ّرصف من االلتزام بال�ض���وابط التي �سبق ذكرها؛ ال�س ّيما
�أن م ْنع النا�س من املباحات فيه ت�ض���ييق عليهم؛ فمتى زال �رضر املجاعة التي كان �سببها
والتو�س���ع يف املباحات .ومثل هذا
النق����ص يف الغذاء والأطعمة زال امل ْنع من اال ّدخار
ّ
الت� ّرصف يتما�ش���ى مع ق�ص���د ال�ش���ارع من حفظ النف�س ،ودفْع ال� ِّرض ،و�أنه ال �رضر وال
التو�س���ع يف املباح� ،أو املنع
��ض�رار .ويجب �إزاله ال��ض�رر ،و�إن �أدى ذلك �إلى تفويت ّ
منه من ًعا م�ؤ َق ًتا ،ولي�س ن َْ�س ً
���خا حلكم الإباحة كما �س���بق تقريره .وهو منا�س���ب لت� ّرصف
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف النهي عن اال ّدخار فوق ثالث؛ حيث اقت�ضت حاجة
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الدافة للطعام �أن ينهى عن مباح وهو اال ّدخار ،وكذلك يف وقت املخم�صة العامة يكون
�ص���حيحا
ما�س���ة �إلى الطع���ام والغذاء ،فلذلك يكون هذا القيا�س عندي
ً
بالنا�س حاجة ّ
ومتج ًها ،الجتماع عموم املجاعة بالنهي عن اال ّدخار يف معنى احلاجة .واهلل �أعلم.

 2ـ الت�سعري:

الت�س���عري م�س����ألة قدمية متجددة ،ومعنى ذلك �أن ي�ض���ع الإمام للنا�س �أ�سعا ًرا مع ّينة
ال�سلع والب�ض���ائع .ويقابله اليوم تدخل احلكومة
يجب االلتزام بها من قبل �أ�ص���حاب ّ
وال�سلع ،و�ضبطها .وقد اختلفت �آراء
ممثلة يف وزارة التجارة يف حتديد �أ�س���عار الب�ضائع ّ
الفقهاء يف الت�س���عري بني احلرمة واجلواز ،و�إن كان اجلمهور على حرمة الت�س���عري .وقد
"ع���ن �أَن ٍَ�سَ ،
قال:
ذكره���ا الإمام املباركفوري جمملة؛ عند �رشح حديث الت�س���عري .فـ ْ
َ
ر�سول اهلل�َ ،س ّع ْر لَ َنا.
ال�س ْع ُر َع َلى َع ْهدِ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َ .فقَالُواَ :يا
َغ َال ّ
فق َ
�ض ا ْل َبا�سِ ُط ال ّرز ُ
َالّ �" :إن اهلل ُه َو المْ َ�س ّع ُر ا ْلقَا ِب ُ
ّاق ،و�إنيّ لأَ ْر ُجو �أنْ �أ ْلقَى َربّي َولَ ْي َ�س � َأح ٌد
ّ
ا�س���تدل باحلديث وما ورد يف معناها على
���م َي ْط ُل ُبنِي بمِ َ ْظ َلمِ ٍة يف َد ٍم و َال َمال" .وقد
ِم ْن ُك ْ

حترمي الت�س���عري و�أنه ْ
مظ َلم ٌة .ووجهه� :أن النا�س م�سلطون على �أموالهم ،والت�سعري َح ْج ٌر
عليهم ،والإمام م�أمور برعاية م�ص���لحة امل�س���لمني ،ولي�س نظ ُر ُه يف م�ص���لحة امل�شرتي
برخ�ص الثمن �أولى من نظره يف م�صلحة البائع بتوفري الثمن ،و�إذا تقابَ َل الأمران وجب
متكني الفريقني من االجتهاد لأنف�س���هم .و�إلزام �صاحب ال�سلعة �أن يبيع مبا ال ير�ضى به
ٍ
من���اف لقوله تعالى :ﭿﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭾالن�س���اء .٢٩ :و�إلى هذا ذهب
جمه���ور العلم���اء .و ُروِ ي عن مالك �أنه يجوز للإمام الت�س���عري .و�أحادي���ث الباب تر ُّد
علي���ه .وظاه���ر الأحاديث� :أنه ال فرق بني حال الغالء وال ح���ال الرخ�ص ،وال فرق بني
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املجلوب وغريه .و�إلى ذلك مال اجلمهور .ويف وج ٍه لل�شافع ّية ،جواز الت�سعري يف حال
الغالء .وظاهر الأحاديث عدم الفرق ب�ي�ن ما كان قوتًا ل َالدمى ولغريه من احليوانات،
وبني ما كان من غري ذلك من الإدامات و�س���ائر الأمتعة"( .((7ول�ست ب�صدد َج ْلب �أقوال
مو�ض��� ًعا لذلك .والذي يرتجح عنديّ � :أن الأ�ص���ل
الفقهاء ومناق�ش���تها؛ ل ّأن هذا لي�س ِ
ُح ْرمة الت�سعري� ،إذ الأ�صل �إباحة الت�ساوم والربح دون حتديد لذلك .ويجوز الت�سعري �إذا
اقت�ضت احلاجة ذلك.
وهذه امل�س����ألة تختلف عن ما �س���بق يف كون الر�سول �ص���لى اهلل عليه و�سلم امتنع
ال�سلع ب�سعر معينّ ؛ وهذا الذي جعل
من تقييد املباح �أو الت� ّرصف فيه بالت�سعري ،وتقييد ّ
رخ�ص وال يف
جمه���ور الفقهاء يرون ُح ْرمة الت�س���عري مطلقا للأق���وات �أو غريها؛ ال يف ٍ
غالءٍ (((7؛ و�إن كان يرى جواز الت� ّرصف يف الإباحة وتقييدها .ف�ص���احب الب�ضاعة يباح
بال�سعر الذي يرت�ضيه ،ويحقق له الربح املنا�سب لتجارته .والت�سعري
له �أن يبيع ب�ض���اعته ّ
تقيي���د ملا �أبيح له؛ لأنه يف حال الت�س���عري ُي ْجرب على البيع ب�س���عر حم���دد .ولكن امتناع
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يحتمل �أن يكون �سببه �أن الغالء مل يبلغ مبل ًغا َي ْق َوى معه
ال�س���عر؛ فلم تكن هناك حاجة �أو �رضورة تقت�ضي الت�سعري؛
الت� ُّرصف يف املباح بتحديد ّ
ك�أن يك���ون الغالء عا ًّما ت�رضر به كثري من النا�س� ،أو يكون �س���بب االمتناع تنزي ًها ملقام
النب���وة عن مثل ه���ذه الأمور ،و�أنكم �أنتم �أعلم ب�ش����ؤون دنياكم؛ ل ّأن الت�س���عري يحتاج
بال�س���وق والأ�س���عار وما يحتاج �إلى ت�س���عري .ومل يكن الر�س���ول �صلى اهلل عليه
معرف ًة ّ
( ((7املباركفوري� ،أبو العال حممد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم :حتفة الأحوذي �شرح جامع الرتمذي ،حتقيق رائد
بن �صربي (عمّان :بيت الأفكار الدولية ،)2004 ،مج � ،1ص .1278
( ((7انظر :احل�سني ،حممد �أبو الهدى اليعقوبي� :أحكام الت�سعري يف الفقه الإ�سالمي (بريوت :دار الب�شائر الإ�سالميّة،
 1421هـ 2000/م)� ،ص  95وما بعدها.
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بال�سوق ي�ؤدي �إ َّما �إلى ظلم البائع
و�سلم متف ِّر ًغا ملثل هذا الأمر؛ ل ّأن الت�سعري دون خِ برْ ة ّ
�أو ظلم امل�ش�ت�ري؛ وكالهما حرام .وهذا االحتمال الثاين يدل عليه ما ورد يف احلديث
من تعليل لالمتناع عن الت�س���عري يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم" :و�إنيّ لأَ ْر ُجو �أنْ �أ ْلقَى
َربّي َولَ ْي َ�س � َأح ٌد ِم ْن ُك ْم َي ْط ُل ُبنِي بمِ َ ْظ َلمِ ٍة يف َد ٍم و َال َمال" .ف�إذا �أ�ض���فنا �إليه � ّأن الت�س���عري مل
جئ �إليه حاجة ،ولو ُ�س��� ِّعر فقد حتدث م�صلحة لفئة
يكن هناك �رضورة تقت�ض���يه ،ومل تُ ْل ْ
قليل���ة من النا�س وتت�رضر فئة �أخرى �أعظم من الأول���ى؛ فيَتقوى بذلك القول ب� ّأن حترمي
الت�سعري هو الأ�ص���ل :ف�إذا وقع ما يقت�ضي الت�سعري دف ًعا لل�رضر ،وتقليلاً من املف�سدة فال
�أرى مان ًعا من تقييد املباح ،والقول بجواز الت�سعري .ومِن ثَ َّم فيجوز للإمام �أن ي�س ّعر �إذا
اقت�ض���ت امل�صلحة ذلك ،و�أن يت� ّرصف يف ما �أبيح للتجار �أن يتبايعوا به؛ دف ًعا لل�رض عن
خا�صا.
املجتمع� ،إذا كان ال�رضر عا ًّما ال ًّ
وق���د �أ�ش���ار ابن الق ّي���م �إلى جواز الت�س���عري؛ ولكن حمل���ه على الإلزام ب�س���عر ا ِملثْل
لم ال َّنا�س
بقوله":و�أما الت�س���عري فمنه ما هو ُظ ْل ٌم ومنه ما هو عدل جائز؛ ف�إذا ت�ض��� َّمن ُظ َ
و�إكراهم بغري حق على البيع بثمن ال ير�ضونه� ،أو م ْنعهم مما �أباح اهلل لهم فهو حرام .و�إذا
ت�ض���من العدل بني النا�س؛ مثل� :إكراههم على ما يجب عليهم من املعاو�ضة بثمن ا ِملثْل،
وم ْنعهم مما يحرم عليهم من �أخ���ذ الزيادة على عو�ض ا ِملثْل فهو جائز؛ بل واجب"(.((7
ولكن هذه امل�س�ألة هنا تختلف نوع اختالف عن ما ذكره ابن القيم؛ �إذ احلديث هنا عن
إلزام
الت�س���عري ُمطل ًقا ،ولي�س �إلزام النا�س ب�سعر ا ِملثْل .فمن باب الت� ّرصف يف الإباحة ال ُ
�سعر �آخر تندفع به عن النا�س مف�سدة عامة.
بالت�س���عري؛ �سواء كان يف ذلك �سعر املثل �أو ٍ

( ((7اب ��ن القي ��م اجلوزي ��ة� ،أب ��و عبد اهلل حممد بن �أبي بكر :الطرق احلكمية يف ال�سيا�س ��ة ال�شرعيّة ،حتقيق حممد حامد
الفقي (القاهرة :مطبعة ال�سنة املحمديّة1372 ،هـ1953/م)� ،ص .244
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ويكون ذلك الت�سعري مقيدا بتلك املف�سدة فمتى زالت زال لزوم الت�سعري .وي�ضاف �إلى
ذلكّ � :أن املف�س���دة التي تَطال عا َّم���ة النا�س يف املجتمع قد يكون �س���ببها تَال ُع َب ال ُّتجار
بالأ�س���عار �أو ب�س���بب االحتكار؛ ففي مثل هذه احلال يجوز للإمام �أو من ينوب عنه �أنْ
ُي�س��� ِّعر لهم .فالبيع يف �أ�ص���له مباح ال يتقيد ب�سعر؛ ف�إذا كان هناك ما يدعو �إلى الت�سعري
بال�ضوابط التي �سبق بيانها فيجوز حينها الت� ّرصف يف املباح بالت�سعري؛ ال�سيما �إذا كانت
أقوات� ،أو مما يحتاج النا�س �إليه حاجة عا َّمة .فيجوز لو ّ
يل الأمر مثلاً �أن
ال�س���لعة من ال ِ
ّ
يتدخل بالت�س���عري يف حال االحتكار الذي يت�سبب يف غالء الأ�سعار غال ًء ً
فاح�شا ،ويف
ال�س���لع على �أنا�س معينون� ،أو التواط�ؤ عل���ى ذلك من �أجل دفع �رضر
ح���ال ح�رص بيع ِّ
عن عا ّمة النا�س ب�س���بب الغالء .ولكن ب�رشط املحافظة على مبد�أ العدل يف الت�سعري فال
يكون فيه �إجحاف بال ّتجار وظلم لهم .ولتحقيق ذلك ي�س���تعني ويل الأمر مبن لهو خربة
بال�سوق ،ومعرفة بالأ�سعار ،و�أخذ ر�أي ال ّتجار يف الت�سعري.
ّ

 3ـ الزواج من الكتابيات:

لقد �س���بقت الإ�ش���ارة �إلى � ّأن من اجتهادات عمر ر�ضي اهلل عنه يف ت� ّرصفه يف املباح
َم ْن َعه كبار ال�ص���حابة و�أهل القدوة منهم من الزواج من الكتابيات( ،((7خ�شية �أن يقتدي
بهم امل�س���لمون ،في�ؤدي ذلك �إلى رغبة يف الكتابيات ،ورغبة عن امل�سلمات ،ويف ذلك
فنتة يف الأر�ض وف�س���اد كبري؛ ناهيك عن � ّأن عمر ر�ض���ي اهلل عنه قد احتاط للم�سلمني
حت���ى ال يتعاطوا املوم�س���ات منهن .وه���ذا الت� ّرصف من عمر ر�ض���ي اهلل عنه مل يكن
يخت�ص بالوالة وكبار ال�صحابة
على �سبيل العموم؛ بل كان على �س���بيل اخل�صو�ص؛ �إذ
ّ
( ((7ينظر من البحث �ص .19 – 17
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ر�ض���ي اهلل عنه الذي���ن ُي ْق َتدى بهم .و�أما امل�س����ألة اليوم و�إن كان���ت متعلقة بالزواج من
الكتابي���ات ف�إنه���ا تختلف عنها من حيث جواز املنع مطل ًق���ا ،وال َيخت�ص بفئة مع ّينة كما
كان علي���ه احل���ال يف خالفة الفاروق عمر ر�ض���ي اهلل عنه ّ .
ولعل �أهم �س���بب يف ذلك
عندي :اختالف الواقع بني الع�رصين :ففي خالفة عمر ر�ض���ي اهلل عنه مل يكن الزواج
من الكتابيات ظاهرة عامة يف املجتمع الإ�س�ل�امي ،ولكن خ�شي �أن يف�شو هذا الأمر �إذا
اقت���دى النا�س مبن هم � ْأه ٌل لأنء ُي ْق َتدى بهم :و�أي�ض���ا مل تكن الكتابيات يف ذلك الع�رص
على ف�ساد �أخالقي ،و�إباحية ،وبُ ْعدٍ عن تعاليم التوراة والإجنيل كما هو احلال الذي عليه
الكتابيات اليوم يف املجتمعات الأروبية والأمريك ّية .وعليه؛ فيمكن القول برجحان َم ْنع
يخت�ص هذا املنع بالوالة وكبار القوم
امل�س���لمني عموما من الزواج من الكتابي���ات ،وال
ّ
الذين يقتدي بهم من هم دونهم كما كان يف خالفة عمر ر�ضي اهلل عنه.
فاملالحظ اليوم �أن الزاوج من الكتابيات �أ�صبح ظاهرة اجتماعية كان لها �أ�رضار بارزة
املعامل على امل�سلمني؛ �سواء بالن�سبة ملن تزوج من امل�سلمني �أو للم�سلمات .ف�أما بالن�سبة
ل�ش���باب امل�س���لمني ف�أغلبهم يتزوج �إما بدافع اجلمال املفرط للمر�أة الغربية �أحيانًا ،وقد
يكون مل�صلحة مادية :مثل احل�صول على �إقامة �أو جن�سية بلد املر�أة التي تزوجها؛ وبذلك
يغ�ض الطرف عن هذه املر�أة من حيث حفظها لعر�ض���ها؛ فال يبايل �أوقع على عفيفة �أم
ّ
على عاهرة موم�س .وكذلك ال يبايل �أن تكون ممن تتخذ �أو ال تتخذ �أخدانًا؛ في�س���توي
عنده اخلبيث والط ّيب ،ال�سيما �أن الغرب يعطي احلرية املطلقة للمر�أة �أن تفعل ما ت�شاء.
وبهذا القانون ال ي�س���تطيع زوجها امل�سلم �أن مينعها ال من الفح�ش ،وال من اتخاذ �أخدان
التدي���ن .وهذا املنع من الت� ُّرصف يف
حت���ى �إن �أراد ذلك ،وكانت له مروءة ،وبق ّية من ّ
�إباحة الزواج من الكتابيات ُي ِّ
ع�ضده حديث" :ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ق َال" :تُ ْن َك ُح
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ات الدِّ ِين ت َِربَ ْت َي َد َ
اك"( .((7يقول
المْ َ ْر�أَ ُة ِلأَ ْربَ ٍع لمِ َا ِل َها َولحِ َ َ�س ِب َها َو َج َما ِل َها َولِدِ ي ِن َهاَ ،ف ْاظ َف ْر ِب َذ ِ
اب���ن حجر" :واملعنى �أن الالئق بذي الدين واملروءة �أن يكون الدين مطمح نظره يف كل
�شيء؛ ال �سيما يف ما تطول �صحبته .ف�أ َم َره النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بتح�صيل �صاحبة
الدين الذي هو غاية البغية"(.((7
وكذل���ك املجتعمات الغربية وما �أفرزته من مفاهيم غريبة عن تعاليم �أهل الكتاب يف
وال�س���لوكيات ،والإباحية املطلقة
ما يتعلق بالأ�رسة ،والعالقة بني �أفراد الأ�رسة ونظامهاّ ،
التي تهيمن على ت� ّرصفاتهم جتعل القول باملنع من الزواج من الكتابيات له قوة ورجحان
التم�سك ب�أ�ص���ل الإباحة ،و� ّأن هذا املنع م�ؤ َّق ٌت ،وال يرفع حكم الإباحة الثابت يف
على ّ
ال�سابق الحظوا �أن الن�رصانية قد تر َّومت ومل يتن�صرّ
الكتاب املجيد .ف�إذا كان علما�ؤنا يف ّ
وتغربًا ،وابتعد الغرب عن تعاليم �أهل الكتاب
الروم ،فاليوم قد زادت الن�رصانية ُّ
ترو ًما ٌّ
بُ ْعد ما بني امل�رشقني .وي�ضاف �إلى ذلك� :إلى �أن امل�سلمني يف املجتمعات الغربية ميثلون
�أقلية ،ف�إذا ُفتِح الباب للزواج من الكتابيات ،فهذا يعود بال�رضر الكبري على امل�س���لمات
تتزوج مب�س���لم .وبقاء م�سلمات
زوجا م�س���ل ًما ،وال يجوز لها �إال �أن
هناك؛ حيث ال جتد ً
َّ
انحرافهن،
لهن ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى
ّ
يف املجتمع���ات الغربية بدون زوج فيه فتنة كبرية ّ
والوقوع يف الفاح�ش���ة� ،أو �أنْ تَ َتع ّفف ف ُت ْحرم من حي���اة الزوجية ،وما يتبعها من �أمومة
ورعاية .وهذه �أمور ال يق ّرها ال�رشع وال ير�ض���اها؛ ملا فيها من �رضر .ف�إذا كان دفْع هذا
ال�رضر باملنع من مباح وهو الزواج من الكتابيات ،فال َ�ضري حينها من مثل هذا الت� ّرصف
امل�ؤقت يف املباح .ناهيك عن دفْع مف�س���دة الزواج من املوم�س���ات الفاجرات من �أهل
(� ((7صحي ��ح البخ ��اري ،للإم ��ام البخاري ،كتاب النكاح - ،باب :الأكف ��اء يف الدين .م�سلم :ال�صحيح - ،مرجع �سابق � ،-ص
 .365وقد رواه يف كتاب الر�ضاع ،باب ا�ستحباب نكاح ذات الدين ،ورقم احلديث .1466
( ((7ابن حجر� ،أحمد بن علي :فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري – مرجع �سابق  ،-مج � ،2ص .2245
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الكتاب؛ ال�سيما �إذا وقع ت�سا ُهل يف الزواج من � ّأي كتاب ّية دون تث ُّبت حتى يتبينّ حالها،
ويظهر �أمرها .ويقوي هذا الت� ُّرصف ويع�ض���ده؛ � ّأن دفْع املف�س���دة �إذا تعار�ض مع جلب
امل�ص���لحة ورجحت املف�سدة عليها عند املوازنة ُق ّدم دفع املق�سدة؛ لأنه �أولى بالتقدمي من
ج ْلب امل�صلحة يف حال التعا ُر�ض و ُرجحان املف�سدة.

خامتة
بعد هذه املحاولة لبحث هذا املو�ض���وع ،وتناول خمتلف م�سائله ،ويف هذه اخلامتة
�أجمل النتائج التي تو�صلت �إليها وهي:
ّ � - 1إن �أ�صل الإباحة مالئم لت�رصفات ال�شارع ،ومنا�سب متام املنا�سبة ملق�صد ال�رشيعة
وو�ضع الإ�رص والأغالل التي كانت
من التي�سري على العباد ،ورفْع احلرج عن املك ّلفنيْ ،
عليهم.
 - 2يالحِ ���ظ الناظر يف عمومات الن�ص���و�ص ال�رشعية �أنه ال يجوز لغري ال�ش���ارع �أن
يت� ّرصف يف الأحكام ،وال �أحد غري ال�ش���ارع ميلك تبديل الأحكام وتغيريها؛ ل ّأن ذلك
���د ت� ُّرص ًف���ا يف ما ال ميلك النا�س الت� ّرصف فيه �رش ًع���ا .فاحلاكم هو اهلل ّ
جل جالله فله
ُي َع ُّ
الأم���ر والنهي ،والإيجاب والتح���رمي ،وهو املت� ّرصف يف الت�رشيع حِ �ًّلإواًّ و�إباحة ،وهو
ت� ُّرص ٌف ُم ْط َلقٌ َيحكم وال مع ِّقب حلكمه.
 3ـ قد يجوز �أحيانا لو ّ
يل الأمر �أو ما يقابله يف �أنظمة احلكم احلديثة؛ مثل رئي�س الدولة
ّ
باحل���ل والإباحة ،فيحول بني
ما ال يجوز لغريه؛ فيت� ّرصف يف بع�ض الأحكام املت�ص���فة
النا�س وبني ذلك �إ َّما باملنع منها �أو الإلزام بها.
 - 4ه���ذا الت� ّرصف لي�س كما جاء واتفق ،وال يكون تاب ًعا للهوى ي� ّرصفه الوايل كيف
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�شاء ،بل البد من �ضوابط حتكم هذا الت� ّرصف حتى يكون ذلك خاد ًما ملقا�صد ال�شارع،
وحم ِّق ًقا لأهدافه وغاياته ،بعيدًا عن اتباع الهوى ،وجمتن ًبا للوقوع يف غايات م�ص���ادِمة
لإرادة ال�شارع ،ومناقِ�ضة ملقا�صده.
ت��ص�رف الإمام يف الإباحة جائزًا �رش ًعا ب�ض���وابط؛ �أهمه���ا� :أن يكون يف
ُ - 5ي َع ُّ
���د ّ
خا�صة ،و� ّأن هذا الت�رصف لي�س ُحك ًما الز ًما وال دائ ًما ،بل هو
الت� ّرصف م�صلحة عا ّمة ال ّ
م�ؤ َّق ٌت بوقت امل�صلحة التي من �أجلها وقع الت� ّرصف يف الإباحة ،و� ّأن هذا الت� ّرصف يف
يعد ن َْ�س ًخا حلكم الإباحة.
الإباحة ال ّ
يع���د املنع من ا ِّدخار الطعام �إذا �أ�ص���ابت النا�س خمم�ص���ة عامة من التطبيقات
ّ –6
املعا��ص�رة التي ت�ص���لح للت� ّرصف فيها باملن���ع والإلزام؛ فيجوز حينها للإمام �أن ي�ض���ع
التو�س���ع يف املباحات من امل�أكل
ًّ
حدا للت� ُّرصف يف املباحات ،و�أن مينع االدخار �أو حتى ّ
وامل�رشب ،من باب ال�سيا�سة ال�رشع ّية.
 – 7مثال الت�سعري ،ومعنى ذلك �أن ي�ضع الإمام للنا�س �أ�سعا ًرا مع ّينة يجب االلتزام
ال�س���لع والب�ض���ائع .ومِن ثَ َّم فيجوز للإمام �أن ي�س ّعر �إذا اقت�ضت
بها من قبل �أ�ص���حاب ّ
امل�صلحة ذلك ،و�أن يت� ّرصف يف ما �أبيح للتجار �أن يتبايعوا به؛ دف ًعا لل� ّرض عن املجتمع،
خا�ص���ا .ولكن ب�رشط املحافظة على مبد�أ العدل يف الت�س���عري فال
�إذا كان ال�رضر عا ًّما ال ًّ
يكون فيه �إجحاف بال ّتجار وظلم لهم .ولتحقيق ذلك ي�س���تعني ويل الأمر مبن لهو خربة
بال�سوق ،ومعرفة بالأ�سعار ،و�أخذ ر�أي ال ّتجار يف الت�سعري.
ّ
يخت�ص هذا املنع بالوالة
َ – 8م ْنع امل�س���لمني عموما من الزواج من الكتابي���ات ،وال
ّ
وكب���ار القوم الذين يقت���دي بهم من هم دونهم .فالزاوج من الكتابيات �أ�ص���بح ظاهرة
اجتماعي���ة كان لها �أ�رضار بارزة املعامل على امل�س���لمني؛ �س���واء بالن�س���بة ملن تزوج من
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امل�س���لمني �أو للم�س���لمات .وكذلك املجتعمات الغربية وما �أفرزته من مفاهيم غريبة عن
تعاليم �أهل الكتاب يف ما يتعلق بالأ
وال�سلوكيات جتعل القول باملنع من الزواج
�رسة ،والعالقة بني �أفراد الأ�رسة ونظامهاّ ،
التم�سك ب�أ�صل الإباحة.
من الكتابيات له قوة ورجحان على ّ
 - 9هناك �أمثلة �أخرى ميكن بحثها يف هذا ال�ص���دد؛ مثل :تعدد الزوجات ،والإلزام
بالفح����ص الطب���ي قبل ال���زواج ،وزواج امل�س���يار ،والإلزام ببع�ض العل���وم وا ِحل َرف،
وغريها .ولكن ما ُذكر يقا�س عليه ما مل ُي ْذ َكر؛ بتطبيق ال�ضوابط التي ذكرناها للت� ّرصف
يف الإباحة .واهلل ملوفق والهادي �إلى �سواء ال�سبيل.
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