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 النظرايت الفقهية: املفهوم والتطبيق.
 مقدمة:

 وبعد:بسم هللا، احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، 
 1فهذه حماضرات يف مقياس النظرايت الفقهية بشقيه النظري والتطبيقي، مجعناه لطلبة املاسرت

 ختصص معامالت مالية.
حيث قصدت يف الشق النظري منها بيان احلقيقة، والكشف عن املفهوم، وذلك بتعريف 

األخرى، مع حماولة النظرايت الفقهية، واحلديث عن نشأهتا، وعالقتها ببعض العلوم اإلسالمية 
إىل منط كلي يتشكل مبقتضاه  -اليوم -تقييم املوقف من هذا التوجه يف الدراسات الفقهية احلديثة

وآاثره ونتائجه من  -من جهة -فقه النظرية، وذلك ابألخذ بعني االعتبار الباعث على هذا التوجه
 جهة أخرى.

مجلة من النظرايت الفقهية اليت أسس هلا توفر للطالب  -يف شقها التطبيقي -مث إن هذه احملاضرات
الباحثون يف التخصص، مستفيدين يف هذه احملاضرات من جمموع ما كتب يف كل نظرية من تلك 

 ذلك أهم اجلوانب املتعلقة ابلتخصص. النظرايت، مربزين قبل
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 املبحث األول: مفهوم النظرايت الفقهية.
نظرية الفقهية بتعريفها، وذكر نشأهتا وأمهيتها، وبيان سنحاول يف هذا املبحث بيان مفهوم ال

 عالقتها ببعض العلوم ذات الصلة هبا.
 املطلب األول: تعريف النظرايت الفقهية

 الفرع األول: تعريف النظرية
 أوال: النظرية يف اللغة

ر وهو يعتمد بعض الباحثني يف مفهوم النظرية حني تعريفها إىل القول أبهنا يف اللغة: من النظ 
حس العني، وتقول نظرت إىل كذا وكذا من نظر العني، ونظر القلب، والنظري ما عمل فيه الفكر 

 وتوقف حصوله على نظر وكسب.
 والنظر حمركة الفكر يف الشيء تقدره وتقيسه.

 ونظر فيه: تدبر وتفكر فيه، يقدره ويقيسه. -
 ويقال: يف هذا األمر نظر، أي جمال للتفكر لعدم وضوحه -
 ي: يقال أمر نظري، أي وسائل حبثه الفكر والتفكري.والنظر  -
 وعلوم نظرية: هي اليت قل أن تعتمد على التجارب العلمية ووسائلها. -
 (1)والنظرية: قضية تثبت بربهان، أو هي قضية حمتاجة إىل برهان إلثبات صحتها. -

إىل أحد  -النظرفإهنا ترجع كما  -واحلاصل أن الذين يرجعون معىن النظرية يف اللغة إىل النظر
 املعاين الثالثة اآلتية:

َنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن ﴾ النظر البصري: وفيه قوله تعاىل: -1  (2) ﴿ َوأَْغَرقـْ
وقوله تعاىل:  (3) ﴿ اْنظُُروََن نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ﴾االنتظار والرتبص، ومنه قوله تعاىل:  -2

 .(4) ﴿ فـََنِظَرٌة ِإىَل َمْيَسَرٍة ﴾
                                 

، معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمرو ، 241، ص: 1، التعريفات، اجلرجاين، ج: 215، ص: 5لسان العرب، ابن منظور، ج - 1
، 171، ص: 1يط، الفريوزابدي، ج: ، والقاموس احمل222، ص: 2، املعجم الوسيط، الزايت، ج: 2222، ص: 5أطروحة الدكتوراه، ج: 

 .1774واملنجد األجبدي، اهلنائي، ص: 
 .57البقرة:  - 2
 .12احلديد:  - 3
 .287البقرة  - 4
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت ﴾التأمل: ومنه قوله تعاىل:  -2 ، وقوله تعاىل: (1) ﴿ أََفاَل يـَْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
ِبنَي ﴾  .(2) ﴿ ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض مُثَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 

إىل أنه ليس من املفيد، وال من الصواب  -منهم حممد جرب األلفي -(3)بينما ذهب ابحثون آخرون
البحث عن أصل الكلمة أو جذورها يف املعاجم اللغوية القدمية، وال أن حتلل صياغتها ملصدر 
صياغي من الفعل الثالثي )نظر( لنصل بذلك إىل معىن عريب لكلمة " نظرية" كما أوردته كتب 

د استعملوا املصطلح " النظرية" حماكاة ملا الفلسفة واملنطق، ذلك أن كثريا من الفقهاء املعاصرين ق
سار عليه رجال القانون، وتقريبا ألحكام الفقه يف النظرية القانونية، اليت درجت عليها الدراسة يف  
كليات احلقوق لذلك يرى أصحاب هذا التوجه أن التعريفات االصطالحية اليت قدمها الفقهاء 

 (4)كانت تعريفات ابلرسم أو الشرح.  -يل الصياغيبناء على التعريف اللغوي والتحل –للنظرية 
والكلمة الفرنسية  "yroehTترمجة عربية للكلمة االجنليزية"  -عند هؤالء الباحثني -فالنظرية

"ehTeoyro:وهلذه الكلمة عدة معان خمتلفة ابختالف املوضوعات اليت تتناوهلا " 
هتدف إىل ربط النتائج فهي عند الفالسفة: )تركيب عقلي مؤلف من تصورات متسقة،  -

 .(5)ابملبادئ(
وهي يف العلوم التجريبية أو البحثية:" هي القانون العلمي الذي هو نتيجة مباشرة للفروض  -

 .(6)العلمية"
وعند القانونيني: "نشاط فقهي أساسي هدفه اإلسهام يف اإلعداد العلمي للقانون إببراز  -

للحقوق واملؤسسات والتفسري العقلي لقواعد  املسائل اليت تسوس التطبيق، والطبيعة القانونية
 .(7)القانون"

                                 
 .17الغاشية:  - 1
 .11األنعام:  - 2
 www.fiqh.islamمنهم أ.د حممد جرب األلفي' ينظر: معىن النظرية يف اجملال العلمي واجملال الفقهي، األلفي، امللتقى الفقهي  - 3

message.com 
 املرجع السابق. - 4
 .477، ص: 2املعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنسية واالجنليزية والالتينية، ج:  - 5
 .148املنطق التوجهي، أبو العال عفيفي، ص:  - 6
 .1727، ص: 2 معجم املصطلحات القانونية، جرياز كورنر، ج: - 7

http://www.fiqh.islam/
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ويربر أصحاب هذا التوجه رأيهم بكون املعاجم العربية املعاصرة قد نبهت إىل أن لفظ النظرية من 
 .(1)املولد وأن معناه: "قضية تثبت ابلربهان"

 .(2)ابملقدمات"أو أنه:" مجلة من التصورات مؤلفة أتليفا عقليا هتدف إىل ربط النتائج 
 اثنيا: النظرية اصطالحا:

 ُعر فت بتعريفات عد ة، منها: 
 . (3)عر فها جمم ع اللغة العربية أبهنا:" قضية تثبت بربهان" -
 .(4)وعرفت أبهنا: "طائفة من اآلراء تفسر هبا بعض الوقائع العلمية الفنية" -
 .(5)ربط النتائج ابملقدمات"وعرفت أبهنا: "مجلة من التصورات مؤلفة أتليفا عقليا هتدف إىل  -
 .(6)وعرفت أبهنا: "تركيب عقلي مؤلف من تصورات متسقة، هتدف إىل ربط النتائج ابملبادئ" -

وإذا ما رد  آخر هذه التعريفات االصطالحية للنظرية إىل أوهلا لبدا أن املعىن راجع إىل إثبات 
وعلى التأليف املبين على القضية بربهان، وهو قائمك على التصور، وعلى الرتكيب العقلي، 

 املالحظة واالستنتاج والتأمل، وهو أصل ال املعىن اللغوي للنظر.
 الفرع الثاين: تعريف الفقه.

 أوال: الفقه لغة:
 .(7)قيل هو مطلق الفهم -
 .(8)وهو الفهم العميق الدقيق -

 
 

                                 
 .222، ص: 2املعجم الوسيط، الزايت، ج:  - 1
 .145القواعد الفقهية، يعقوب الباحسني، ص:  - 2
 .222، ص: 2:  املعجم الوسيط، الزايت، ج - 3
 .277، ص: 2املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، ج:  - 4
 .587، ص: 2الصحاح يف اللغة، مرعشلي ندمي، ومرعشلي أسامة، ج:  - 5
 www.oldtaimi.blogspot.comنظرية األدب، حممد سليم التيمي:  - 6
 .221، ص: 4القاموس احمليط، الفريوز آابدي، ج:  - 7
 .522، ص: 12لسان العرب، ابن منظور، ج:  - 8



6 

 

 اثنيا: الفقه اصطالحا:
 .(1)عرفه أبو حنيفة أبنه: "معرفة النفس ملا هلا وما عليها" -
 .(2)وعرفه الشافعي أبنه: "العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية" -

 الفرع الثالث: تعريف النظرايت الفقهية
لذلك مل جند لدى  -كما سنذكر حني حبث نشأته  -يعد  مصطلح النظرية الفقهية مصطلحا حديثا

ومصنفاهتم، لذلك فإن التعريفات اليت سنوردها فقهائنا األوائل استعمال هلذا املصطلح يف كتبهم 
للنظرية الفقهية هي تعريفات للمعاصرين، ومن العلماء املعاصرين الذين سبقوا إىل تعريف النظرايت 
الفقهية األستاذ مصطفى الزرقا الذي عر فها أبهنا: "تلك الدساتري واملفاهيم الكربى اليت تؤلف كل 

عيا منبثا يف الفقه اإلسالمي" كانبثاث أقسام اجلملة العصبية منها على حدة نظاما حقوقيا موضو 
يف نواحي اجلسم اإلنساين وحتك م عناصر ذلك النظام يف كل ما يتصل مبوضوعه يف شعب 
األحكام، وذلك لفكرة امللكية وأسباهبا، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة األهلية وأنواعها 

ة وأقسامها، وفكرة البطالن والفساد والتوقف، وفكرة التعليق ومراحلها وعوارضها، وفكرة النياب
والتقييد واإلضافة يف التصرف القويل، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه، وفكرة العرف وسلطانه على 
حتديد االلتزامات، إىل غري ذلك من النظرايت الكربى اليت يقوم على أساسها صرح الفقه 

 .(3)بكامله"
ي أبو سنة: "القاعدة الكربى اليت موضوعها كلي، حتته موضوعات تعريف األستاذ فهم -

 .(4)متشاهبة يف األركان والشروط واحلكام العامة"
تعريف الدكتور فتحي الدريين: "مفهوم كلي قوامه أركان وشرائط وأحكام عامة تتصل مبوضوع  -

قق فيه معني، حيث يتكون من كل أولئك، نظام تشريعي ملزم، يشمل أبحكامه كل ما يتح
 (5)مناط موضوعه"

                                 
 .47، ص: 1مقدمة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد علي التهانوي، ج: - 1
 .2الورقات، اجلويين، ص:  - 2
 .225، ص: 1املدخل الفقهي العام، الزرقا، ج:  - 3
 .147النظرايت العامة للمعامالت املالية، أبو سنة، ص:  - 4
 .147النظرايت الفقهية، الدريين، ص:  - 5
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تعريف الدكتور وهبة الزحيلي: "املفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي حتته  -
 .(1)جزئيات موزعة يف أبواب الفقه املختلفة؛ كنظرية احلق، ونظرية امللكية"

ألحكام تعريف الدكتور مجال الدين عطية: "التصور اجملرد اجلامع للقواعد العامة الضابطة ل -
 (2)الفرعية اجلزئية"

تعريف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: "النظرية الفقهية تعين ضم موضوعات ومسائل  -
فقهية خاضعة ألركان وشروط وأسباب متماثلة، تصلها ببعضها البعض عالقة فقهية قانونية 

 .(3)تكون فيها وحدة موضوعية يف دراسة مستقلة"

ليلها واجلمع بينها يبدو واضحا أن واضعيها مل يقصدوا إىل تقدمي بعد استعراض هذه التعريفات وحت
تعريف تتوافر فيه خصائص علمية ابحلد املؤلف من اجلنس القريب والفصل، أو ابلرسم املؤلف من 
اجلنس القريب واخلاصية املالزمة، وإمنا يهدفون إىل بيان خصائص النظرية الفقهية وإيضاح صورهتا، 

 ط علمية ملن يروم حبث موضوع فقهي يف إطار نظرية فقهية.وكأهنم يضعون ضواب
ولقد عرفها الدكتور حممد جرب األلفي تعريفا نرى انه األقرب إىل التعريف بشروطه، فقال: "النظرية 
الفقهية دراسة شاملة يف إطار كلي ملوضوع فقهي معني، تتسم ابلتجريد والعموم، قوامها أركان 

ة من قواعد الفقه وفروعه ومقاصده املبثوثة يف كتب املذاهب وشرائط وأحكام جزئية مستمد
 جتمعها وحدة موضوعية".

 املطلب الثاين: نشأة النظرايت الفقهية.
إن الباحث يف كتب األصول والقواعد الفقهية وكتب التخريج واألشباه والنظائر، وكذا كتب الفقه 

 .(4)اليقف على لفظ النظرية الفقهية

                                 
 .7، ص: 4الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 1
 .2التنظري الفقهي، مجال الدين عطية، ص:  - 2
 .52ه، ص: 1228الفقهية، عبد الوهاب ابو سليمان، حبث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العزيز، النظرايت والقواعد  - 3
وما ينسب البن تيمية أنه مسى كتابه نظرية العقد فإنه من تسمية الناشر، فاسم الكتاب هو " كتاب العقود"، وكذلك ما ينسب إىل اإلمام  - 4

كتور أمحد الريسوين مؤلف كتاب" نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب"، ابلرغم من كون الشاطيب قد الشاطيب عن نظرية املقاصد فإن التسمية للد 
، 228، ونظرية العقد البن تيمية، ص: 7، ص: 2ضمن كتاب املوافقات كتااب خاصا مساه كتاب املقاصد.) انظر: موافقات، الشاطيب، ج: 

 (.422، ص: 22وخزانة الرتاث، فهرس املخطوطات، ج: 
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ن النظرايت الفقهية:" نظرية التعسف يف استعمال احلقوق يف الفقه ولعل  أول ما ألف م
اإلسالمي"أتليف حممود فتحي، حتت إشراف الفقيه الفرنسي"آدوار المبري"، وبغض النظر عن كون 
الدافع إىل الكتاب حتت مسمى النظرايت الفقهية هو اإلجابة على هتمة املستشرقني للتشريع 

تياجات العصر املتزامنة مع تعرض ثقافة البلدان للتغري والتبدل، اإلسالمي ابلعجز عن تلبية اح
 (1)وبكونه يتالءم مع العصور السابقة، وخيلو من حيوية متكنه من مواكبة األحداث املعاصرة.

أو كون الدافع إىل الكتابة يف النظرية الفقهية هو استحسان منهج الكتابة يف الفقه على منواهلا، 
قد لفت أنظار فقهاء القانون الغريب إىل قدرة الفقه اإلسالمي على فإن حبث حممود فتحي 

استيعاب قضااي العصر مما أدى إىل اعتمادهم الشريعة اإلسالمية منظومة قانونية عاملية متميزة يف 
م، ولقد أشار السنهوري إىل هذا املؤلف وعزم على  1222مؤمتر " الهاي" للقانون الدويل عام 

لعربية ليكون منوذجا حيتذى به يف الدراسات الفقهية اليت تقدم نظرايت ومبادئ ترمجته إىل اللغة ا
 .(2) وقواعد للشريعة اإلسالمية

هذه الطريقة اجلديدة يف صياغة املادة الفقهية على يد أساتذة أعالم،   -مث انتشرت بعد ذلك
اإلبياين الذين كالشيخ أبو زهرة، والشيخ علي اخلفيف، والشيخ أمحد حممد إبراهيم، والشيخ 

استفادوا من كتاابت فقهاء القانون يف نظرايته املتعددة ونسجوا على منواهلم، وأمكنهم دراسة الفقه 
هبذه الطريقة مبقارنة أحكام الفقه اإلسالمي مع األحكام القانونية الوضعية، وتعريف الطالب مبزااي 

 الفقه اإلسالمي وثراء جوانبه.
للقضااي  رية الفقهية قبوال واسعا ال سيما لدى الفقهاء الذين تصدوامث القى استعمال مصطلح النظ

 املعاصرة فشاركوا يف صياغة بعض النظرايت، فألفت كتب كثرية حتمل اسم النظرية منها:
 امللكية ونظرية العقد للشيخ حممد أبو زهرة. -
 نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي للشيخ شوكت العدوي. -
 اإلسالمي العام للشيخ مصطفى الزرقا.املدخل إىل الفقه  -

 وقد حوى الكتاب جمموعة نظرايت، منها:
 نظرية امللكية. -

                                 
 .11النظرايت الفقهية، نشأهتا وظهورها وتطبيقاهتا مقارنة ابلقواعد الفقهية، وسام توفيق طافش، ص:  - 1
 .22مرجع سابق، ص:  - 2
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 نظرية العقد. -
 نظرية العرف. -
 نظرية املؤيدات الشرعية. -
 نظرية االلتزام العامة. -
 نظرية العقيد الفقهي للدكتور حممد الروكي. -
 يض هللا.نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام للدكتور حممد فوزي ف -
 نظرية العقد حملمد يوسف موسى. -
 نظرية الضمان ل علي اخلفيف. -
 نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي. -

 الفرق بني النظرية الفقهية والقواعد الفقهية
النظرايت الفقهية متتاز عن القواعد الفقهية من جوانب خمتلفة إال أن اخلط املشرتك اجلامع بينهما 

م ابلبناء العام والقضااي الشمولية اليت تتألف منها جزئيات متعددة؛ على أن من العلماء هو االهتما
من يرى أن النظرايت الفقهية تطور لعلم القواعد مثل الشيخ حممد أبو زهرة )أصول الفقه ص: 

8.) 
 إرهاصات نشوء علم النظرايت الفقهية: 

 يف الرتاث ارهاصات نشوء علم النظرايت الفقهية مثل: 
كتاب اخلراج أليب يوسف، األموال أليب عبيد، األحكام السلطانية للماوردي، جممع  -

الضماَنت للبغدادي )من علماء القرن احلادي عشر( والكتاب رسالة جامعة يف أحكام ضمان 
 العقد وضمان اليد وضمان اإلتالف.

 رايف.وكتاب اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام للق -

 وكتاب تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي. -

وكتاب حترير الكالم يف مسائل االلتزام للحطاب مجع فيه مسائل االلتزام، وضبط أقسامه  -
 وبني مشكله وحرر أحكامه مبا مل يسبق إليه.  

 وكتاب األحكام السلطانية للقاضي أيب يعلى الفراء، مجع فيه األنظمة الدستورية واإلدارية.  -

 وكتاب السياسة الشرعية البن تيمية. -
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 وكتاب العقود البن تيمية وعنون بعد ذلك بنظرية العقد. -

 وكتاب الطرق احلكمية البن القيم. -

 أسباب الكتابة يف النظرايت الفقهية:
  تدرس العلوم اإلسالمية بتدريس املواد القانونية مقارنة ابلشريعة.عناية الكليات اليت -0

 حماولة االستفادة من العلوم اإلسالمية جبعلها مصدرا للقانون. -9

 تقريب الفقه اإلسالمي للمشتغلني ابلقانون دراسة أو قضاء. -3

 أمهية النظرايت الفقهية: 
احلقيقة هلم، وغري  حسن عرض اإلسالم: فمنهج النظرية يستهوي الناظرين ويقرب -

املسلمني رمبا تعذر عليهم طرق اإلسالم اباب اباب، وإمنا يكتفون بقراءة عامة تعني على فهم 
 التصورات.

تسهيل التقنني: وذلك بفتح أبواب التطبيق الرمسي للشريعة، وقد عين القانونيون ابلنظرايت  -
 طبقا يف هذه الغاية.

سائل الفقهية قد تبعد الشقة بني أبواهبا، فيحصل دفع التناقض: فحينما يتناول الفقهاء امل -
 تبعا لذلك بعض التناقض؛ كأن يشرتط الفقيه يف كتاب البيع ما ال يشرتط يف اإلجارة ...

ومن املهم أن يعين الفقيه ابألساليب اليت تعينه على ربط املعلومات وحسن رصفها ليتم هبا  -
 الشيء من ذلك.كمال البناء، والنظرايت من األساليب احملققة 

معيار للنقد وإدراك الفوارق؛ وذلك ألن الناظر حينما جيمع الصور املختلفة يف املكان  -
 الواحد ميكنه أن يقارن بينهما، واملقارنة آلية عملية، َنجحة للنقد ومعرفة جوانب اخللل.

فتح ابب مسائل جديدة، فقد يناقش الفقيه مسألة يف البيع، وال يناقش مشكلتها يف  -
 هن.الر 

تعني على معرفة أسباب تعدد األحكام وتكشف كثريا من األستار املرخاة على أسرار  -
 األحكام.

وبذلك يظهر الرابط الوثيق بينها وبني مقاصد األحكام وعللها، والعالقة الوطيدة بينها وبني أسرار 
 التشريع.

 على كثري من التساؤالت ودفع الشبهات. -أيضا–وابلتايل ميكن اإلجابة 
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 سري حفظ املعلومات، واحملافظة على املعارف.تي -

 عيوب النظرايت الفقهية:
توقع السطحية يف الكتابة؛ وذلك ألن عموم املواضيع يفتح للباحث أبوااب يصعب عليه  -

 سدها، وكثرة املباحث حتول دون إمعان النظر يف كثري من القضااي.
االستقراء احلقيقي، وتقتصر على ضعف االستقراء؛ وذلك حينما تتقاعس مهة الباحث عن  -

 بعض ملسات من تلك األبواب، ال يتتبع قواعد االستقراء اليت عليها البناء الشايف.

اخللط بني املسائل، حبيث يغلب حكم فرد على بقية األفراد مع عدم التفطن لألحكام، أو  -
 إلباس قاعدة ثوب أخرى.

لكليات والتصورات العامة اليت ال ترى البعد عن الواقعية: فمن طبيعة النظرية العناية اب -
أشخاصها يف الواقع إال على شكل أفراد ينتمون إىل ذلك العام، وبذلك تظهر ضرورة العناية 
ابألمثلة املتعددة، وال يعارض ذلك مفهوم النظرية، بل حيوله إىل واقع حي، على أن هذا املقصد 

 اجملتمع املسلم.إمنا يتحقق ابألمثلة الواقعية املبدئية اليت غريها 

 مؤلفات يف النظرية الفقهية:
 نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، للشيخ شوكت العدوي. -0

 امللكية ونظرية العقد، للشيخ حممد أبو زهرة. -9

 نظرية العقد، ونظرية احلق، كالمها للشيخ حممد سالم مدكور. -3

 النظرايت الفقهية، ليوسف املرصفي. -4

، للشيخ مصطفى الزرقا، وقد تكلم فيه عن نظرايت: املدخل إىل الفقه اإلسالمي العام -5
 امللكية، والعقد، والعرف، واملؤيدات الشرعية، ونظرية االلتزام العامة.

 نظرية التقعيد الفقهي، للدكتور حممد الروكي. -6

 نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العم للدكتور حممد فوزي فيض هللا. -7
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 لفقهيةاألسس املنهجية لصياغة النظرية ا
إذا كانت النظرية الفقهية ذات أمهية كربى يف إعادة صياغة الفقه اإلسالم، وكان هلا من الفوائد 
واملقاصد ما جيعلها تتبوأ املكانة العالية، والقيمة السامية يف سلم العلوم، فإن مراحل إعداد هذه 

أسس منهجية تعني  النظرية ليس ابألمر السهل؛ وال ابملسلك املهني، بل ال بد من البحث عن
 على صياغة النظرية الفقهية، وجتدد مراحل بنائها.

 وسنحاول يف هذه احملاضرة أن نذكر تلك األسس، ونرتب تلك املراحل.
 أوال: األساس األول: حسن االختيار ابعتبار حاجة الواقع إىل النظرية.
النظرية حمل الصياغة هو  ويعد هذا األساس يف األسس قاعدهتا؛ حيث إن مراعاة الواقع يف اختيار

 الذي يضمن للنظرية قيمتها، إذ ال جدوى يف البحث فيما ال حاجة للناس إليه.
ولذلك فإنه ميكن القول أن املنهج األمثل يف التنظري االنطالق من الواقع إىل النصوص، وليس 

 .(1)العكس
ولكي يكون املوضوع الفقهي املراد صياغته يف نظرية ذا قيمة وأمهية يف واقع الناس، ينبغي على 
املنظر يف هذه املرحلة أن يسعى إىل استيعاب ما أاثرته جتارب الفكر اإلنساين حول ذلك املوضوع 

تشكل من مشكالت، وما قدمته من حلول، وما طرحه التطبيق التارخيي من أسئلة ونقاط فراغ، لي
لديه منطلق يتجه من خالله إىل درس املوضوع الذي تبناه، وتقييمه تقييما شامال من وجهة نظر 

إىل بناء نظرية فقهية  -يف األخري–الفقه اإلسالمي، وفق معطيات نصوص الوحي، للوصول 
 .(2)شاملة يف املوضوع

منهجية، ميكن حصرها والتوفيق يف اختيار موضوع التنظري الفقهي مرهون ابتباع خطوات علمية 
 :(3)يف
 املسح:  -1

إن مثة دراسات متعددة ومتنوعة تسعى إىل التنظري الفقهي يف كافة جوانب احلياة املعاصرة، 
ومشكالهتا املتفاقمة، غري أن املالحظ أن تلك الدراسات ال تسري ابلسرعة والشمول والعمق نفسه 

                                 
.909حنو تفصيل مقاصد الشريعة، مجال الدين عطية، ص:  - 1  
املرجع نفسه. - 2  
.07، 06ث، ص: مناهج الصياغة والبحث يف النظرايت الفقهية، فاطمة قاسم، جملة الرتا - 3  
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ل املعامالت املالية، واألحوال الشخصية يف مجيع اجلوانب؛ إذ حظي بعضها ابلعناية الواضحة؛ مث
 بينما مل يلق البعض اآلخر االهتمام الالزم، ابلنظر إىل حاجة الواقع وفقه األولوايت. -مثال–

والدارس يف جمال التنظري الفقهي ينبغي عليه أن يدرك بنظره يف حال األمة ما هو أوىل ابلعناية، 
 كن أن يعمد إىل أتجيله حبسب الثغرات والنواقص.والدراسة والتقنني له حسب األولوية، وما مي

 وهذه املرحلة من مجلة ما ينبغي البدء به، وتسمى مرحلة املسح أو الكشف.
 التقييم: -2

وتعد هذه املرحلة ذات صلة وثيقة ابملرحلة السابقة )املسح(، ولذلك فإهنا قد تتداخل معها ملا 
 بينهما من ترابط.

مسح مجيع الدراسات املوجودة يف اجملاالت املختلفة غري كاف، ويربز دور هذه املرحلة يف أن 
حيث أن حنتاج إىل أن يعكف اخلرباء على تقييم تلك الدراسات والنظر إىل مدى كفايتها 
ابملطلوب، وإجابتها على األسئلة املطروحة، ومعاجلتها ملشكالت الواقع، وكذا النظر إىل ما قد 

 ال واستيفاء.حيتاجه بعض تلك الدراسات من استكم
 األعمال املساعدة: -3

إن من أهم ما ينبغي االهتمام به، وإعطاؤه األولوية، هو األعمال املساعدة، وذلك لتيسري البحث 
 يف جمال التنظري الفقهي؛ ومن تلك األعمال املساعدة:

 حتقيق ونشر أمهات الكتب الرتاثية الرئيسية اليت مل تر النور بعد. -أ

 جمية املفهرسة.األعمال املوسوعية واملع -ب

 حصر القواعد الفقهية وتصنيفها. -ت

 اثنيا: األساس الثاين: االعتماد على البعد املقاصدي يف صياغة النظرية الفقهية.
ويعد هذا األساس حمددا مهما لألساس األول، حيث إن الفكر املقاصدي هو املعتمد يف اختيار 

ايت وتشتبه فيه املصاحل واملفاسد، فليس من النظرية الفقهية انطالقا من واقع تشوبه صراعات األولو 
 .(1)شيء قادر على متييز ذلك من العقل املقاصدي وأدواته

 

                                 
.995حنو تفعيل مقاصد الشريعة، مجال الدين عطية، ص:  - 1  
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يقول األستاذ الرسيوين خبصوص دور املقاصد يف بناء النظرية: "فائدة املقاصد ال تنحصر يف 
وتكون فائدته االجتهاد واجملتهدين، بل ميكن حتصيلها لكل من تشبع هبا، أو تزود بنصيب منها، 

بقدر علمه واعتماده عليها، فاملقاصد أبسسها ومراميها، وبكلياهتا مع جزئياهتا وأبقسامها 
ومراتبها، ومبسالكها ووسائلها تشكل منهجا متميزا للفكر والنظر والتحليل، واالستنساخ 

 .(1)والرتكيب"
 ية الفقهية.وهذا الذي ذكره الريسوين يف األدوات احلقيقية والفعالة لبناء النظر 

 وتربز أمهية املقاصد يف اختيار النظرية واكتشافها أو أتسيسها يف النقاط الثالثة اآلتية: 
كون حتديد املقصد ومدى أولويته، ومالءمته للشرع والواقع معا، ومدى جدواه هو الذي  -0

 حيدد ما جيب الرتكيز عليه، وما ال يستحق ذلك.

ا للمصاحل واملفاسد، يعني على بناء النظرية كون العقل املقاصدي عقال ترتيبيا أولي -9
 وصياغتها.

عقال تركيبيا، حيث إن املقاصد العامة قامت على  -أيضا-كون العقل املقاصدي -3
االستقراء والرتكيب، فالتعامل مع املقاصد ينشئ عقلية استقرائية وفكرا تركيبيا يستقرئ اجلزئيات 

 ات.ويربط بينها ويركب بعضها مع بعض ليصل إىل كلي

 وكل ذلك من صميم عمل املنظر يف الفقه.

 اثلثا: األساس الثالث: مجع املادة األولية.
بعد النظر يف الواقع وفيما هو قائم من دراسات نبحث يف مشكالته، مقيما ذلك بعقل مقاصدي 
لتحديد نقطة االنطالق يف إعداد نظرية فقهية، أتيت أهم مرحلة يف صياغة النظرية الفقهية، وهي 

حلة مجع مادهتا األولية من أجل اكتمال البناء املراد إنشاؤه، ونعتمد يف مجع املادة األولية على مر 
 :(2)مسلكني أساسيني مها

 مسلك االستقراء: -1

                                 
  .22الفكر املقاصدي قواعده وفوائده، أمحد الريسوين، ص:  -1
، وأجبدايت البحث يف العلوم 021، ص: 2منهج اكتشاف املالك وأثره يف تغري األحكام، سعيد رحيمان، جملة قضااي إسالمية معاصرة ع:  -2

 . 040الشرعية، فريد األنصاري، ص: 
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يعد االستقراء املنهج األساسي لبناء النظرية؛ حيث يعمد املنظر إىل مجع النصوص الشرعية، واآلراء 
 فقهاء اإلسالم اليت هلا عالقة ابملوضوع حمل التنظري.الفهية املنتشرة يف خمتلف أتليفات 

أن تعامل معها ابلطريقتني التجزيئية والشمولية؛ حيث إن النصوص  -بعد مجع النصوص-وينبغي 
 :(1)إىل ثالث فئات -من حيث صلتها ابلنظرية–املستقرأة تنقسم 

 النصوص الصرحية يف أتييد النظرية. -أ

 ية.النصوص الصرحية يف معارضة النظر  -ب

 النصوص غري الصرحية أتييدا أو معارضة. -ت

واالستقراء بنوعيه التام والناقص هو أرقى املناهج العلمية اليت ميكن أن نتعامل هبا مع تلك 
النصوص؛ خاصة ما تعلق ابلنوع الثالث )غري الصريح أتييدا أو معارضة( للوصول إىل وعيه وفهم 

 مضمونه، لتوظيفه يف بناء النظرية.
الستقرائية الكلية هي أرقى املعارف وأقواها، ألهنا جتمع بني معرفة اجلزئيات ومعرفة واملعرف ا

الكليات، فالقضااي االستقرائية تبدأ أوال ابلبحث الواسع الدقيق على صعيد اجلزئيات، مث تنتقل إىل 
 الربط والرتكيب لتصل يف النهاية إىل األحكام واحلقائق الكلية.

 :(2)مسلك االستنباط -2

إىل استنباط األحكام من أصوهلا ومصادرها الشرعية، اعتمادا  -ضمن هذا املسلك–ويعمد املنظر 
 على مصادر الشريعة األصلية النقلية والعقلية، أو على القواعد الفقهية واألصولية.

على أساسا على مسلك  -يف احلقيقة–وهنا ينبغي مالحظة أن مسلك االستنباط إمنا يعتمد 
 ي يقدم له املادة جاهزة الستخراج األحكام منها، وتوظفها يف بناء النظرية الفقهية.االستقراء الذ

 رابعا: األساس الرابع: ترتيب املادة العلمية.
إن بناء النظرايت الفقهية ليس جمرد مجع معلومات وإعادة ترتيبها، فإن املدوَنت الفقهية الرتاثية 

ن بناء النظرية الفقهية ال يتوقف عند إعادة صياغة هذه زاخرة ابملعلومات اجلزئية املتناثرة، كما أ
املعلومات على صيغة مرتبة ترتيبا موضوعيا أو معجميا؛ كما هو احلال يف املوسوعة الفقهية 

                                 
 .903حنو تفعيل مقاصد الشريعة، مجال الدين عطية، ص:  -1
 .632، حممد الروكي، ص: هي وأثرها يف اختالف الفقهاءقنظرية التقعيد الف -2
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، حيث جند فيها كل ما حتتاجه حتت عنوان واحد جامع للجزئيات املتشاهبة؛ -مثال–الكويتية 
 الحنناء يف الصالة، وحكم االحنناء أمام امللوك ...حتت عنوان: )احنناء( حكم ا -مثال–فنجد 

فبناء النظرية الفقهية ملفهوم ما يعد أعمق من دلك؛ حيث يعمد إىل سرب أغوار اجلزئيات املتناثرة 
يف املوضوع حمل التنظري، والتساؤل عن فلسفة األحكام ومنطلقاهتا، للوصول من وراء ذلك إىل 

اعد واألسس اليت قامت عليها، وربط جزئياهتا للتوصل إىل تقدمي حكم وغاايت تشريعها، والقو 
 القواعد احلاكمة اليت تتألف منها النظرية العامة.

وبدون هذا البناء املتكامل، فإننا سنجد أنفسنا أمام كتاب حيمل عنوان )النظرية الفقهية يف كذا( 
فروع عرضا منظما لكننا عند استعراض مباحثه سنجد أنفسنا أمام كتاب يعرض للجزئيات وال
 .(1)ومرتبا حتت العنوان ذاته، وما هلذا اخرتاع التأليف على طريقة النظرايت الفقهية

سهال أحياَن إذا كانت مباحث موضوع معني متكاملة يف   -يف النظرية الفقهية-ويكون الرتتيب
إنزال كتب الرتاث، أما إذا كانت املباحث غري متكاملة، فإنه يستلزم وضع هيكل للنظرية، و 

املباحث املتفرقة عليه، وحماولة سد الثغرات بتوظيف العلوم اليت حتكمها تلك النظرية ألجل التوصل 
 .(2)إىل نظرية متكاملة

ومن الضروري اإلشارة إىل أمهية االعتماد على التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي للوصول إىل 
ج القرآن يف عرض احلقائق وبسط القول يف النظرايت األساسية، والتصورات الرئيسية اليت متثل منه

املوضوعات، وال يكتفى ابلبناءات العلوية والتشريعات التفصيلية، وبذلك نصل إىل جمموعة من 
 .(3)املفاهيم اليت متثل نسقا كليا مرتابطا

واحلقيقة أن منهج ترتيب مادة املوضوعات املختلفة ضمن التنظري، منهج قدمي يف تراثنا الفقهي 
ويل ميكن االستفادة من مسالكه، واالستعانة بطرق تصنيف أراببه فيه، فهذا ابن جزي واألص

يعرض علينا كيفية ترتيب مادة كتابه القيم القوانني الفقهية؛ فيقول: "ضممت كل  -مثال–املالكي 
شكل إىل شكله، وأحلقت كل فرع إىل أصله ورمبا مجعت يف ترمجة واحدة ما يفرقه الناس يف تراجم  

 .(4)كثرية، راعيا للمقارنة، واملشاكلة، ورغبة يف االختصار"

                                 
 Islam.Onlineالكتابة يف النظرايت الفقهية، جامد العطار:  - 1

 .917حنو تفعيل املقاصد، مجال الدين عطية، ص:  - 2
 .077قضااي إسالمية معاصرة، ابقر بري، ص:  - 3
 .53القوانني الفقهية، ابن جزي، ص:  - 4
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ومما يستفاد من كالم ابن جزي أن مثة خطوات ينبغي اتباعها ومراعاهتا يف بناء النظرية الفقهية 
 :(1)ورص مادهتا؛ وهي

 ضم كل شيء إىل مقابله. -

 إحلاق كل فرع أبصله. -

 احد.   مجع ما تفرق مما هو جزء من املوضوع نفسه يف كتاب و  -

 
 خامسا: األساس اخلامس: أسلوب الصياغة والعرض النهائي.

دون  -رمبا–النظرية الفقهية قد تصاغ على شكل حبث مطول يف كتاب، أو تعرض يف مقال، أو 
 ذلك، جامعة لكل عناصرها، دالة على املضمون املتوجهة إليه.

فكار وترابطها، وهذا ليس ومهارة الباحث املنظر تبدو يف حسن العرض، وتتجلى يف ترتيب األ
ابألمر السهل وال اهلني، حيث إن تسلسل األفكار وحسن عرضها انعكاس اتم لوضوح املوضوع 

 يف ذهن الباحث وإحاطته به وحسن فهمه له.
وألمهية مرحلة الصياغة وعرض مادة النظرية يف شكلها النهائي، قدم فقهاء التنظري خطوات 

اتباعها يف الوصول إىل حسن عرض بناء النظرية الفقهية، ترجع  أساسية مهمة ميكن االستفادة من
 :(2)تلك اخلطوات إىل

 حتليل املوضوعات إىل مفردات وجزئيات. -0

تصوير املوضوع بشكل واضح، مبين على التحليل العلمي املفصل حىت يتيسر للقارئ فهم  -9
 جوانب املوضوع.

 بله املنطق.اعتماد األسلوب العلمي الواضح، الذي خياطب العقل ويق -3

 حترير حمل النزاع، وسرب املراد. -4

 تقرير املوضوع بعرضه يف صورة جمردة، ووصف حقيقي أبسلوب علمي مبسط مشفوعا -5
 ابآلراء واملذاهب واالستدالل هبا، ومناقشتها مث االنتهاء إىل الرأي الراجح منها.

 البعد عن التعميم يف األحكام. -6

                                 
 .91فاطمة قاسم، ص:  مناهج الصياغة والبحث يف النظرايت الفقهية، -1
 املرجع نفسه. -2
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 نظرية احلق
 متهيد:

أبرز النظرايت الفقهية والقانونية اليت تدرس ضمن وحدات مقياس النظرايت تعد نظرية احلق من 
 الفقهية والقانونية.

وتسلط هذه النظرية الضوء على مفهوم احلق وأنواعه، ومصدره، وأركانه، وما تعلق به من أحكام؛  
 كطرق استيفائه وغريها.

 ابلتفصيل.وسنحاول يف هذه احملاضرات حبث كل تلك اجلوانب املتعلقة ابحلق 
 املطلب األول: تعريف احلق.

 الفرع األول: تعريف احلق لغة:
َواَل ؛ كما يف قوله تعاىل: )(1)احلق لغة: يعين الثبوت والوجوب، واألمر الثابت واحلق ضد الباطل

فـََوَربِ  كما يف قوله تعاىل: )؛  (3)، واحلق اليقني(2)(تـَْلِبُسوا احلَْقَّ اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 
 .(4)(السََّماِء َواأْلَْرِض ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ 

 كما يرد احلق مبعىن العدل واملساواة.
 .(6)(مُثَّ رُدُّوا ِإىَل اَّللَِّ َمْواَلُهُم احلَْق ِ قال تعاىل: ) (5)والعدل اسم من أمساء هللا سبحانه

 : تعريف احلق اصطالحا:الفرع الثاين
 أوال: تعريف احلق عند علماء القانون.

 ذهب القانونيون مذاهب يف تعريفهم للحق، وترجع تلك التعريفات يف عمومها إىل أربعة اجتاهات:
 
 
 التعريف الشخصي: )نظرية اإلرادة(: -1

                                 
 .077، ص: 4لسان العرب، ابن منظور، ج:  - 1
 .49سورة البقرة، اآلية:  - 2
 .23التعريفات، اجلرجاين، ص:  - 3
 .93سورة الذارايت، اآلية:  - 4
 .077، ص: 4لسان العرب، ابن منظور، ج:  - 5
 .69سورة األنعام، اآلية:  - 6
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 ويذهب أصحاب هذه النظرية إىل أن احلق سلطة إرادية خمولة لصاحب احلق؛ فأصحاب هذه
النظرية نظروا إىل احلق من خالل صاحبه، فعرفوا احلق أبنه: "قدرة أو سلطة إرادية خيوهلا القانون 

 .(1)لشخص من األشخاص يف نطاق معلوم"
 وترتبط هذه النظرية ارتباطا وثيقا ابملذهب الفردي وما ينادي به من مبدأ سلطان اإلرادة.

نصار هذه النظرية هو إرادة الشخص، فال وبناء على هذا التعريف جند أن جوهر احلق عند أ
بال إرادة، وعليه فإن القانون ال ميكنه أن يفرض أي حق على إنسان إال  -عندهم–يتصور احلق 

 إذا أراده.
 نقد النظرية: 

 لقد تعرضت النظرية الشخصية لنقد شديد من أوجه:
يربط وجود احلق  أن القول أبن احلق قدرة، أو سلطة إرادية يتعارض مع الواقع؛ حيث إنه -أ

ابإلرادة، يف حني أنه يوجد احلق مع انعدامها لدى صاحبه؛ كما هو احلال يف اجملنون والصغري غري 
 املميز، فكل منهما قد يتمتع ابحلق الذي يثبت هلما رغم أهنما عدميا اإلرادة.

كما أن احلق قد يثبت لصاحبه دون تدخل من إرادته، بل دون علمه؛ كما هو شأن  -ب
الذي ثبت له احلقوق يف تركة مورثه مبجرد وفاة املورث دون تدخل إرادته، وكذلك الغائب  الوارث

 الذي يكتسب حقوقا دون علمه. 

إن تعريفة النظرية الشخصية للحق، جيعل من املتعذر االعرتاف لألشخاص املعنوية أو  -ت
 حلقيقية هلذه األشخاص.االعتبارية إبمكانية اكتساب احلقوق؛ ذلك لصعوبة التسليم بتوفر اإلرادة ا

إن هذه النظرية ختلط بني وجود احلق واستعماله؛ فاحلق قد يوجد ولو بدون إرادة صاحبه،  -ث
ولكن مباشرة هذا احلق واستعماله قد يستلزم وجود اإلرادة، وحينئذ ال نعترب وجود اإلرادة شرطا 

يستلزم استعمال احلق  لقيام احلق، وإمنا يكون شرطا الستعماله، ومع ذلك فإن هناك حاالت ال
 فيها وجود اإلرادة؛ كحالة اجلنون كما سبق بيانه.

 التعريف املوضوعي )نظرية املصلحة(: -2
ينظر أنصار هذه النظرية إىل احلق من خالل موضوعه والغاية منه، ولذلك فإهنم يعرفون احلق أبنه: 

 .(1)"مصلحة حيميها القانون"

                                 
 .935وم القانونية، أمحد فيغو، ص: املدخل إىل العل -1 



20 

 

 عنصران متالزمان:له  -بناء على هذا التعريف-فاحلق 
وهو املنفعة أو املصلحة اليت حيققها احلق لصاحبه، وهذه املنفعة قد عنصر موضوعي:  -أ

 تكون مادية أو معنوية.

 ويتمثل يف احلماية القانونية للحق؛ أي الدعوى القضائية. عنصر شكلي: -ب

 نقد النظرية:
ية، إال أهنا مل تسلم من النقد؛ ابلرغم من كون هذه النظرية قد القت قبوال يف بعض األوساط القانون

 فقد قيل يف نقدها أهنا:
تعرف احلق هبدفه والغاية منه؛ وهي املصلحة، وال جيوز تعريف الشيء بغايته، وإمنا جبوهره،  -أ

وليس جوهر احلق هو املصلحة أو املنفعة اليت حيصل عليها صاحب احلق، ألن احلق ما هو إال 
 ن غري التوفيق إدخال املصلحة يف ماهية احلق.وسيلة لتحقيق املصلحة، ولذلك فإنه م

وإن كان صحيحا أن احلق يتضمن مصلحة، فإن العكس غري صحيح؛ إذ ليست كل  -ب
مصلحة حقا؛ فهناك مصاحل معينة ال ترقى إىل مرتبة احلقوق؛ فمثال حني تفرض الدولة رسوما 

حيقق مصلحة مؤكدة مجركية على بعض الواردات األجنبية محاية للبضاعة الوطنية، فإن ذلك 
للمنتجني احملليني ، ولكن هذه املصلحة ال ترقى إىل مرتبة احلق الذي ميكن املطالبة به أمام 

 القضاء.

أن هذه النظرية جتعل من احلماية القانونية، أو الدعوى عنصرا اثنيا يف احلق، بينما ال ميكن  -ت
جود احلق؛ لكوهنا الحقة على نشوء اعتبار احلماية القانونية إال نتيجة أو أثر لو  -يف احلقيقة–

احلق، وال ميكن اعتبارها عنصرا لوجوده؛ فاحلق ال يعترب حقا لكون القانون حيميه بدعوى، وإمنا 
 الصحيح أن القانون حيميه بدعوى ألنه حق.

 النظرية املختلطة )احلق إرادة ومصلحة(: -3

نظرية أخرى تقوم على اجلمع بني  نشأت  إزاء االنتقادات السابقة للنظريتني الشخصية واملوضوعية
نظرييت اإلرادة واملصلحة؛ وذلك ابلنظر إىل احلق من خالل صاحبه، ومن خالل موضوعه، أو 
الغرض منه على حد سواء ولكن أصحاب هذه النظرية اختلفوا فيما بينهم بشأن ترجيح اإلرادة أو 

 املصلحة يف تعريف احلق: 
                                                                                                  

 .2احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي، حممد رأفت عثمان، ص:  - 1
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اإلرادة؛ فيعرف احلق أبنه: "مصلحة حتميها سلطة فبعضهم يغلب عنصر املصلحة على عنصر 
 .(1)إرادة اإلنسان"

والبعض اآلخر يغلب دور اإلرادة على دور املصلحة فيعرف احلق أبنه: "قدرة أو سلطة إرادية 
 .(2)يعرتف هبا القانون وحيميها، لشخص من األشخاص، يف سبيل حتقيق مصلحة معينة"

وسواء أكان احلق مصلحة حتميها اإلرادة، أو كان إرادة يف سبيل حتقيق مصلحة، فإن هذه النظرية 
ال تضيف جديدا يف الكشف عن جوهر احلق، وهلذا ميكن أن توجه إليها االنتقادات نفسها اليت 

ره مركبا وجهت إىل النظريتني السابقتني؛ فاحلق ليس اإلرادة، كما أنه ليس املصلحة، وال جيوز اعتبا
منهما، ولذلك ظهرت نظرية حديثة حاولت أن تكشف عن جوهر احلق وخصائصه الذاتية 

 املميزة.   
 النظرية احلديثة )نظرية داابن(: -4

ظهرت هذه النظرية نتيجة لالنتقادات املوجهة للنظرايت السابقة، ومحل لواءها الفقيه البلجيكي 
ويعرف أصحاهبا احلق أبنه: "ميزة مينها القانون  وأتثر هبا أغلب فقهاء القانون؛ Dabin"داابن" 

لشخص ما وحيميها بطريقة قانونية، ويكون له مبقتضاها احلق يف التصرف متسلطا على املال 
 .(3)معرتف له بصفته مالكا أو مستحقا له"

 والعناصر األساسية اليت تستخلص من هذا التعريف هي:
لطة مطابقة للقواعد القانونية، ويرتتب عليه أن احلق يعرب عن سلطة يقرها القانون؛ أي س -أ

ضرورة احرتام الغري هلا، وذلك ابالمتناع عن كل ما من شأنه اإلضرار ابستئثار الشخص حبقه 
 والتسلط عليه؛ فال معىن لوجود احلق إذا مل يكن الغري ملزما ابحرتامه.

صرا من عناصر وجوده، فاحلق وإذا كانت احلماية القانونية ضرورية حلماية احلق إال أهنا ليست عن
 ال حيمي قانوَن إال إذا كان موجودا. 

يفرتض يف وجود احلق وجود صاحبه، وقد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباراي،  -ب
ويتمتع الشخص الطبيعي بصالحيته يف اكتساب احلقوق، والتحمل اباللتزامات، ويكتسب 

                                 
 .090مفهوم احلق املنشئ، منصور حامت حمسن، ص:  - 1
 .93جرائم االنتحال األديب والعلمي، حممد إبراهيم أبداح، ص:  - 2
 .8 -7حممدي فريدة زواوي، ص:  املدخل إىل العلوم القانونية، - 3
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هو حممي قانوَن، ولو مل تكن له إرادة  الشخصية القانونية مبجرد وجوده، وتضمن له حقوقه، و 
 كاجلنني، واجملنون، وميكن للويل )النائب( ممارسة حقوقه وفق نظام النيابة.

أما الشخص املعنوي فهو افرتاض وجود قانوين لتجمع أشخاص أو أموال، يتحمل االلتزامات 
 ويكتسب احلقوق.

احلق يرد على قيمة معينة تكون جماال له، قد يكون شيئا ماداي، كما ميكن أن يكون شيئا  -ث
    معنواي. 

يفرتض يف صاحب احلق أن تكون له سلطة االستئثار والتسلط على حقه، وهذا االستئثار  -ج
لط هو الذي مييز احلق يف الواقع، وينشئ العالقة بني صاحب احلق وحمله؛ كحق امللكية، ويعد التس

 .(1)نتيجة طبيعية لالستئثار؛ فيكون لصاحب احلق السلطة يف التصرف يف حمل حقه

  .وتضيق هذه السلطة أو تتوسع تبعا لنوع احلق
 اثنيا: تعريف احلق يف الفقه اإلسالمي.

 :(2)لقد تعددت استعماالت الفقهاء للفظة احلق، نذكر من أمهها
ما يثبت للشخص من ميزات أو سلطات،  استعماله ابملعىن العام الشامل، ويقصد به كل -0

سواء أكان الثابت من ذلك ماليا أم غري مايل، واحلق هبذا املعىن هو املراد واملتعلق ابلدراسة 
 التنظريية للفقه.

استعماله يف مقابلة األعيان واملنافع اململوكة، ويريدون به ما يثبت لألشخاص من مصاحل  -9
 الطالق، وحق احلضانة وحق الوالية ... ابالعتبار الشرعي؛ كحق الشفعة، وحق 

استعماله ملحوظا فيه املعىن املعىن اللغوي فقط، فيقولون حقوق الدار؛ ويقصدون بذلك  -3
 ما يثبت للدار من مرافق؛ كحق التعلي، وحق الشرب، ألهنا اثبتة للدار والزمة هلا.

فعله؛ كقوهلم: استعماله فيما يطلق جمازا على غري الواجب للحض عليه والرتغيب يف  -4
 حقوق اجلوار؛ يقصدون بذلك األمور اليت حثت عليها الشريعة يف التعامل مع اجلريان.

                                 
 .09املدخل إىل القانون، نبيل سعد إبراهيم، ص:  - 1
، واملدخل 98، وأحكام املعامالت الشرعية، علي اخلفيف، ص: 04، ص: 0انظر: مصادر الفقه اإلسالمي، عبد الرزاق السنهوري، ج:  - 2

 .493سالمي، حممد سالم مدكور، ص: ، واملدخل للفقه اإل316للفقه اإلسالمي، عيسوي أمحد عيسوي، ص: 
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استعماله يف مقابل امللك، وهو اصطالح احلنفية والزيدية، ويطلقون لفظ احلق يف مقابل  -5
امللك عندما يكون هناك اختصاص يسوغ لصاحبه بعض التصرفات على حمله، دون أن يكون له 

 ف الكامل فيه.التصر 

وقد عرف القابسي احلق هبذا املعىن بقوله: "وهو يف عرف الشرع: عبارة عما خيتص به اإلنسان 
انتفاعا وارتفاقا، ال تصرفا كامال؛ كطريق الدار، ومسيل املاء، والشرب، ومشارع الطريق، فإنه قد 

ليك فيه بيعا أو هبة أو ينتفع مبسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره، ولو أراد أن يتصرف ابلتم
 .(1)حنومها ال ميكنه ذلك"

أما فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة واإلمامية فقد أطلقوا على هذه العالقة القائمة بني اإلنسان 
 .(2) والشيء حبيث ال تعطيه السلطة الكاملة يف التصرف فيه حق االختصاص

"هو عبارة عما خيتص مستحقه ابالنتفاع وقد عرف ابن رجب يف قواعده حق االختصاص بقوله: 
 .(3)به، وال ميلك أحد مزامحته، وهو غري قابل للشمول واملعارضات"

 واملقصود بقوله: غري قابل للشمول؛ أي غري قابل جلميع التصرفات واالنتفاع.
 ويذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل القول أبن فقهاء الشريعة اإلسالمية مل يضعوا تعريفا جامعا

مانعا للحق مبعناه العام، وأن كل التعاريف اليت نقلت عنهم للحق قاصرة عن حتديد معناه حتديدا 
 دقيقا.

 
وبرروا ذلك بكون فقهاء الشريعة اإلسالمية رأوا أن فكرة احلق معروفة ال حتتاج إىل تعريف، فاكتفوا 

 .(4)بوضوح مبعناه اللغوي
منها تعريفه أبنه: "الثابت الذي ال  -ى املعىن اللغوياليت تدور عل–وذكروا مناذج لتلك التعريفات 

 .(6)، كما عرف أبنه: "املوجود من كل وجه وجودا ال شك فيه"(5)ميكن إنكاره"

                                 
 .05احلاوي القدسي، القابسي، ص:  - 1
 .061، ص: 0امللكية يف الشريعة اإلسالمية، عبد السالم العبادي، ج:  - 2
 .029القواعد الفقهية، ابن رجب، ص:  - 3
 .083احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده، حممد فتحي الدريين، ص:  - 4
 .51القهستاين والغنري، ينظر: النظرايت العامة للمعامالت، أمحد فهري أبو سنة، ص:  وممن عرفه بذلك: - 5
 .886شرح املنار وحواشيه، النسفي، ص:  - 6
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، وعرفه الزيلعي يف تبيني (1)كما عرفه ابن جنيم يف البحر الرائق بقوله: "واحلق ما يستحقه الرجل"
 .(2)احلقائق بقوله: "واحلق ما استحق اإلنسان"

 ومها تعريفان يكتنفهما الغموض لعموم لفظ "ما" وملا يلزم فيهما من دور.
وعرفه بعض فقهاء الشريعة على أنه خطاب هللا تعاىل كما فعل ذلك عبد احلليم اللكنوي يف 

، وقد انتقد هذا التعريف أبنه غري قومي؛ (3)حاشيته قائال: "احلق املوجود واملراد هنا حكم يثبت"
اصطالح األصوليني هو خطاب الشارع، وواضح أن احلق ليس اخلطاب نفسه، إمنا ألن احلكم يف 

اصطالح الفقهاء الذي هو أثر اخلطاب، فإن التعريف  -هنا–هو أثر اخلطاب، وإن أريد ابحلكم 
ال يكون مانعا؛ لكون األثر ال يقصر على ما جعله الشارع الزما، بل يشمل أيضا ما جعله 

هذا التعريف ابألعم، فكل حق حكم،  -بذلك–م الوضعية؛ فيكون مباحا، كما يشمل األحكا
 .(4)وليس كل حكم حقا"

 ؛ أي اخلطاب نفسه.(5)وكذلك فعل القرايف؛ حيث عرف حق هللا أبنه: "أمره وهنيه"
ولقد استشكل القرايف نفسه تعريفه للحق أبنه أمر هللا بكونه معارضا ملا ورد يف احلديث الصحيح 

هللا عليه وسلم أنه قال: "حق هللا تعاىل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به  عن رسول هللا صلى
، حيث إن داللة احلديث تتجه إىل أن حق هللا تعاىل هو نفس الفعل، ال األمر به، وهو (6)شيئا"

خالف ما قرره القرايف يف تعريفه، وإلزالة هذا التعارض حكم القرايف على أن احلديث مؤول، وأنه 
 . (7)ب إطالق األمر على متعلقه الذي هو الفعل"من اب

 :(8)واحلقيقة أنه ميتنع أن يكون حق هللا هو أمره وهنيه بل هو متعلقهما، وهو عبادته، ودليله
؛ وقوله صلى هللا (9) (َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ ظاهر النصوص؛ كقوله تعاىل: ) -0

 على عباده أن يعبدوه، وال يشركوا به شيئا".عليه وسلم: "حق هللا 

                                 
 .997، ص: 6البحر الرائق، ابن جنيم، ج:  - 1
 .35، ص: 6تبيني احلقائق، الزيلعي، ج:  - 2
 .906، ص: 9احلكيم اللكنوي، ج: حاشية قمر األقمار على نور األنوار شرح املنار، عبد  - 3
 .05املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، مصطفى الزرقا، ص:  - 4
 .041، ص: 0الفروق، القرايف، ج:  - 5
  5267 ، رقم:071، ص: 7، ج: إرداف الرجل خلف الرجلرواه البخاري يف صحيحه، كتاب: اللباس، ابب:  - 6
 .049، 040، ص: 0ج:  الفروق، القرايف، - 7
 .049-041، ص: 0احلاشية على الفروق، ابن الشاط، ج:  - 8
 .56سورة الذارايت، اآلية:  - 9
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أن حق هللا معناه: الالزم له على عباده، والالزم على العباد البد أن يكون مكتسبا هلم،  -9
  !وكيف يصح أن يتعلق الكسب أبمره، وهو كالمه، وهو صفته القدمية؟

 نفسه. فال بد أن يكون حق هللا هو فعل اإلنسان الذي هو متعلق احلكم، وليس احلكم
وإذا كان القول أبن الفقه اإلسالمي مل يبني حقيقة احلق اعتمادا من فقهاء الشريعة على وضوح 
داللته يف اللغة، فلم حيتاجوا إىل إيضاحه، ولكون علماء األصول، وإن تعرضوا يف حبث االجتهاد 

غريه، فإن تعريفاهتم حكم هللا أم  -هنا–ملسألة هل احلق عند هللا واحد أم متعدد، وهل املراد ابحلق 
للحق يف هذا املقام ال يربز ماهية احلق، فإن الذي يبدو أن إطالق هذا احلكم غري صحيح وال 
دقيق؛ حيث ورد تعريف احلق ألحد فقهاء الشافعية، وهو القاضي حسني بن حممد املروزي املتوىف 

يه: "واملعين ابحلق: ه( يف كتابه طريقة اخلالف بني الشافعية واحلنفية؛ وقد جاء ف469سنة )
 .(1)اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا"

 والناظر إىل هذا التعريف يتبني له قيمته العلمية من أوجه:
أنه عرف احلق أبنه اختصاص؛ وهو تعريف يربز ماهية احلق؛ لكون االختصاص جوهر كل  -0

بني الشخص حق، فال وجود له إال بوجوب االختصاص الذي هو عبارة عن العالقة اليت تقوم 
واحلق؛ حبيث يكون هلذا الشخص وحده االستئثار ابلسلطات والصالحيات الثابتة شرعا يف هذه 

 .(2)العالقة لصاحبه يف حمله

أن وصف هذا االختصاص أبنه مظهر فيما يقصد له بني أن طبيعة هذا االختصاص تقوم  -9
 على وجود آاثر ونتائج خيتص هبا صاحب احلق، دون غريه.

كاد ينتهي إليه البحث القانوين بعد طول ختبط يف معرفة ماهية احلق أنه تعريف ي -3
 .(3)وقوامه

أن هذا التعريف دليل على سبق فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل إبراز ماهية احلق، وتقدمي  -4
 تعريف جامع مانع له، لكونه تعريف ألحد فقهاء القرن اخلامس اهلجري.

 .(4)أبنه: "اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا"وسنقتصر بذكر تعريف مصطفى الزرقا للحق 

                                 
 .051و  0593طريقة اخلالف بني الشافعية واحلنفية، القاضي حسني، خمطوط بدار الكتب املصرية، برقم:  - 1
 . 3نظرية احلق بني الشريعة والقانون، عبد السالم العبادي، ص:  - 2
 .013، ص: 0تعريفات القانونيني، عبد السالم العبادي، ج:  - 3
 .01، ص: 3املدخل إىل نظرية االلتزام يف الفقه، مصطفى الزرقا، ج:  - 4
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 شرح التعريف: 
أي أن احلق عالقة اختصاصية بشخص معني أو فئة، إذ ال معىن للحق إال إذا اختصاص: 

خيتص به البائع، وبذلك خترج  -مثال–تصورت فيه ميزة ممنوحة لصاحبه ممنوعة عن غريه؛ فالثمن 
ا هي من قبيل اإلابحات العامة؛ كاالصطياد فال يعترب حقا، العالقة اليت ال اختصاص فيها، وإمن

وإمنا هي رخصة، إال إذا منح إنسان امتيازا ابستثمار شيء من تلك املباحات فاحنصر به، 
 أصبحت حقا. 
أي أن منشأ احلق يف نظر الشريعة هو إرادة الشرع، فال يوجد حق شرعي من غري  يقرر به الشرع:

 الشرع، حقا كان حقا، وما ال فال. دليل عليه، فما اعتربه
 أي أن احلق اترة يتضمن سلطة، واترة يتضمن تكليفا، والسلطة نوعان: سلطة أو تكليفا:

 السلطة على شخص؛ كحق احلضانة. -أ

 السلطة على شيء؛ كحق امللكية. -ب

 أما التكليف فهو دوما عهدة على إنسان، وهو إما:
 عهدة مالية؛ كوفاء بدين. -أ

 كقيام األجري بعمله.وإما عهدة شخصية   -ب

 املطلب الثاين: أركان احلق.
 للحق ثالثة أركان هي:

 الفرع األول: الركن األول: صاحب احلق:
ويفرتق الفقه اإلسالمي مع القانون الوضعي يف كون هذا األخري يقتصر يف حتديد صاحب احلق 

ا يعترب الفقه على الشخص الطبيعي )اإلنسان(، أو االعتباري )كالشركات واملؤسسات(، بينم
اإلسالمي اجملال يف حتديد صاحب احلق أوسع من ذلك؛ حيث تضاف بعض احلقوق إىل هللا 

 ابعتبارها حقوقا اتبعة له سبحانه، وسيأيت تفصيل ذلك يف مطلب أنواع احلقوق.
 واحلق يستند يف وجوده إىل طرف معني، وإىل شخصية حمددة، قد تكون طبيعية أو اعتبارية.  

 ص الطبيعي:أوال: الشخ
يتمتع الشخص الطبيعي ابلشخصية القانونية، ولذلك يتعني بيان مىت تبدأ هذه الشخصية، ومىت 

 تنتهي.
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 بداية الشخصية الطبيعية:  -1

، وهذا يفيد (1)على أن الشخصية الطبيعية تبدأ بوالدة اإلنسان -يف عمومها–تنص املواد القانونية 
انفصال اجلنني عن بطن أمه انفصاال اتما، وميكن التعرف ارتباط الشخصية القانونية ابلوالدة؛ أي 

 على حياة املولود ببعض املظاهر؛ كالصراخ واحلركة والتنفس.
وإذا تعلقت بداية الشخصية الطبيعية ابحلقوق الثابتة هلا، فإن اعتبار انفصال اجلنني حيا هو بداية 

 الفقه اإلسالمي بعض احلقوق قبل الشخصية الطبيعية ميكن إعادة النظر فيه، لكون اجلنني له يف
 انفصاله.

 هناية الشخصية الطبيعية:  -2

تنتهي الشخصية القانونية ابلوفاة الطبيعية والوفاة احلكمية، ويقصد ابلوفاة الطبيعية هناية حياة 
اإلنسان حقيقة خبروج روحه من جسده، وتثبت واقعة الوفاة شهادة الوفاة، أو أبي طريقة أخرى، 

 .(2)وفاة الشخص انتهاء شخصيته القانونيةويرتتب على 

أما املوت احلكمي فإنه ليس موات فعليا مشهودا آباثره، إمنا هو موت تقرره احملكمة يف أحوال 
معينة؛ كاملسافر الذي غاب ومل يرجع ملدة معينة، أو الغائب الذي مل يرجع يف احلاالت اليت يغلب 

ابلوفاة ضمن أحكام فقهية  -بعد النظر–القاضي  فيها اهلالك؛ كاحلرب أو الزلزال، حيث حيكم
وقانونية مقررة، بناء على طلب أحد الورثة، أو من له مصلحة، أو النيابة العامة، ويسبق احلكم 

 ابلوفاة، احلكم ابلفقدان.
بعد عدهتا، وتقسيم  -إن شاءت–ويرتتب على احلكم بوفاة املفقود بعض اآلاثر؛ كزواج الزوجة 

ه ابعتبارها تركة، وال يعترب واراث حبسب األصل إال من بقي حيا بعد احلكم ابعتبار أمواله على ورثت
 .(3)املفقود ميتا مع مراعاة أحكام التنزيل

كما يرتتب على ظهور املفقود حيا بعد احلكم ابعتباره ميتا أحكام هلا تفصيالهتا يف كتب الفقه، 
بعد صدور احلكم بوفاته، أو مل تكن قد والقانون؛ كحكم رجوع زوجته إليه إن كانت قد تزوجت 

 تزوجت، وكذلك حكم اسرتداد املفقود ألمواله اليت قسمت بني ورثته.

                                 
 تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا وتنتهي مبوته".منه على ما يلي: " 95تنص املادة  -مثال–ففي القانون املدين اجلزائري  -1
من القانون املدين اجلزائري  95وقد توافق الفقه اإلسالمي والقانون يف اعتبار الوفاة الطبيعية مما تنتهي به الشخصية القانونية، وقد نصت املادة  -2

 على ما يلي: "تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا وتنتهي مبوته".
 .00حماضرات يف مقياس نظرايت احلق، بوترعة مشامة، ص:  -3
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 اثنيا: الشخص االعتباري:
إن احلديث عن الشخصية االعتبارية يف القانون ضرورة علمية، أو مدخل ما منه بد للوقوف على 

ذلك ألن القانون قد سبق الفقه من حيث مدى اعتبار الفقه اإلسالمي هلذا النوع من الشخصية؛ 
 .(1)أتصيل نظرية الشخصية االعتبارية، وبيان طبيعتها وخصائصها وكسبها وانتهائها ...إخل

ومناط سبق القانون ابلقول ابلشخصية االعتبارية قد اقتضته متطلبات الثورة الصناعية يف العصر 
السياسية يف هذا العصر، حيث استقر  احلديث، وكذلك احلاجات االقتصادية أو االجتماعية أو

الوضع على أن يتجمع عدد من األشخاص يف شكل شركة أو مجعية، أو تتكون جمموعة من 
األموال يف شكل شركة أو مؤسسة أو وقف، وذلك لتؤدي جهده احملدود أن ينهض به، فكان ال 

هلا، تدخل به معرتك بد أن يعرتف هبذه التجمعات بكيان مستقل عن القائمني عليها واملكونني 
 .(2)النشاط القانوين فتكتسب به احلقوق وتتحمل االلتزامات

وملا كانت الشخصية القانونية لتلك التجمعات ال تدرك ابحلس، بل ابلفكر مسيت ابلشخصية 
املعنوية أو احلكمية أو االعتبارية؛ ألهنا قائمة على أساس اعتبار القانون هلا، ومن هنا يبدو مناط 

 لشخصية االعتبارية.القول اب
يف تعريف احلقوقيني هو: "جمموع من األشخاص أو جمموع من  -إذن–فالشخص االعتباري 

األموال يستهدف به حتقيق غرض معني ويعرتف القانون له ابلشخصية القانونية، وابلتايل يصبح 
ؤسِ سة له أو قابال ألن تثبت له احلقوق وجتب عليه الواجبات وينظر إليه جمردا عن األشخاص امل

 .(3)األموال املكونة له"
إن هذا الشخص االعتباري له وجود مستقبل وقائم بذاته، ومن مث يستطيع أن يتملك وأن يتعاقد، 

 .(4)وأن يكون دائنا ومدينا، شأنه شأن الشخص الطبيعي
 وبناء عليه فإن للشخص االعتباري عنصرين أساسني؛ أحدمها شكلي واآلخر موضوعي.

ر املوضوعي فهو تواجد جمموع من األشخاص أو األموال وأن يستهدف هذا التواجد فأما العنص
 غرضا معينا، بشرط أن يكون هذا الغرض ممكنا ومشروعا.

                                 
 .392الشخصية االعتبارية بني الفقه والقانون، حممد السيد الدوسقي، ص:  - 1
 .309مدخل لدراسة القانون، العطار، ص:  - 2
 .330الشخصية االعتبارية بني الفقه والقانون، حممد السيد الدسوقي، ص:  - 3
 .917صدة، ص: أصول القانون، ال - 4
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وأما العنصر الشكلي، فهو اعرتاف الدولة ابلشخصية القانونية هلذا اجملموع من األشخاص أو 
 .(1)األموال

ن بوجود الشخصية االعتبارية إال أهنم اختلفوا يف تفسري وعلى الرغم من التسليم لدى فقهاء القانو 
 .(2)أو حتليل طبيعة هذه الشخصية إىل ثالثة اجتاهات

وتبدأ الشخصية االعتبارية عند اعرتاف الدولة هبا، وتنتهي أبسباب خمتلفة؛ كأن ينتهي األجل 
ذا كانت الشخصية احملدد هلا، أو بتحقيق الغرض الذي قامت ألجله، أو مبوت مجيع أفرادها، إ

 االعتبارية مجاعة من األشخاص.
كما تنتهي بطريقة اختيارية، إذا كانت الشخصية االعتبارية جمموعة من األشخاص وأمجع كل 

 أعضائها على حلها، أو قررت ذلك األغلبية اليت بيدها سلطة احلل.
من الشخصيات  كما تنتهي بشكل إجباري، إما حبكم قضائي، أو ابستصدار تشريع يلغي أنواعا

 االعتبارية.
 .(3)ويرتتب على انتهاء الشخصية االعتبارية تصفية حقوقها والتزاماهتا

والشخصية االعتبارية نوعان: عامة وخاصة، ويقصد ابلشخصية االعتبارية العامة الدولة وفروعها، 
 .(4)أما الشخصية االعتبارية اخلاصة فرياد هبا اهليئات واملؤسسات واجلمعيات والشركات

والذي ال مرية فيه أن الفقه اإلسالمي بنصوصه وفروعه يضم جذور نظرية الشخصية االعتبارية 
وأبعادها ومفاهيمها يف الثروة الفقهية اليت يزخر هبا هذا الفقه العميق والعريق، وبناء عليه فقد رتب 

 .(5)الفقه اإلسالمي على اعتبار هذا النوع من الشخصية أحكاما فقهية خاصة
أن فقهاءَن مل يعرفوا هذا املصطلح "الشخصية االعتبارية" اليت فرضها القانون  -كما سبق-ح صحي

أن من فقهائنا من أنكر أهلية الوجوب لغري  -أيضا–، وصحيح (6)لبعض اجلهات واملؤسسات
                                 

 .304مدخل لدراسة القانون، العطار، ص:  - 1
نظرية يذهب االجتاه األول إىل اعتبار الشخصية االعتبارية جمرد افرتاض قانوين خمالفا احلقيقة، ويذهب االجتاه الثاين إىل إىل تفسريها ضمن  - 2

 (.481-474ة واقعية افرتاض فيها )ينظر: أصول القانون، الصدة، ص:امللكية املشرتكة، بينما يذهب أصحاب االجتاه الثالث إىل اعتبارها حقيق
 .903املدخل إىل دراسة القانون، علي حسني، ص:  - 3
 من ق م ج أن األشخاص االعتبارية هي: 42تنص املادة  - 4

ت االشرتاكية والتعاونيات واجلمعيات وكل الدولة الوالية، املؤسسات والدواوين واجلمعيات العامة طبقا للشروط اليت يقررها القانون، واملؤسسا 
 جمموعة أشخاص وأموال مينحها القانون شخصية اعتبارية.

 .26احلق والذمة، علي اخلفيف، ص:  - 5
 .990الفقه اإلسالمي، مدخل لدراسته ونظام املعامالت فيه، حممد يوسف موسى، ص:  - 6
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اإلنسان سواء كان مناط هذه األهلية الذمة، أو الصفة اإلنسانية اليت تدوم لإلنسان بدوام 
، ولكن هذا ال يعين أن فكرة الشخصية االعتبارية غريبة عن الفقه اإلسالمي، أو (1)وجوده

متعارضة مع أحكامه، بل على العكس من ذلك، فإن الفقه اإلسالمي زاخر أبهم تطبيقاهتا 
 :(2)ونتائجها، ويتجلى ذلك يف

 أوال: اعتبار املسلمني مجيعهم أمة واحدة:
ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة أهنم أمة واحدة يف قوله تعاىل: )إن خطاب القرآن الكرمي للمسلمني على 

 (َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأََن َربُُّكْم فَاتَـُّقونِ ، وقوله سبحانه: )(3) (َواِحَدًة َوَأََن رَبُُّكْم فَاْعُبُدونِ 
(4). 

قة بني أفراد األمة اإلسالمية كعالقة اجلسم بكل واعتبار النيب صلى هللا عليه يف أحاديث كثرية العال
أعضائه، وأن الفرد املسلم مسؤول عن غريه من أفراد األمة يف حاالت عدة، كما أنه مسؤول عن 
نفسه، يقول صلى هللا عليه: "مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى 

، وقال صلى هللا عليه وسلم: "املؤمن للمؤمن  (5)سهر"منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى وال
، وقد نبه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أن من مل يهتم أبمر (6)كالبنيان يشد بعضه بعضا"

 .(7)املسلمني فليس منهم

                                 
وقد خرج من مال من فقهائنا إىل عدم االعرتاف ابلشخصية االعتبارية ما ذهب إليه على اجتهادات وآراء فقهية؛ كالذي ذهب إليه بعض  - 1

د وى حبق بعمتأخري الفقهاء من أن األوامر السلطانية املتعلقة ابلقضاء مما يعود إىل سالحية السلطان يف املصاحل املرسلة؛ كاألمر بعدم مساع الدع
هل تبطل مبوت السلطان اآلمر، فال يلزم هبا القضاة إال إذا جتدد األمر هبا من السلطان اجلديد  -وهي قضية التقادم–مرور مخسة عشرا عاما عليه 

 أو يستمر حكمها؟  
ض مع مبدأ أن السلطان مل يصدر وقد ذهب بعض الفقهاء إىل القول ببطالهنا؛ منهم خري الدين الرملي، وابن عابدين يف رد احملتار، وهو حكم يتعار 

ة يف صحة أمره ابمسه الشخصي، وإمنا ابسم الدولة اليت ميثلها، فمرد هذا الرأي إىل عدم تصور فكرة الشخصية االعتبارية، كما اختلف فقهاء احلنفي
صح، أما إذا أوصى للمسجد نفسه  الوصية للمسجد، وحنوه من املنشئات، فقيل تصح مطلقا، وقيل إذا أوصى ابملال لينفق على مصاحل املسجد

نوا فال يصح؛ ألن املسجد ال ميلك، والراجح هو الرأي األول، وهو قول حممد بن احلسن الشيباين، والذين ذهبوا إىل عدم صحة الوصية للمسجد ب
 (439، ص: 4ين، ج: رأيهم على أن املسجد ال ذمة له فال ميلك، ومن مث فال شخصية له ولو حكمية: )ينظر رد احملتار، ابن عابد

 .368-345الشخصية االعتبارية بني الفقه والقانون، حممد السيد الدسوقي، ص:  - 2
 .29سورة األنبياء، اآلية:  - 3
 .59سورة املؤمنون، اآلية:  - 4
 - 66، رقم: 0222، ص: 4، ج: تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهمرواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الرب والصلة واآلداب، ابب:  - 5

(9586). 
 . 480، رقم: 013، ص: 0، ج: تشبيك األصابع يف املسجد وغريهرواه البخاري يف صحيحه، كتاب: الصالة، ابب:  - 6
  .217، رقم: 030، ص: 9رواه الطرباين يف معجمه، ابب: امليم، ج:  - 7
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طبيعة العالقة بني أفراد األمة اليت هي عالقة تفرض التكافل والتضامن ابملعىن  -إذن-فهكذا تربز 
 ذي يعرب عن وحدهتا وكرامتها.الشامل ال

 -يف بعض األحيان–مث إن تلك الوحدة اليت هي من أبرز خصائص األمة اإلسالمية متنح الفرد 
احلق يف أن ينوب عن جمموع األمة األخرى يف بعض التصرفات سواء كان هذا الفرد حاكما أو 

ميثلها فرد منها، وقد أكد حمكوما، وهذا يعين أن لألمة اإلسالمية يف جمموعها شخصية اعتبارية 
 .(1)هذه احلقيقة نصوص شرعية وسوابق اترخيية

من تلك النصوص ما روى أبو عبيد يف كتابه األموال عن قيس ابن عباد أنه قال: دخلت على 
علي أَن واألشرت فقلنا: هل عهد إليك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهدا مل يعهده إىل الناس  

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم عهدا مل يعهده إىل الناس إال ما كان يف كتايب كافة؟ فقال: مل يعهد 
هذا، وأخرج صحيفة من جفن سيفه فيها: "املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدَنهم، وهم 

 .(2)يد على من سواهم"
 اثنيا: اعرتاف اإلسالم مببدأ الدولة:  

إذا كانت الدزلة يف العرف القانوين من األشخاص االعتبارية العامة، ضمن حدود إقليمية معينة، 
ال يرفض مفهوم الدولة يف العف القانوين، وال يرى  -رغم كونه دين الوحدة اجلامعة–فإن اإلسالم 

حتقق  يف تعدد الدول أو احلكام خروجا من أمر معلوم من الدين ابلضرورة، ما دامت هذه الدول
 .(3)فيما بينها قيم ومفاهيم األخوة اإلسالمية

وقد قرر الفقهاء أن للدولة شخصية اعتبارية عامة ميثلها يف التصرفات واحلقوق واملصاحل رئيسها 
 .(4)ونوابه كل وفق اختصاصه يف شىت اجملاالت الداخلية واخلارجية

 اثلثا: تشريع أحكام الشركة:

                                 
 .346الدسوقي، ص: الشخصية االعتبارية بني الفقه والقانون، حممد السيد  - 1
، والنسائي يف سننه، كتاب: 9750، رقم: 81، ص: 3، ج: يف السرية ترد على أهل العسكر رواه أبو داود يف سننه، كتاب: اجلهاد، ابب: - 2

 . 6200، رقم: 330، ص: 6، ج: ذكر القسامة اليت كانت يف اجلاهليةالقسامة، 
 .342مد السيد الدسوقي، ص: الشخصية االعتبارية بني الفقه والقانون، حم - 3
 .960، ص: 3املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ج:  - 4
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 أن الشركة ال متلك ذمة مستقلة، وابلتايل ال تعلق ملفهوم إذا كان بعض الفقهاء يذهبون إىل
، فإن فقهاء آخرون يذهبون إىل إثبات تعلق الشركة ابلشخصية (1)الشخصية االعتبارية ابلشركة
 االعتبارية، ذلك من وجهني:

كون لفظ الشركة نفسه يدل على معىن الشخصية االعتبارية؛ إذ إن لفظ الشركة   الوجه األول:
 كوين جمموع من األشخاص واألموال، وهو أبرز مسة للشخصية االعتبارية.يعين ت

أن كثريا من األحكام الفقهية املتعلقة ابلشركات، اليت ذهب إليها بعض الفقهاء، ال  الوجه الثاين:
 تفسري هلا إال يف إطار فكرة الشخصية االعتبارية؛ ومن تلك األحكام:

 جواز شراء الشريك من مال الشركة.  -1

 -هنا–از الفقهاء أن يشرتي الشريك من سلع الشركة، ويقع الشراء صحيحا، وال يعد الشريك أج
 . (2)مشرتاي بعض ماله ببعضه

وقد اعترب الفقهاء يف شركة املضاربة أن لرب املال يف املضاربة ملك الرقبة ال ملك التصرف، وملكه 
كان مال املضاربة يف حق كل يف حق التصرف كاألجنيب، وللمضارب ملك التصرف ال الرقبة؛ ف

منهما كمال األجنيب لذلك جاز الشراء بينهما، فمن يكون هذا األجنيب عن الشركاء إال الشركة؟ 
 وهي شخص اعتباري، له ذمة مالية مستقلة.

 متلك الشركة الربح قبل املقامسة: -2

ها يف الفقه قبل توزيعها على الشركاء فإن اجتا–إذا حققت الشركة أرابحا، فإن تلك األرابح 
 . (3)ملك للشركة إىل أن تتم القسمة -اإلسالمي يذهب إىل أن تلك األرابح

وإىل جني أن تتم القسمة ال بد أن يكون الربح اثبتا يف ذمة شخص، ليس هو أحد الشركاء      
 .(4)ابالتفاق، فال يكون إال الشركة ذاهتا، وهي شخص اعتباري

 .رابعا: أحكام الوقف الفقهية

                                 
 .906، ص: 0الشركات يف الشريعة اإلسالمية، ج:  - 1
 .010، ص: 6، وبدائع الصنائع، الكاساين، ج: 053، ص: 5املنتقى، الباجي، ج:  - 2
 .387، ص: 9ج:  أسىن املطالب، زكراي األنصاري، - 3
ذا الرأي الذي ذهب إليه الفقه اإلسالمي يف بعض مذاهبه هو الذي أخذ به القانون الوضعي؛ فليس للشركاء إال احلق يف اقتسام األرابح، وه - 4

 (.939أما األرابح ذاهتا فهي ملك الشركة حىت يتم التقسيم )ينظر: مشروعات املشاركة اإلسالمية الدولية، عاشور عبد اجلواد، ص: 
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؛ تثبت له حقوقا، وتوجب عليه أخرى، وليس (1)هور الفقهاء إىل أن للوقف ذمة ماليةيذهب مج
 .(2)لشخصية الناظر دخل فيها بدليل أنه إذا عزل حل حمله من خيلفه يف القيام عليها

 وال ميكن ختريج تلك التصرفات الشرعية إال إذا فرضنا أن للوقف ذمة منفصلة عن ذمة القيم عليه.
 املسجد. خامسا: أحكام

من نظر يف أحكام املسجد الفقهية اليت تناوهلا فقهاؤَن يتبني له أن بعض تلك األحكام يفيد أن 
للمسجد شخصية اعتبارية مستقلة، يرتتب عليها أن للمسجد ذمة مالية مستقلة، وصالحية 

 اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات؛ فله أن ميلك ما يوهب له، وينتفع مبا يوقف عليه.
حية اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات؛ فله أن ميلك ما يوهب له، وينتفع مبا يوقف وصال
 .(3)عليه

 سادسا: األحكام املنظمة لبيت املال.
 يعترب بيت املال اخلزينة املالية العامة للدولة، وهو جهة مستقلة متثل مصاحل األمة يف األموال العامة.

االعتبارية لبيت املال؛ حيث عرف أبنه اجلهة اليت متلك  وتكاد عبارات الفقهاء تصرح ابلشخصية 
 .(4)كل ما مل يتعني مالكه من املسلمني

وأثبت الفقهاء على بيت املال حقوقا هي مبثابة التزامات تستقر يف ذمته، كما أثبتوا له حقوقا 
نه اجلهة أيضا؛ فعليه نفقة من ال عائل له من فقراء املسلمني، وهو وارث من ال وارث له، كما أ

 .(5)املنفقة على املرافق العامة كاملدارس واملستشفيات واجلامعات
وقد أكد الفقهاء االستقاللية يف الذمة املالية لبيت املال بدليل أنه جيوز لويل األمر أن يقرتض إذا مل 

 .(6)يكن يف بيت املال ما يكفي ملا عليه من حقوق، وتستقر الديون يف ذمة بيت املال
 اين الركن الثاين: حمل احلق. الفرع الث

                                 
الفقهاء، فذهبوا إىل أن الوقف ليس له ذمة، وأن الذمة خاصة ابإلنسان احلي، وما سواه فال ذمة له، ومن مث ال جيتمع الوقف خالف بعض  - 1

 (.997، ص: 5ابلشخصية االعتبارية، وال الطبيعية، )ينظر: البحر الرائق، ابن جنيم، ج: 
 .360الدسوقي، ص: الشخصية االعتبارية بني الفقه والقانون، حممد السيد  - 2
 .471، ص: 9أسىن املطالب شرح روض الطالب، زكراي األنصاري، ج:  - 3
 .903األحكام السلطانية، املاوردي، ص:  - 4
 .435املدخل للفقه اإلسالمي، حممد سالم مدكور، ص:  - 5
 .903األحكام السلطانية، املاوردي، ص:  - 6



34 

 

حمل احلق هو كل ما ينصب عليه احلق من أشياء مادية )منقول أو  :(1)أوال: مفهوم حمل احلق
 أو االمتناع عنه. (2)عقار(، أو غري مادية، أو عمل ما، سواء ابلقيام به

داي  إذن فمحل احلق قد يكون عمال، كما هو احلال خبصوص احلق الشخصي، وقد يكون شيئا ما
 كما هو احلال خبصوص احلق العيين، أو الشيء املعنوي كما هو احلال ابلنسبة للحق الذهين ...

 ويشمل حمل احلق: حمل احلق العيين، وحمل احلق الشخصي.
 اثنيا: حمل احلق العيين:

، واألشياء من حيث طبيعتها تقسم إىل أشياء اثبتة )العقارات( (3)احلق العيين متعلق ابألشياء
من القانون املدين اجلزائري بينهما مبا يلي: "كل شيء  683اء منقولة، وقد فرقت املادة وأشي

مستقى حبيزه واثبت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو 
 منقول"، وتنقسم العقارات إىل عقارات بطبيعتها، وعقارات ابلتخصيص.

مستقر حبيزه، واثبت ال ميكن نقله؛ كاألراضي واملباين، أما العقارات  ويعترب عقارا بطبيعته كل شيء
منقوالت، ولكنها خصصت خلدمة عقار، أو الستغالله؛   -يف األصل–ابلتخصيص فهي 

 :(4)كاملواشي واملفروشات، ولكي يعترب املنقول عقارا ابلتخصيص جيب توفر الشروط اآلتية
 واجد.أن يكون املنقول والعقار مملوكني لشخص  -

 أن يكون املنقول خمصصا خلدمة العقار والستغالله. -

أما املنقول فهو كل ما ميكن نقله من مكان إىل آخر دون تلف، وقد تكون املنقوالت بطبيعتها 
 مادية أو معنوية؛ كاالسم التجاري.

 وكمن أمهية تقسيم األشياء إىل عقارات ومنقوالت فيما يلي:
ال على العقارات، دون املنقوالت؛ كالرهن، وحق أن بعض احلقوق العينية ال ترد إ -

يف القانون املدين اجلزائري ال تنقل إال ابلشهر يف  -ملكية العقار–االختصاص وحق االرتفاق 
 احملافظة العقارية، أما ملكية املنقول املعني بذاته فإهنا تنتقل مبجرد العقد.

                                 
وينبغي التفريق بني حمل احلق ومضمون احلق؛ حيث إن مضمون احلق هو تلك السلطات اليت موضوع احلق،  -أيضا–حمل احلق يطلق عليه  - 1

 خيوهلا احلق لصاحبه، بينما يقصد مبحل احلق ما يرد أو يقع عليه احلق مبضمونه من شيء أو عمل. 
 هو جمل للحق خالفا للقانون.وخيتص الفقه اإلسالمي خبصوص كون العمل حمال للحق يف كونه يدرج العبادات ضمن العمل الذي  - 2
 هناك فرق بني الشيء واملال؛ فاملال أعم؛ لكونه كل حق مال سواء كان حقا شخصيا أو عينيا أو ذهنيا. - 3
 من ق.م.ج. 19/ 683املادة  - 4
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، أما (1)أن حترر يف شكل رمسي -يف القانون املدين–التصرفات الواردة على العقار جيب  -
 التصرفات الواردة على املنقوالت فهي قائمة على الرتاضي.

 الشفعة ال ترد إال على العقار دون املنقول. -

 دعاوى احليازة خاصة ابلعقار دون املنقول. -

 الطعن ابلغنب يكون بصفة خاصة يف التصرفات الواردة على العقارات دون املنقوالت. -

مي التصرفات الواردة على العقارات أكثر من تلك الواردة على القانون يقيد وحي -
 .(2)املنقوالت

 ويشرتط يف الفقه اإلسالمي يف األشياء حمل التعامل شروطا:
 أن تكون موجودة:  -0

، واستثين من هذا الشرط جواز بيع (3)فال يصح بيع املعدوم، وهو شرط متفق عليه بني الفقهاء
واالستصناع بشروط مثبتة يف كتب الفقه، وعقد اإلجارة إذا اعترب بيع املعدوم يف بيع السلم، 

 منافع.

ويرتتب على هذا الشرط عدم صحة بيع نتاج األرض من الزرع والثمر للعام القابل، وعدم صحة 
 .(4)بيع احلمل، أو بيع بيت مل ينب بعد

 :(5)أن تكون منتفعا هبا -9

ء من عدمه حصل اخلالف يف حكم التعاقد على وبناء على االختالف يف مدى االنتفاع ابألشيا
 .(6)بعض األشياء، كالكلب والفهد، واألسد والنمر واهلر، وجلد امليتة

وقيد كثري من الفقهاء معىن االنتفاع مبا أذن الشرع يف االنتفاع به، ولذلك تناول الفقهاء حكم 
 .(7)التعاقد على وسائل الطرب، وأدوات املعصية

 

                                 
 من القانون املدين. 10مكرر  394املادة  - 1
 .097املدخل للعلوم القانونية، نظرية احلق، حممدي فريدة، ص: - 2
 .032، ص: 5بدائع الصنائع، الكاساين، ج:  - 3
 .61البيوع الشائعة، حممد توفيق رمضان البوطي، ص:  - 4
 .985، ص: 2اجملموع، النووي، ج:  - 5
 .043، ص: 5بدائع الصنائع، الكاساين، ج:  - 6
 .8، ص: 4املغين، ابن قدامة، ج:  - 7
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 :(1)نفسها أن تكون مملوكة يف -3

، (2)وذلك أبن ال تكون مباحة، فال يصح التعاقد على الكأل يف املرعى وال بيع املاء يف النهر
وذهب إىل هذا االجتاه القانون املدين اجلزائري يف منع التعاقد على األشياء اليت ال يستطيع أحد أن 

 .(3)يستأثر حبيازهتا
 أن يكون للبائع حق التصرف فيها: -4

للبائع على املبيع سلطان ميكنه أن يبيعه سواء أكان مبلك أو والية على البائع أو  مبعىن أن يكون
بوكالة عنه، فال يلزم من وجود امللك وجود حق التصرف ابملبيع، كما ال يلزم من عدم امللك عدم 

 صحة التصرف.

صحة أو والفقهاء وإن اختلفوا من حيث املبدأ حول هذا الشرط إال أهنم اختلفوا يف كونه شرط 
 .(4)شرط لزوم، وبناء عليه اختلفوا يف حكم بيع الفضويل

 أن تكون مقدورة التسليم: -5

فال يصح التعاقد على املغصوب مثال، وال على بيع الطري يف اهلواء وال السمك يف املاء، وقد 
 .(5)اتفقت املذاهب على ذلك

 أن تكون معلومة: -6

اقد على جمهول للمتعاقدين أو ألحدمها، وهو شرط متفق عليه من حيث املبدأ؛ فال يصح التع
سواء أكانت اجلهالة يف الثمن أو املثمن، ويف ذات العوض أو يف صفته، وتكفي رؤيته قبل العقد 

 .(6)فيما ال يتغري غالبا
وبناء على االختالف يف بعض تفصيالت وتفريعات هذا الشرط؛ كهل يشرتط للعلم ابحملل املتعاقد 

وصف؟ وهل يشرتط رؤيته مجيعه أم تكفي رؤية بعضه؟ وهل تشرتط الرؤية عليه الرؤية أم يكفي ال
 .(7)عند العقد أم تصح إن كانت قبله؟

                                 
 .311، ص: 0األموال، أبو عبيد، ج:  - 1
 .932، ص: 4تاج، ابن حجر، ح: حتفة احمل - 2
 ق.م.ج. 689املادة:  - 3
 .515، ص: 4حاشية ابن عابدين، ج:  - 4
 .08، ص: 4املغين، ابن قدامة، ج:  - 5
 .980، ص: 5البحر الرائق، ابن جنيم، ح:  - 6
 .40، ص: 3الشرح الصغري، الدردير، ج:  - 7
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أقول بناء على االختالف يف بعض تلك التفصيالت حيصل اخلالف يف بعض العقود املعاصرة،  
 كالبيع على الربَنمج أو الكااتلوك، أو الربوشور.

 أن تكون طاهرة: -7

 .(2)من الفقهاء خالفا للحنفية (1)اجلمهوروقد اشرتطه 
 اثلثا: حمل احلق الشخصي:

احلق الشخصي هو القيام بعمل، أو االمتناع عنه، وجمال القيام ابلعمل أو االمتناع عنه يف الفقه 
اإلسالمي أوسع منه يف القانون؛ حيث يشمل القيام ابلعمل أو االمتناع عنه يف الفقه اإلسالمي 

ر واالنتهاء عن كل املنهيات، ومن ذلك أداء العبادات وإقامة الفرائض اليت أوجبها إتيان كل األوام
هللا سبحانه، وإذا كان دراسة األعمال بصفة عامة ابعتبارها حمال للحق الشخصي تندرج ضمن 

 بذكر أهم الشروط املتعلقة هبذه األعمال. -هنا–دراسة االلتزامات، فإننا سنكتفي 
 إمكانية احملل: -0

يصح التعاقد على ما هو مستحيل، ويقصد ابالستحالة عدم استطاعة أحد القيام ابلعمل، فال 
 وذلك سواء كانت االستحالة مطلقة أم نسبية.

 تعيني احملل: -9

أن  -نذرا–لكي يكون العمل حمال لاللتزام جيب أن يكون معينا، أو قابال للتعيني، فإذا تعهد أجد 
د مل يقم النذر، وإذا تعهد مقاول أبن يبين منزال وجب أن يقوم بعبادة، أو بعمل صاحل دون حتدي

يكون هذا البناء معينا، أما إذا اقتصر االلتزام على إقامة البناء دون تعيينه مل يوجد حمل، ويكون يف 
 .(3)حكم املعدوم، ويتعلق هذا الشرط ابلقيام ابلعمل، وكذا ابالمتناع عنه

 مشروعية العمل )احملل(. -3

ام إذا كان حماه غري مشروع، ويكون احملل غري مشروع يف الفقه الإلسالمي إذا كان ال يقوم االلتز 
خمالفا لقواعد القانون، فإذا مل يتوفر هذا الشرط فإنه ال يصح أن  -القانون–خمالفا للشرع، أو كان 

 يكون حمال للحق.

                                 
، ص: 9، ومنتهى اإلرادات، البهويت، ج: 99، ص: 3والشرح الصغري، الدردير، ج: ، 348، ص: 3ينظر: روضة الطالبني، النووي، ج:  - 1

043. 
 .044، ص: 5بدائع الصنائع، الكاساين، ج:  - 2
 .962املدخل إىل القانون، نظرية احلق، نبيل إبراهيم سعد، ص:  - 3
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ا أن االلتزام أن يرتكب معصية؛ كأن يسرق أو يقتل، مل يصح نذره، كم -مثال–فإذا نذر واحٌد 
 ابطال؛ كااللتزام بتوريد املخدرات. -يف القانون–ابرتكاب جرمية يقع 

 الفرع الثالث: الركن الثالث: املكلف ابحلق )املدين(.
واملكلف ابحلق ميكن أن يكون شخصية طبيعية كما ميكن أن يكون شخصية اعتبارية، ويقال يف 

 احلق(.ما قيل يف الركن األول )صاحب  -إذن–هذا الفرع 
 املطلب الثالث: مصادر احلق وأسبابه.

 إن منشأ احلق، أو سببه األساسي )غري املباشر( هو الشرع، غري أن الشرع: أوال:
 قد ينشئ احلقوق مباشرة من غري توقف على أسباب أخرى؛ كاألمر ابلعبادات املختلفة. -0

الناس؛ كعقد  وقد ينشئ الشارع احلقوق، أو األحكام مرتبة على أسباب أخرى ميارسها -9
 الزواج فإنه ينشئ حق النفقة للزوجة.

املقصود من املصادر أو األسباب يف هذا البحث األسباب املباشرة، سواء أكانت أدلة  اثنيا:
 الشرع، أم األسباب اليت أقرهتا وعينتها هذه األدلة.

 مصادر احلق الشخصي مخسة: اثلثا:
 الشرع؛ كااللتزام ابلنفقة على األقارب. -0

 العقد؛ كالبيع. -9

 اإلرادة املنفردة؛ كالنذر. -3

 الفعل النافع، أو اإلثراء بال سبب؛ كأداء دين الغري أبمره. -4

 الفعل الضار، كالتزام املعتدي بضمان الشيء الذي أتلفه. -5

 وأما مصادر احلق العيين، فهي أسباب امللك التام أو الناقص، وموضع دراستها نظرية امللكية.
إىل مصدرين  -سواء العينية أو الشخصية–ميكن رد مصادر احلقوق يف الفقه اإلسالمي  رابعا:
 مها:  -كما يف القوانني الوضعية–اثنني 
 التصرف الشرعي، ويشمل العقد، واإلرادة املنفردة. -0

 الواقعة الشرعية، وتشمل: الفعل النافع، والفعل الضار. -9

 املطلب الرابع: أقسام احلق.
 يف الفقه اإلسالمي، مث يف القانون الوضعي. نذكر أقسام احلق
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 الفرع األول: أقسام احلق يف الفقه اإلسالمي.
للحق يف الفقه اإلسالمي تقسيمات عديدة ترجع إىل اعتبارات خمتلفة، وسنذكر أقسام احلق 

 ابعتبار حمل احلق، وابعتبار صاحب احلق.
 أوال: أقسام احلق ابعتبار حمل احلق.

 :(1)ر حمله إىلينقسم احلق ابعتبا
 حق مايل وحق غري مايل. -0

 حق شخصي وحق عيين. -9

 حق جمرد وحق غري جمرد. -3

 احلق املايل وغري املايل: -أ

 ترجع أقسام احلق يف جمملها إىل قسمني: حقوق مالية وحقوق غري مالية.
ويقصد هبا احلقوق املتقررة، وهي كل ما هو متعلق ابألموال مما ميكن  احلقوق املالية: -

االنتفاع به انتفاعا مشروعا؛ كالنقود والعقارات واملنقوالت، ومن خصائصها أهنا تقبل حيازته، و 
االعتياض عنها ابملال؛ كالثمن يف املبيع واإلجارة، ويلحق ابألموال ما هو يف حكمها لتعلقه هبا؛  

ايل يف كحقوق االنتفاع واالرتفاق، وحنو ذلك مما هو متعلق ابملال مما ميكن تقوميه وأخذ العوض امل
مقابله مما يصح أن يكون حمال للتعاقد، ويضمن ابلتعدي، وينقل ابإلرث، ويلحق بذلك حقوق 

 .(2)املؤلفني، وشهادات االكتشاف، وبراءات االخرتاع وجنو ذلك

ويقصد هبا احلقوق اجملردة؛ وهي كل ما ال عالقة له ابملال، وال ما  احلقوق غري املالية: -
 غريها، وحق الزوج على زوجته، وحنو ذلك.يشبهه؛ كحق األم يف حضانة ص

وهذا النوع من احلقوق ال يتقوم ابألموال، وال جيوز أخذ املال مقابل التنازل عنه، وال جيوز أن 
 .(3)يكون حمال للتعاقد عليها، وال تنقل ابإلرث

 ويلحق هبذا القسم احلقوق املتعلقة جبسم اإلنسان، وأعضائه، فهي من احلقوق اليت ال تتقوم
 .(4)ابألموال

                                 
 .64فارس سقا، ص: سلطة اإلنسان يف التصرف أبعضائه يف الفقه اإلسالمي والقانون، عبد املنعم  - 1
 .39، 30أحكام املعامالت الشرعية، اخلفيف، ص:  - 2
 .984، ص: 3، وهتذيب الفروق، املكي، ج: 955ختريج الفروع على األصول، الزجناين، ص:  - 3
 .64سلطة اإلنسان يف التصرف أبعضائه، عبد املنعم فارس سقا، ص:  - 4
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 احلق الشخصي واحلق العيين: -ب

 سبق بسط القول يف حقيقتها، والفرق بينهما يف احلديث عن احملل كركن من أركان احلق.
 احلقوق اجملردة واحلقوق غري اجملردة. -ت

هو الذي ال يرتك أثرا ابلتنازل عنه صلحا أو إبراء، بل يبقى حمل احلق اجملرد )احملض(:  -
)املدين( بعد التنازل هو نفسه؛ كحق الشفعة، فإذا أسقط الشفيع حقه يف احلق عند املكلف 

 الشفعة كانت ملكية املشرتي للعقار بعد التنازل هي بعينها قبل التنازل.

هو احلق الذي ال يرتك أثرا ابلتنازل ويرتك فيه أثرا ابلتنازل عنه؛ فيتغري فيه  احلق غري اجملرد: -
 .(1)عنه، بعد أن كان غري معصوم الدم احلكم، فيصري معصوم الدم ابلعفو

 اثنيا: أقسام احلق ابعتبار صاحب احلق.
 إىل أقسام أربعة: -يف الفقه اإلسالمي–تنقسم احلقوق ابعتبار صاحبها 

 حقوق خالصة هلل تعاىل. -

 وحقوق خالصة للعبد. -

 وحقوق مشرتكة بني هللا والعبد، حق هللا فيها غالب. -

 .(2)، حق العبد فيها غالبوحقوق مشرتكة بني هللا والعبد -

 حق هللا تعاىل:  -1

، لكون (3)يقصد حبقوق هللا تعاىل تلك احلقوق اليت تعود ابلنفع على العامة، دون اختصاص أبحد
هللا سبحانه مستغن ومنزه عن طلب املنافع، وإمنا نسب هذا احلق هلل تعاىل لعظم خطره ومشول 

 نفعه.
الصالة، وكذا العبادات اليت فيها معىن املؤونة مثل صدقة ويتجسد هذا احلق يف العبادات احملظة؛ ك

الفطر، والعقوابت الكاملة؛ أي احلدود اليت شرها هللا عز وجل لتحقيق مصلحة عامة؛ كجد الزَن، 
وكذا العقوابت اليت فيها معىن العبادة؛ كالكفارات، فهذه مجيعها حقوق هللا سبحانه وتعاىل، 

                                 
 .9851، ص: 4الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 1
 .050، ص: 9، والتلويح على التوضيح، التفتازاين، ج: 040، ص: 0املوافقات، الشاطيب، ج:  - 2
 .303، وشرح املنار، ابن امللك، ص: 074، ص: 9تيسري التحرير، أمري ابد شاه، ج:  - 3
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شوهبا أي غرض شخصي، ويقابل حقوق هللا ما يسمى يف شرعت للمصلحة العامة دون أن ي
 .(1)القانون احلق العام، أو النظام العام

واألصل يف حق هللا سبحانه عدم جواز التصرف فيه بنقل أو عفو أو صلح أو تنازل، وال جيوز 
 .(3)، يقول الشاطيب: "حق هللا ما فهم من الشرع أنه ال خرية للمكلف فيه"(2)تغيريه

إذن ال خرية للمكلف فيه، سواء أكان عبادة؛ كالصالة والزكاة أم كان –سم من احلق فهذا الق
، فال يسقط حد السرقة بعفو  (5)أم كان مرتددا بني العقوبة والعبادة، كالكفارات (4)عقوبة كاحلدود

 ، وال يسقط حد الزَن بعفو الزوج أو غريه،(6)املسروق منه، أو صلحه عند بلوغ األمر إىل احلاكم
 .(7)أو إابحة املرأة نفسها

ويدخل يف ذلك أيضا احلقوق اليت تثبت للعبد بصفة ذاتية مبقتضى الشريعة؛ كحق الوالية على 
الصغري، وحق اإلبن يف البنوة والنسب، فهذه احلقوق كلها ال تسقط، وال تقبل اإلسقاط من أحد 

إلسقاط احلدود اخلالصة هلل تعاىل، ، وحترم الشفاعة (8)من العباد، ألنه ال ميلك احلق يف إسقاطها
 .(9)وذهب الفقهاء إىل وجوب استتابة من أسقط الصالة والزكاة، فإن اتب وإال قتل

وإذا كانت حقوق هللا تعاىل ال تقبل اإلسقاط من جهة العباد، فإهنا تقبل اإلسقاط من جهة 
الشرع، الرخص اليت  صاحب الشرع رمحة ابلعباد وختفيفا عنهم، ويدخل يف احلقوق اليت أسقطها

تتضمن إسقاطا؛ كإسقاط الصالة عن احلائض والنفساء، وإسقاط الصوم عن الشيخ الكبري الذي 
 .(10)ال يقوى على الصوم، وإسقاط احلرمة يف تناول احملرم للضرورة كأكل امليتة

 
 

                                 
 .66سلطة اإلنسان يف التصرف أبعضائه، عبد املنعم فارس سقا، ص:  - 1
 .041، ص: 0رايف، ج: الفروق، الق - 2
 .040، ص: 9املوافقات، الشاطيب، ج:  - 3
 .063، ص: 3تبيني احلقائق، الزيلعي، ج:  - 4
 .925، ص: 9أصول السرخسي، السرخسي، ج:  - 5
 .355، ص: 4حاشية الدسوقي، الدسوقي، ج:  - 6
 .416، ص: 7هناية احملتاج، الرملي، ج:  - 7
 .985 ، ص:9املوافقات، الشاطيب، ج:  - 8
 .927، ص: 9ابن قدامة، املغين، ج:  - 9

 .959تسهيل الوصول، احملالوي، ص:  - 10
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 حق العبد: -2
من سائر حق العبد اخلالص هو الذي يتعلق به حتقيق مصلحة خاصة به، وهذه املصلحة تتض

احلقوق املالية؛ كضمان املتلفات، والديون واألمثان، وحق الشفعة، وحق الدية، وحق املشرتي يف 
 .(1)متلك املبيع، وحق البائع يف متلك الثمن، وحق الزوجة يف إنفاق مهرها

راد وهذا النوع من احلقوق يقابلها يف القانون احلقوق اليت ال تتعلق ابلنظام العام، واليت جيوز لألف
 التنازل عنها، أو االتفاق على خمالفة أحكامها.

ولذلك فإن األصل يف هذا النوع من احلقوق أن اخلربة فيها لصاحبها، يتصرف فيها ابلنقل 
واإلسقاط، وجيوز فيها العفو واإلبراء والصلح وغري ذلك، بشرط قابلية احملل لذلك التصرف وانتفاء 

صرف؛ أبن يكون تصرفه جائزا، وأن ال يكون حمجوزا املانع، إضافة إىل إمكان املكلف ابلت
 .(2)عليه

وإذا كان األصل يف حق العبد أنه قابل لإلسقاط، فإن هذا األصل يرد عليه استثناء يتعلق 
ابحلاالت اليت مينع فيها العبد من التصرف يف حقه، ويرجع ذلك إىل كون احلق إمنا هو منحة من 

 .(3)لشرعهللا عز وجل ال يثبت إال إبثبات ا
فاهلل سبحانه وتعاىل شرع احلقوق وألزم العبد ابستعماهلا وفق النظم واحلدود والضوابط اليت رمسها 
له، فإذا كان تصرف العبد يف حقه متعارضا مع هذه النظم والضوابط، كان تصرفه حمرما، فما من 

حق الطاعة حق للعبد يسقط إبسقاطه، أو ال يسقط إبسقاطه إال وفيه حق هلل تعاىل، وهو 
 .(4)واإلجابة

 ومن تطبيقات هذا االستثناء:
حترمي هللا سبحانه تبذير األموال وإتالفها، وإن صدر ذلك من صاحب احلق يف التصرف فيها، 

 .(5)وكذلك منع اإلنسان من التعسف ابستعمال حقه لإلضرار ابآلخرين وتضييع حقوقهم

                                 
 .057، ص: 0، وهتذيب الفروق، املكي، ج: 035، ص: 4كشف األسرار، البخاري، ج:   - 1
 .984، ص: 9املوافقات، الشاطيب، ج:  - 2
 .79سلطة اإلنسان يف التصرف أبعضائه، عبد املنعم فارس سقا، ص:  - 3
 املرجع السابق. - 4
 .964، ص: 9الشاطيب، املوافقات، ج:  - 5
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إذا أدى ذلك  -أيضا–نقل أو اإلسقاط وبناء على ذلك حيرم على صاحب احلق التصرف فيه ابل
 -مثال–إىل إسقاط حق الغري، أو اإلضرار به، سواء أكان املتضرر فردا أو مجاعة؛ فال جيوز للجار 

أن يتصرف يف ملكه مبا يؤذي جاره، وال للشريك مبا يضر شريكه، وليس للزوج أن ينقل حقه يف 
تداء على حق اجلماعة يف احملافظة على االستمتاع بزوجه حال قيام الزوجة ملا يف ذلك من اع

 .(1)األنساب واألعراض، وليس لألب إسقاط النسب، وحو حق للصغري
ويلحق بذلك احلقوق اليت يرتتب على إسقاطها تغيري األحكام الشرعية؛ كإسقاط املطلق حقه يف 

 .(2)إرجاع زوجته، وإسقاط الواهب حقه يف الرجوع عن اهلبة
ق قبل وجوبه؛ كإسقاط حق الشفعة قبل البيع، وإسقاط الوارث حقه ويدخل يف ذلك إسقاط احل

يف االعرتاض على الوصية حال حياة املوصي، فكل ذلك ال يقبل اإلسقاط؛ ألن احلق نفسه مل 
 يوجد بعد.

 احلق املشرتك بني هللا والعبد، وحق هللا هو الغالب. -3

الشخص، ولكن الغالب فيه حق  وهو احلق الذي  جيتمع فيه احلقان معا، حق هللا تعاىل، وحق
 هللا، ولذلك يلحق به، ومثاله: عدة املطلقة جيتمع فيه احلقان:

 صيانة األنساب عن االختالط، وهو حق هللا تعاىل. األول:
احملافظة على أوالد الشخص، وهو حق للعبد، لكن حق هللا تعاىل هو الغالب؛ ألن يف  الثاين:

 .(3)وهو محاية من الفوضى واالهنيارصيانة األنساب نفعا عاما للمجتمع، 
الذين يرون  (5)، خالفا للجمهور(4)حد القذف، والغالب فيه حق هللا عند احلنفية -أيضا–ومثاله 

 أن حق العبد هو الغالب فيه.
فهو مما اجتمع فيه احلقان، ولكن حق هللا  ومثاله أيضا صيانة اإلنسان حياته وعقله وصحته وماله

 .(6)موم النفع العائد على اجملتمع يف ذلك كلهتعاىل هو الغالب لع

                                 
 .006، ص: 7هناية احملتاج، الرملي، ج:  - 1
 .997، ص: 3اهلداية، املرغيناين، ج:  - 2
 .66سلطة اإلنسان يف التصرف أبعضائه، عبد املنعم فارس سقا، ص:  - 3
 .56، ص: 4بدائع الصنائع، الكاساين، ج:  - 4
 .350، ص: 3، وشرح منتهى اإلرادات، البهويت، ج: 399، ص: 7البني، النووي، ج: روضة الط - 5
 .9846، ص: 4الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:  - 6
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وحكم هذا القسم أنه يلحق ابلقسم األول؛ وهو حق هللا تعاىل، فإذا تبني كونه حق هللا سبحانه 
كما -هو الغالب أخذ حكمه، وجاز فيه اإلسقاط أو النقل أو العفو، وإذا حصل اخلالف فيه 

الغالب قال بعدم جواز العفو فيه قبل الرفع فمن رأى أن حق هللا هو  -القذفهو احلال يف حد 
يف أحد قوليهما، ومن ذهب إىل تغليب  (2)واملالكية (1)إىل احلاكم وبعده، وإليه ذهب احلنفية

 .(4)واحلنابلة (3)جانب العبد فيه أجاز العفو فيه قبل الرفع إىل احلاكم وبعده وإليه ذهب الشافعية
  وحق العبد فيه هو الغالب.احلق املشرتك بني هللا تعاىل والعبد،  -4

حق هللا تعاىل؛ وهو  -أيضا–ومثاله حق القصاص الثابت لويل املقتول، وهو مما اجتمع فيه احلقان 
ذا هتطهري اجملتمع من جرمية القتل، وحق الشخص، وهو شفاء غليله، وتطييب نفسه بقتل القاتل و 

ن هللا تعاىل يف نفس العبد حق ، يقول التفتازاين يف تعليل ذلك: ".. أب(5)احلق هو الغالب
االستعباد، وللعبد حق االستمتاع، ويف شرعية القصاص بقاء للحقني، ولكن حق العبد أرجح، 

 .(6)وهلذا فوض استيفاؤه إىل الويل، وجرى فيه االعتياض ابملال"
قتل ويعد جسم اإلنسان مثاال صاحلا للحق املشرتك، فتارة يكون حق هللا تعاىل هو الغالب؛ كحالة 

النفس، فال حيق للعبد أن يزهق روحه، وال أن أيذن بذلك لغريه، فحق العبد هنا ال يعتد به، وهو 
مهمل شرعا، واترة يكون حق العبد غالبا، ومثال ذلك أي تصرف يقوم به اإلنسان، أو أي 

اء؛  استخدام هلذا اجلسد مبا ال يناقض أوامر هللا ولو أدى ذلك التصرف إىل التلف يف بعض األعض
 .(7)كأن يبكي اإلنسان من خشية هللا حىت العمى، أو أن يقوم هلل حىت تنفطر قدماه

 الفرع الثاين: أقسام احلق يف القانون.
 ينقسم احلق يف القانون الوضعي إىل أقسام، ابعتبارات خمتلفة.

 أوال: ابالعتبار املايل وغري املايل.

                                 
 .319، ص: 3تبيني احلقائق، الزيلعي، ج:  - 1
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 :(1)يقسم احلق هبذا االعتبار إىل
 وهو ما يتعلق ابملال؛ كملكية األعيان والديون أو املنافع. حق مايل: -0

وهو ما ال تعلق له ابملال؛ كحق الويل يف التصرف على الصغري، واحلقوق  حق غري مايل: -9
 .(2)املدنية ... وينقسم احلق املايل إىل: حق عيين، وحق شخصي

 اثنيا: ابالعتبار السياسي واملدين.
 ىل حقوق سياسية وحقوق مدنية.تنقسم احلقوق هبذا االعتبار إ

: وهي حق الشخص ابعتباره عضوا يف مجاعة سياسية لإلسهام يف حكم احلقوق السياسية -0
اجلماعة،؛ كحق تقلد الوظائف العامة، وحق االنتخاب، وحق الرتشح ... وهذه احلقوق ختص 

 املواطن دون األجانب، كما أهنا ختص البالغني الراشدين دون القصر.

مسيت ابملدنية متييزا هلا عن احلقوق السياسية؛ حيث ختتلف عنها لكوهنا  دنية:احلقوق امل -9
 يتمتع هبا كل من املواطنني واألجانب على حد سواء، وتنقسم إىل:

: وهي حقوق تتميز أبهنا أساسية وضرورية ال ميكن (3) احلقوق العامة )احلرايت العامة( -أ
 الرأي، احلق يف العمل. العيش من دوهنا؛ كحق اإلنسان يف احلياة، حرية

 احلقوق اخلاصة: وتنقسم إىل حقوق األسرة، واحلقوق املالية. -ب

 املطلب اخلامس: األحكام املتعلقة ابحلق.
 آاثره املرتتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه، وسنتناوهلا فيما يلي: -هنا–ونعين هبا 

 .(4)الفرع األول: استيفاء احلق

 ل الوسائل املشروعة. لصاحب احلق أن يستويف حقه بك أوال:
 استيفاء حق هللا سبحانه: -0

أن يكون استيفاء حق هللا يف العبادة أبدائها على الوجه الذي شرعه هللا تعاىل، فإن امتنع  -أ
 الشخص عن أداء العبادة:

 فإن كان احلق ماليا كالزكاة، أخذه ويل األمر جربا عنه، ووضعه يف مصارفه.  -

                                 
 .05، ص: 3االلتزام العامة يف الفقه، الزرقا، ج:  املدخل إىل نظرية - 1
 .403املدخل إىل القانون، كرية، ص:  - 2
 م.0226من الدستور اجلزائري لعام:  40 – 92املادة  - 3
  feqhweb.comنظرية احلق يف الفقه اإلسالمي، عبد العزيز سويلم الكوكيب، ملتقى النظرية الفقهية والتقنني املعاصر  - 4
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على فعله بكل الوسائل املشروعة، إن ترك احلق ظاهرا، وإن كان غري مال محله ويل األمر  -
 وإال عاقبه يف الدنيا ابملصائب واحملن، ويف اآلخرة ابلعذاب األليم.

ويكون استيفاء حق هللا تعاىل يف منع اجلرائم واملنكرات ابمتناع الناس عنها طاعة هلل، فإن  -ب
ر احلكم القضائي هبا منعا للتظامل، مل يكف الناس عنها، عاقبهم ويل األمر، أو َنئبه، بعد إصدا

 وإاثرة الفنت.

 استيفاء حق اإلنسان: -9

 يكون استيفاء حق اإلنسان ابلتوجه إىل من عليه احلق وطلبه منه. -أ

فإذا متاطل املدين، وامتنع عن السداد، كان لصاحب احلق حق االقتضاء، وإذا أمكن  -ب
 از أخذه داينة ال قضاء.الدائن وضع يده على مقدار حقه من مال املدين املماطل، ج

 نوع املأخوذ من احلق. اثنيا:
 األصل يف استيفاء احلق أن يكون ابلعدل، وال يزاد عليه.

فإن كان احلق معلوم النوع، حمدد املقدار، فال جتوز الزايدة عليه يف االستيفاء، داينة  -0
 وقضاء.

عارف عليه عرفا بني وإن كان احلق مطلقا، غري حمدد النوع أو املقدار، فيؤخذ الوسط املت -9
 الناس، وجيوز تغرمي املمتنع عن دفع الزكاة.

 التسامح يف االستيفاء واألداء. اثلثا:
األصل يف استيفاء احلق كامال، لكن الشارع ندب صاحب احلق إىل عدم استيفاء حقه كامال، بل 

 بعضه إحساَن وتساحما، وخباصة إذا كان املدين يف ضائقة.
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 نظرية االلتزام
تعد نظرية االلتزام واحدة من أهم النظرايت الفقهية؛ حيث إن كثريا من األحكام الفقهية يف جمال 

 املعامالت تندرج ضمن جزئيات هذه النظرية.
 وسنحاول يف هذه احملاضرة حبث ما تعلق اباللتزام، من تعريف، وطبيعة، وأركان، وعناصر.

 أوال:تعريف االلتزام.
الدوام؛ يقال: لزم الشيء يلزم لزوما؛ أي ثبت ودام، ولزم املال : االلتزام: الثبوت و لغة -1

 وجب عليه، ولزمه الطالق وجب حكمه.

وااللتزام: اإلعتاق، لذلك يقال ملا بني ابب الكعبة واحلجر األسود امللتزم على وزن مفتعل؛ ألن 
 .(1)الناس يعتنقونه؛ أي يضمونه إىل صدورهم

ماالت الفقهاء؛ حيث تدل تعبرياهتم على أن االلتزام عام يف وهذا املعىن اللغوي جرت عليه استع
 التصرفات االختيارية، وهي تشمل مجيع العقود، سواء ما يتعلق ابملعاوضات أو التربعات.

 اصطالحا: -2
 تعريف االلتزام عند الفقهاء املتقدمني: -أ

 تعريف اإلمام احلطاب املالكي:
مصطلح االلتزام يف مصنفاهتم بكثرة كمنهج ال   استعمل الفقهاء املتقدمون على اختالف مذاهبهم

كنظرية، ألن االهتمام حينها كان منصبا على الفروع واملسائل، وقد مجع اإلمام احلطاب املالكي 
يف كتابه القيم: حترير الكالم يف مسائل االلتزام مجيع مسائل االلتزام يف الفقه اإلسالمي، وعر ف 

 فسه شيئا من املعروف مطلقا أو معلقا على شيء".االلتزام بقوله:" هو إلزام الشخص ن
 ومدلول االلتزام عند احلطاب يشمل البيع واإلجارة والنكاح وسائر العقود. -

 واملقصود بلفظ املعروف األمر اجلائز شرعا، وضده املنكر. 
ولذلك فإن اإلمام احلطاب يذهب إىل أن كل التزام اقرتن بشرط يتناىف ومقتضى العقد فإنه غري 

لزم، وكذلك االلتزام املعلق على فعل حمر م، فال يعترب ملزما؛ كقول الشخص: إن قتلت فالَن فهو م
 غري ملزم.

                                 
 .211املصباح املنري، الفيومي، ص: -1
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 وجبمع تعاريف االلتزام عند املتقدمني على أن االلتزام نوعان: فردي، وتباديل.
االلتزام الفردي: هو الصادر من طرف واحد؛ حيث يلزم اإلنسان نفسه أمرا اختيارا دون  -

تحمل الطرف اآلخر أي التزامات، وهذا النوع هو األشهر بني الفقهاء إذا أطلق حىت أن ي
قصر االلتزام عليه، لذا شاع عندهم مفهومه يف العقود اليت موضوعها التربعات حيث 

 يكون التمليك فيها من غري مقابل.

 لة.ومثاله: عقد اهلبة والصدقة والوصية والوقف واإلعارة والنذر، والضمان والكفا
وإىل ذلك ذهب تعريف احلطاب املالكي، وقد توسع املالكية يف مفهوم هذا النوع من االلتزام 

 فجعلوه نوعني:
إلزام الشخص نفسه شيئا من املعروف أبي لفظ دل عليه، أو ما يقوم مقامه من إشارة أو  األول:
 حنوها.
أخص من سابقه؛ حيث إنه نوع : إلزام الشخص نفسه شيئا من املعروف بلفظ اإللزام، وهذا الثاين

من أنواع العطية، وعلى ذلك فإن االلتزام إذا أطلق عند الفقهاء املالكية فإنه يراد به املعىن األخري 
 له.

 االلتزام التباديل:
ويشمل االلتزامات املتبادلة بني طرفني؛ حيث ينشئ كل طرف التزاما على نفسه اختيارا ملصلحة 

 الطرف اآلخر.
ن االلتزام يعين عقود املبادالت اليت تنشأ بني املتعاقدين، وتشمل عقد البيع، واإلجارة وهذا النوع م

 واملساقاة، واملضاربة والزواج واخللع.
 تعريف االلتزام عند الفقهاء احملدثني. -ب

 اختلفت اجتاهات الفقهاء املعاصرين يف تعريف االلتزام وتعددت تعريفاهتم له، نذكر منها:
د الناصر توفيق العطار أبنه:" إجياب اإلنسان على نفسه أمرا جائزا تعريف الدكتور عب -

 .(1)شرعا"

 شرح التعريف:
                                 

 .22نظرية االلتزام يف الشريعة اإلسالمية، والتشريعات العربية، العطار، ص: -1
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إجياب: يشمل اإلجياب على النفس واإلجياب على الغري، وخيرج األثر املرتتب عليهما فإنه  -
 يسمى لزوما.

 اإلنسان على نفسه: قيد يف التعريف أخرج به اإلجياب على الغري، سواء أكان من جهة -
 الشرع أو من جهة غريه حبق أو بغري حق فإنه يسمى إلزاما ال التزاما.

 أمرا: وهو حمل االلتزام، وهو إما أن يكون عينا أو دينا أو منفعة أو عمال أو حقا جمر دا. -
جائز شرعا: قيد يف التعريف خيرج به االلتزام غري اجلائز شرعا؛ كااللتزام ابحملرمات، كان  -

 ربوية على املال الذي اقرتضه. يلتزم املقرتض بزايدة
 تعريف أمحد إبراهيم بك: قال: -

 يطلق االلتزام عندَن بطريق االشرتاك على أحد معنيني: معىن خاص ومعىن عام:
فتعريفه ابملعىن اخلاص: هو إجياب اإلنسان شيئا من املعروف على نفسه مطلقا أو معلقا، وال يتم 

 زة، وهو عام يف مجيع التربعات على مذهب مالك.إال ابحليازة، وتبطله املوانع قبل احليا
وتعريفه على املعىن العام، وهو املراد هنا:" إجياب اإلنسان أمرا على نفسه إما ابختياره  -

وإرادته من تلقاء نفسه، وإما إبلزام الشرع إايه فيلتزمه، ألن الشرع ألزمه به امتثاال وطاعة 
 .(1)ألمر الشرع"

 ابأللفاظ ذات الصلة.اثنيا: عالقة االلتزام 
 عالقة االلتزام ابللزوم. -1
االلتزام هو إجياب اإلنسان أمرا على نفسه ابختياره وإرادته فيشمل ذلك املعاوضات  -

 والتربعات سواء أكانت بسبب العقد أو إرادة منفردة.
 أما اإللزام فهو إجياب الشرع أمرا على اإلنسان؛ كالواجبات الدينية، والفرائض. -
 يثبت إال اباللتزام، وهو نتيجة وأثر له، فال يدخل يف مفهومه.واللزوم ال  -

 –واحلاصل: أنه رغم الفرق الذي يبدو بني االلتزام واللزوم إال أن نتيجتها واحدة، ألن املدين 
سواء التزم أبداء أو ألزمه الشرع فإن الدين اثبت يف ذمته ال ينفك عنها إال أبداء ما  -مثال

 .(1)بذمته
                                 

 .21االلتزامات يف الشرع اإلسالمي، أمحد إبراهيم بك، ص: -1
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 زام ابلتصّرف.عالقة االلت -2
تعريف التصرف: هو كل ما يصدر عن الشخص إبرادته ويرتب الشرع عليه أثرا، وهو إما  -

 تصر ف قويل أو تصر ف فعلي.
 والتصر ف القويل نوعان: -
 تعاقدي: وهو الذي يتم نتيجة إرادتني؛ كالبيع والزواج... -
لف على نفي دعوى غري تعاقدي: وهو أقوال ترتتب عليها نتائج؛ كاإلقرار واإلنكار، واحل -

 اخلصم.

 ومثال التصرف الفعلي الغصب واإلتالف، واستالم املبيع وقبض الثمن...
فالعالقة بني التصر ف وااللتزام هي عالقة عموم وخصوص، حيث إن التصرف قد تكون فيه التزام، 

 .(2)وقد ال يكون، فهو أعم من االلتزام، فكل التزام تصرف وليس كل تصرف التزاما
 االلتزام ابلعقد:عالقة  -3

 تعريف العقد:-
مل يتفق الفقهاء على إطالق العقد على مفهوم موحد؛ إذ يرى فريق من الفقهاء أن االلتزام أعم من 

 .(3)العقد، ويذهب آخرون إىل أهنما مرتادفان، وسبب ذلك يرجع إىل اختالفهم يف مفهوم العقد
عهد اإلنسان ابلوفاء به، سواء أكان يف مقابلة فأما الفريق األول فإنه يرى أن العقد هو كل التزام ت

التزام آخر كالبيع واإلجارة، أو كان االلتزام فيه من طرف واحد؛ كاليمني والنذر، وسواء أكان 
حبكم ديين كوجوب الفروض والواجبات، وحرمة احملظورات، أو كان االلتزام حبكم دنيوي، كأحكام 

 .(4)املعامالت بني الناس

                                                                                                  
 .4نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي دراسة اصطالحية، مليكة لشقر، ص: -1
 املرجع نفسه. -2
 .255، ص:2ابن عابدين، ابن عابدين، ج:حاشية  -3
 .5نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي، مليكة لشقر، ص: -4
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أن العقد هو تطابق اإلجياب والقبول على وجه  -(1)وهم مجهور احلنفية –ثاين ويرى الفريق ال
مشروع يظهر أثره يف احملل، وهبذا فإن أغلبهم يعتربه إلزاما من عاقدين ابلضرورة، فال بد من 

 وهذا هو املعىن اخلاص للعقد. -مثال–اجتماع إرادتني لوجود العقد، كما يف عقد البيع 
 ملالكي مجهور احلنفية حني اعترب العقد:" كل ما يتوقف على إجياب وقبول"وقد وافق الدسوقي ا

عقدا، ولو كان  -عند هذا الفريق–وبناء عليه فإن كل تصر ف يصدر من طرف واحد ال يسمى 
ملزما للطرف الذي صدر منه؛ كالوقف والطالق، وإمنا يسمى إلزاما، بينما االلتزام قد يكون من 

 د أخص.شخص واحد، ولذلك فالعق
 عالقة االلتزام ابالتفاق: -4
تعريف االتفاق: يشبه العقد من جهة أنه توافق إرادتني، لكن خيالفه من جهة أنه ال ينتج  -

ابلضرورة أثرا؛ ألن كثريا من االتفاقات ال تلزم قضاء، وإن كانت الزمة داينة، مبعىن أنه ال 
 وعد فتخلف بعضهم.تنشأ عنه التزامات تعاقدية حتما، كما لو اتفق أشخاص على م

 عالقة االلتزام ابلوعد: -5
تعريف الوعد: هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغريه ابإلضافة إىل املستقبل، ال على  -

يلزم داينة ال قضاء، وبناء على هذا  -عند مجهور الفقهاء –سبيل االلتزام يف احلال، وهو 
 التكييف قالوا أنه ليس عقدا.

ابلزواج، وليست زواجا، فال يرتتب عن العدول عنها أي التزام، بينما ومثاله: اعتبارهم اخلطبة وعدا 
 .(2)يذهب احلقوقيون إىل أن الوعد املكتوب يعد عقدا مستقبال يرتتب عليه آاثر

 اثلثا: طبيعة االلتزام.
يتنازع االلتزام مذهبان يف تفسري طبيعته؛ املذهب الشخصي واملذهب املادي، ولكل تصوره 

 لاللتزام.
املذهب الشخصي: ويعترب أصحابه االلتزام رابطة شخصية، تقتضي أن االلتزام ال ميكن أن  -1

يقوم إال إذا كان هناك مدين، وال يكتمل إال إذا كان هناك دائن، وهبذه اخلاصية خيتلف 
 احلق الشخصي عن احلق العيين.

                                 
 .255، ص:2ينظر: حاشية ابن عابدين، ج: -1
 .7نظرية االلتزام يف الفقه اإلسالمي دراسة اصطالحية، مليكة لشقر، ص: -2
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 وينتج عن هذا املذهب مجلة من النتائج، نذكر منها:
 ملدين وقت نشوء االلتزام.لزوم وجود الدائن وا -أ

ال ميكن تصور تغيري أحد طريف االلتزام دون أن يتغري االلتزام نفسه؛ وابلتايل ال   -ب
ميكن انتقال االلتزام سواء عن طريق حوالة الدين من جانب املدين، أو عن طريق حوالة 

 من جانب الدائن.
 ماليتني، دون أن يويل املذهب املادي، ويعترب أصحابه االلتزام رابطة مادية بني ذمتني -2

 شخصية الدائن واملدين اعتبار ضمن هذه الرابطة.

 مجلة من النتائج منها: -أيضا–وينتج عن هذا املذهب 
أ ـــــ إمكان نشوء االلتزام حىت ولو مل يوجد الدائن يف بدايته، مىت أمكن وجوده يف املستقبل 

 خاص ة عند تنفيذ االلتزام.
 ف االلتزام وانتقاله عن طريق حوالة الدين وحوالة احلق.ب ـــــ إمكان تغيري أطرا

 .أركان االلتزام: رابعا
وأركان االلتزام أربعة كأركان اهلبة، امللتزم، وامللتزم له "لاللتزام أربعة أركان، يقول احلطاب املالكي: 

 .(1)"وامللتزم به، والصيغة
شيء، أو أداء دين، أو القيام بعمل،  : وهو من التزم ابختياره وإرادته، بتسليمامللتزمـــــ 1

 ومن شروط امللتزم:
أ ـــــ أهلية التصرف: وذلك فيما كان من ابب املعاوضات إن كان االلتزام تبادليا، وأن يكون 
أهال للتربع إن كان االلتزام فرداي، ويف ذلك تفصيل من حيث تصر ف الوكيل والويل الفضويل، ومن 

 والصيب؛ كاحلنابلة. الفقهاء من أجاز وصية السفيه
واملؤهل )األهل( هو املكلف الذي ال حجر عليه بوجه، وليس مكرها، فال يلزم التزام احملجور 

 عليه؛ كالسفيه، واملفلس الذي أحاط الدين جبميع ماله، واملريض فيما زاد على الثلث.
عوى ال تقام على ب ـــــ أن يكون معينا: لكونه تقع عليه املسؤولية، وتوجه إليه الدعوى، والد

 .(2)جمهول لعدم الفائدة
                                 

 .18حترير الكالم يف مسائل االلتزام، احلطاب، ص:  -1
 .222، واحلق، وااللتزام،املكاشفي طه الكباشي، ص: الذمة -2
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جـ ـــــ أن يكون موجودا حقيقة وقت نشوء االلتزام: وذلك إذا كان سبب االلتزام هو العقد، 
 أما إذا كان السبب هو الشرع فماله يقع حمل الوفاء اباللتزام.

 حيا. كما يشرتط أن يكون موجودا حكما؛ كاجلنني، فتلزمه نفقه أهله ألنه يرث إذا ولد
 : وهو صاحب احلق، وقد يكون شخصا طبيعيا، أو اعتباراي، ومن شروطه:امللتزم لهـــــ  2

أ ـــــ األهلية: وذلك إذا كان االلتزام ابإلرادة املتبادلة، وكان امللتزم له طرفا يف العقد، وإال مت 
 ذلك بواسطة من ينوب عنه.

  امللتزم األهلية.وإذا كان االلتزام ابإلرادة املنفردة فال يشرتط يف
 ب ـــــ الوجود والتعيني: ويف ذلك تفصيل على النحو التايل:

ـــــ قد يكون امللتزم له موجودا وقت نشوء االلتزام معينا ابلشخص والذات، أو معينا 
ابلوصف، سواء أكان واحدا أو أكثر، حمصورًا أو غري حمصور العدد؛ كاملوصى هلم أو املوقف 

 عليهم.
ال يكون معينا، ويكفي تعيينه عند استحقاق تنفيذ االلتزام؛ كما هو احلال يف اجلعل،  ــــــ وقد

 .(1)فاجلاعل ال يوجه خطابه ملعني، لكن اجملعول له يستحق اجلعل سواء علم أو مل يعلم
ـــــ وقد يكون االلتزام للحمل أو اجلنني، فتصح الصدقة عليه واهلبة له، فمن التزم حلمل 

 ب حاالت اجلنني إذا ولد حيا، أو استهل صارخا مث مات، أو ولد ميتا.بشيء لزمه حس
ـــــ وقد يكون االلتزام عند املالكية ابلوصية مليت علم املوصى مبوته، ويصرف املوصى به يف 

 قضاء ما عليه من الديون، وإال صرف لورثته، وإال بطلت وصيته.
ـــــ وقد يكون االلتزام لكفالة دين امليت املفلس؛ فقد روى البخاري عن سلمة بن األكوع: 

أيت برجل يصلى عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم،  -صلى هللا عليه وسلم–أن النيب »
ديناران، قال: هل ترك هلما وفاء؟ قالوا: ال، فتأخر، فقيل: مل ال تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه 

يت وذمته مرهونة، إال إن قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة، فقا: مها عليَّ اي رسول هللا، صال
 .«-صلى هللا عليه وسلم–فصلى عليه النيب 

(: وهو األمر الذي أوجبه اإلنسان على نفسه اختيارا، وقد حمل االلتزام) امللتزم بهـــــ  2
وتسليم الوديعة للمودع، وقد يكون دينا، أو منفعة،  يكون امللتزم به عينا؛ كتسليم املبيع للمشرتي،

                                 
 .21املدخل إىل نظرية االلتزام، أمحد الزرقا، ص:  -1



54 

 

أو حقا، أو عمال؛ كالتزام األجري ابلقيام ابملستأجر عليه، وقد يكون فعال أو تركا، فيمل االلتزام 
 ابلفعل الذي يقوم به امللتزم للملتزم له، أو التزام امللتزم ابالمتناع عن فعل يضر امللتزم له.

 م به فيما يلي:وميكن إمجال شروط امللتز 
أ ـــــ أن يكون مما ينتفع به، ويدخل يف مفهوم املنفعة ما كان عرضا مثل سكىن الدار، أو 

 .(1)مادة كالشجرة، أو غري ذلك
ب ـــــ أن يكون متقوما: فقد اشرتط الفقهاء يف املعقود عليه أن يكون ماال متقوما؛ أي جيوز 

 ، ولو كان ذا قيمة يف األسواق؛ كاخلمر واخلنزير.االنتفاع به، وخيرج ما ال جيوز االنتفاع به
جـ ـــــ انتفاء اجلهالة والغرر فيه، ابن يكون معلوما يف الغالب وذلك منذ نشوء االلتزام، 
واجلهالة يف احملل املعقود عليه إما أن يكون مفسدا للعقد، أو مبطال له، على خالف بني الفقهاء، 

ت فقد اختلف الفقهاء أيضا، فمنعها الشافعي؛ حيث منع هذا يف املعاوضات، أما يف التربعا
 اجلهالة يف اهلبة والصدقة، واخللع والصلح....

 وميز مالك بني التصرفات؛ حيث قسمها غلى ثالثة اقسام:
 املعاوضة الصرفة؛ فال جيوز فيها اجلهالة إال ما دعت إليه الضرورة. القسم األول:
فال تضر اجلهالة فيها، كالصدقة واهلبة ؛ ألنه يف املنع وسيلة : التصرفات اإلحسانية؛ القسم الثاين

 لتقليل اإلحسان.
النكاح؛ وجتوز فيه اجلهالة والغرر؛ألن املال فيه ليس مقصودا، وإمنا مقصوده املودة  القسم الثالث:

 والسكينة واأللفة.
به االلتزام أال يكون  د ـــــ قابلية احملل حلكم التصر ف: مبعىن أنه يشرتط يف احملل الذي يتعلق

التصرف فيه خمالفا للشرع، وهذا الشرط متفق عليه من حيث املبدأ، وإن حصل اخلالف يف بعض 
 تفاصيله.

ومن أمثلته: عدم جواز اإلجارة على عمل حمر م؛ كأجر النوائح، وكااللتزام ابلتعامل ابلراب، أو الزواج 
 مبن حترم عليه شرعا.

أو ما يوم مقامه من إشارة أو كتابة، أو حنوها مما يدل على الزام : وهي اللفظ الصيغةـــــ  4
 الشخص نفسه ما التزمه.

                                 
 .71حترير الكالم يف مسائل االلتزام، احلطاب، ص:  -1
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وتتكون الصيغة من اإلجياب والقبول معا يف االلتزامات اليت تتوقف على إرادة امللتزم وامللتزم له؛  
 كالنكاح، وكعقود املعاوضات؛ مثل البيع واإلجارة.

 والوصية واهلبة ففيها خالف ابلنسبة للقبول. أما االلتزامات ابلتربعات؛ كالوقف
 ومن االلتزامات ما يتم إبرادة امللتزم املنفردة؛ كالنذر والعتق واليمني، وذلك ابتفاق الفقهاء.

، والقبول ما دل  على الرضا من البائع، -والبيع–واإلجياب هو ما يدل على الرضا من املشرتي 
يعتربون اإلجياب أول كالم يصدر من املتعاقدين، وهذا عند اجلمهور خالف للحنفية الذين 

 والقبول اثنيهما.
ـــــ وصيغة االلتزام قد تكون ابللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة مفهمة وحنوها، مما 

 يدل على إلزام الشخص نفسه ما التزمه.
، فكرب  ونوى، وقد وقد يكون االلتزام ابلفعل؛ كالشروع يف اجلهاد واحلج، والقيام إىل الصالة

 عقدها لربه سبحانه.
؛ ومثاله من تزوجت وهي ساكنة يف "العادة حمكمة"كما أن االلتزام قد يكون ابلعادة، والقاعدة 

 بيت هلا، فسكن الزوج معها، فال كراء عليه، إال إذا تبني أهنا ساكنة ابلكراء.
بتسليم امللك بعوض مسي بيعا، ويالحظ أن أغلب االلتزامات قد مي زت أبمساء خاصة، فااللتزام 

وبدونه هبة أو عطية أو صدقة، وااللتزام ابلتمكني من املنفعة بعوض مسي إجارة، وبدونه إعارة أو 
والتزام طاعة هللا وقف أو عمرى، كما يسمى التزام الدين ضماَن، ونقله حوالة، والتنازل عنه إبراء، 

 .بنية القرىب نذرا
صيغ خاصة سواء أكانت صرحية أو كتابة حتتاج إىل نية أو  ولكل نوع من هذه االلتزامات 

 .                          (1)قرينة
وقد ذكر الفقهاء ألفاظا خاصة تعترب صرحية يف االلتزام، وهي: التزمت، ألزمت نفسي، ولفظ 

 .  (2)"علي" أو "إيل" يف الكفالة
 .خامسا: أسباب االلتزام

 ي:لاللتزام أسباب جنملها فيما يل

                                 
 .1نظرية االلتزام، السنهوري، ص:  -1 
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 التصرفات االختيارية:  -1
تعد التصرفات اليت يباشرها اإلنسان ابختياره، ويوجب هبا حقا على نفسه سببا من أسباب 
االلتزام، وتتناول هذه التصرفات االختيارية العقد مبعناه العام الذي أطلقه الفقهاء، وهي اليت تنعقد 

إبرادة واحدة )أي اإلجياب فقط(، وهذه إبرادتني متقابلتني )اإلجياب والقبول(، أو اليت تنعقد 
تسمى عقدا على سبيل التوسع. والتصرف يتم إبجياب وقبول إذا كان من شأنه أن يرتب التزاما يف 
جانب كل من الطرفني، كالبيع واإلجارة واملساقاة واملزارعة، أما التصرف الذي يرتب التزاما يف 

امللتزم وحده، كالوقف والوصية لغري معني،  جانب أحد الطرفني دون اآلخر فيتم إبجياب الطرف
واجلعالة واإليراد من الدين والضمان واهلبة والعارية هذا يف اجلملة مع مراعاة اختالف الفقهاء يف 

 ل يف بعضها.                        و اشرتاط القب
كلها سواء اليت شاكل ذلك، فهذه التصرفات   ويدخل فيما يتم إبرادة منفردة اإلميان والنذور، وما

تتم إبرادتني أو اليت تتم إبرادة واحدة حىت استوفت أركاهنا وشرائطها على النحو املشروع فإنه 
يرتتب عليها االلتزام إبحكامها. ومن نصوص الفقهاء اليت تدل على أن االلتزام يشمل كل ما ذكر 

ر االستقالل به وعدمه إىل ما ورد يف املنثور يف القواعد للزركشي: "العقد الشرعي ينقسم ابعتبا
ضربني:                                                                                          

عقد ينفرد به العاقد، مثل عقد النذر واليمني والوقف، إذا مل يشرتط القبول فيه، وعد  األول:
 بعضهم منه الطالق والعتاق إذا كاَن بغري عوض.

عقد البد فيه من متعاقدين، كالبيع واإلجارة والسلم والصلح واحلوالة واملساقاة واهلبة،  ين:الثا
 .والشركة والوكالة واملضاربة

 الفعل الضار )الفعل غري املشروع(:   -2
فإن الفعل الضار الذي يصيب اجلسم أو املال يستوجب العقوبة أو الضمان. واألضرار متعددة، 

ومنها اجلناية على النفس أو األطراف، ومنها التعدي ابلغصب أو  فمنها إتالف مال الغري،
 ابلسرقة أو ابلتجاوز يف االستعمال املأذون فيه، كتجاوز املستأجر، واملستعري واحلجام والطبيب.

ومنها التفريط يف األماَنت، كالودائع والرهون، ففي كل ذلك يصري الفاعل ملزما بضمان فعله، 
ضمان  ال ي مبثله ويف القيمي بقيمته، وهذا يف اجلملة، إذ من اإلتالفات ماوعليه العوض يف املثل
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فيه كمن صال عليه اإلنسان أو البهيمة ومل يندفع إال ابلقتل فقتله... كما أن يف بعض األعمال 
 املباحة ما فيه الضمان، كاملضطر الذي أيكل مال غريه ففيه الضمان عند املالكية.  

 ء بال سبب(:الفعل النافع )اإلثرا -3
قد يقوم اإلنسان بفعل َنفع لغريه، فيصري دائنا لذلك الغري مبا قام به أو مبا أدى عنه، وهذا ما 
يسميه املشتغلون ابلفقه والقانون اإلثراء بال سبب، ويقصدون به أن من أدى عن غريه دينا أو 

ح املثرى ملزما أبداء أحدث له منفعة فقد افتقر املؤدي وأثرى )املؤدى عنه بال سبب( وبذلك يصب
أو ضمان ما أداه عنه غريه أو قام به. وليست هناك قاعدة يندرج حتتها هذا السبب، وإمنا هي 
مسائل متفرقة يف أبواب الفقه، كاتفاق املرهتن على الرهن، وامللتقط على اللقيط أو اللقطة، والنفقة 

فقة، وإنفاق أحد الشريكني على على الزوجات واألقارب والبهائم، إذا امتنع من جيب عليه الن
املال املشرتك مع غيبة اآلخر أو امتناعه، ومن ذلك بناء صاحب العلو السفل بدون إذن صاحبه 

 .أو إذن احلاكم الضطراره لذلك، وبناء احلائط املشرتك، ودفع الزكاة لغري املستحق
الرجوع مبا أنفق يف بعض ففي هذه املسائل يكون املنتفع ملزما مبا أدى عنه ويكون ملن أنفق حق 

 األحوال.
ويف ذلك خالف وتفصيل يف بيان مىت حيق له الرجوع ومىت ال حيق، إذ القاعدة الفقهية أن من 

 دفع دينا عن غريه بال أمره يعترب متربعا، وال يرجع مبا دفع.
إذنه، ويف القاعدة اخلامسة والسبعني من قواعد ابن رجب فيمن يرجع مبا أنفق على مال غريه غري 

 وفيها كثري من هذه املسائل.  
وتنظر هذه املسائل يف أبواب الفقه، كالشركة والرهن واللقطة والزكاة، وغريها، ويف جممع الضماَنت  

 كثري من هذه املسائل. 
 الشرع:   -4

 ملتزما أبحكام الشرع وتكاليفه.   -إبسالمه–يعد املسلم 
 جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم". "اإلسالم: التزام حقيقة ما جاء يف مسلم الثبوت:

ومما يعترب املسلم ملتزما به ما يلزمه به الشره نتيجة ارتباطات وعالقات خاصة، ومن ذلك إلزامه 
ابلنفقة على  األقارب الفقراء، لقوله تعاىل: "وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف"، وقوله 

 لوالدين إحساَن"."وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه واب تعاىل:
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ومن ذلك االلتزام بقبول املرياث، وغري ذلك مما يعترب املسلم ملتزما به من دون توقف على قبوله، 
يقول الكاساين يف بدائع الصنائع:"اللزوم هنا إبلزام من له والية اإللزام وهو هللا تبارك وتعاىل، فلم 

 شرع ابتداء". يتوقف على القبول، كسائر األحكام اليت تلزم إبلزام ال
 .سادسا: آاثر االلتزام

لاللتزام آاثر وهي ما يرتتب عليه، وهي املقصد األصلي لاللتزام، وختتلف آاثر االلتزام تبعا 
 الختالف التصرفات امللزمة، واختالف امللتزم به، ومن تلك اآلاثر:

ملتزم له يف يثبت ملك العني أو املنفعة أو االنتفاع أو العوض، وانتقاله لل ثبوت امللك: -أ
التصرفات اليت تقتضي ذلك مىت استوفت أركاهنا وشرائطها، مثل البيع واإلجارة والصلح 

 والقسمة، مع مالحظة القبض فيما يشرتط فيه القبض عند من يقول به. 
يعترب احلبس من آاثر االلتزام، فالبائع له حق حبس املبيع، حىت يستويف الثمن  حق احلبس: -ب

ي، إال أن يكون الثمن مؤجال، واملؤجر له حق حبس املنافع إىل أن يستلم الذي التزم به املشرت 
األجرة املعجلة، وللصانع حق حبس العني بعد الفراغ من العمل إذا كان لعمله أثر يف العني،  

 كالقصار والصباغ و النجار واحلداد.                                               
"حق املرهتن يف الرهن  رهون حىت يؤدي الراهن ما عليه، يقول ابن رشد:واملرهتن له حق حبس امل

 أن ميسكه حىت يؤدي الراهن ما عليه".
والرهن  عند اجلمهور يتعلق جبملة احلق املرهون فيه وببعضه، أي إذا رهنه يف عدد ما فأدى منه 

حىت يستويف حقه، وقال قوم: بل يبقى من الرهن  بعضه فإن الرهن أبسره يبقى بعد بيد املرهتن
بقدر ما يبقى من احلق وحجة اجلمهور أنه حمبوس حبق، فوجب أن يكون حمبوسا  بيد املرهتن

بكل جزء فيه، وأصله )أي املقيس عليه( حبس الرتكة على الورثة حىت يؤدوا الدين الذي على 
فوجب أن يكون أبعاضه حمبوسة أببعاضه،  امليت. وحجة الفريق الثاين أن مجيعه حمبوس جبميعه،

 وأصله الكفالة.
ومن ذلك حبس املدين مبا عليه من الدين إذا كان قادرا على أداء دينه وماطل يف األداء، 
وطلب صاحب الدين حبسه من القاضي، وللغرمي كذلك منعه من السفر، ألن له حق املطالبة 

 حببسه.
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اثر االلتزام فيما يلتزم اإلنسان بتسليمه فالبائع : يعترب التسليم من آحق التسليم والرد -ت
ملتزم بتسليم املبيع للمشرتي، واملشرتي يلزم بتسليم الثمن للبائع، واملؤجر ملتزم بتسليم العني وما 
يتبعها للمستأجر حبيث تكون مهيأة لالنتفاع هبا، واملستأجر ملزم بتسليم العوض، والكفيل ملزم 

ج ملزم بتسليم الصداق، والزوجة ملزمة بتسليم البضع، والواهب ملزم بتسليم ما التزم به، والزو 
بتسليم املوهوب عند من يرى وجوب اهليبة، ورب املال يف السلم واملضاربة مطالب بتسليم رأس 

 .املال
ومثال ذلك رد األماَنت واملضموَنت، سواء أكان الرد واجبا ابتداء أم بعد الطلب، وذلك  

ملستأجر والقرض واملغصوب واملسروق واللقطة إذا جاء صاحبها وما عند كاملودع واملستعار وا
 الوكيل والشريك واملضارب إذا فسخ املالك.         

مع اعتبار أن التسليم يف كل شيء حببسه، قد يكون ابإلقباض، وقد يكون ابلتخلية والتمكني 
 من امللتزم به.                      

لملتزم له حق التصرف يف امللتزم به ابمتالكه، لكن خيتلف يثبت ل ثبوت حق التصرف:  -ث
 نوع التصرف ابختالف نوع امللكية يف امللتزم به، وذلك كما أييت:

إذا كان امللتزم به متليكا للعني أو للدين، فإنه يثبت للمالك حق التصرف فيه بكل أنواع التصرف -
 ملكه فله والية التصرف فيه.من بيع وهبة ووصية وعتق وأكل وحنو ذلك، ألنه أصبح 

هذا إذا كان بعد القبض بال خالف، أما قبل القبض فإن الفقهاء خيتلفون فيما جيوز التصرف فيه 
قبل القبض وما ال جيوز، فعند احلنفية والشافعية، ويف رواية عن أمحد ال يصح التصرف يف األعيان 

وز بيعه قبل قبضه عند أيب حنيفة وأيب اململوكة يف عقود املفاوضات قبل قبضها، إال العقار فيج
يوسف خالفا حملمد، ودليل منع التصرف قول القبض قول النيب صلى هللا عليه وسلم حلكيم بن 

 "ال تبع ما مل تقبضه"، وألن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار اهلالك.                   حزام:
ز التصرف قبل القبض إال يف الطعام، فال جيوز أما عند املالكية واملذهب عند احلنابلة فإنه جيو 

 التصرف فيه قبل قبضه، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:"من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه".
 وأما الديون، فعند احلنفية جيوز التصرف فيها قبل القبض إال يف الصرف والسلم.

ومثن من وجه، فمن حيث هو مثن أما الصرف فألن كل واحد من بديل الصرف مبيع من وجه 
جيوز التصرف فيه قبل القبض، ومن حيث هو مبيع ال جيوز، فغلب جانب احلرمة احتياطا، وأما 



60 

 

السلم فألن املسلم فيه مبيع ابلنص، واالستبدال ابملبيع املنقول قبل القبض الجيوز، وكذلك جيوز 
جيوز، وعند املالكية جيوز تصرف املقرض يف القرص قبل القبض عندهم، وذكر الطحاوي أنه 

التصرف يف الديون قبل القبض فيما سوى الصرف والسلم، فإن اإلمام مالكا منع بيع املسلم فيه 
 قبل قبضه يف موضعني:

، وذلك بناء على مذهبه يف أن الذي يشرتط يف صحة بيعه األول: إذا كان املسلم فيه طعاما
 ديث.القبض هو الطعام، وذلك بناء على ما ورد يف احل

ال جيوز أن يسلم فيه  فأخذ عوضه املسلم )صاحب الثمن( ماالثاين: إذا مل يكن املسلم فيه طعاما 
رأس ماله، مثل أن يكون املسلم فيه عرضا والثمن عرضا خمالفا له، فيأخذ املسلم من املسلم إليه إذا 

سلف وزايدة، حان األجل شيئا من جنس ذلك العض الذي هو الثمن، وذلك أن هذا يدخله إما 
 أكثر من رأس مال السلم، وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل. ذإن كان العرض املأخو 

وعند الشافعية إن كان امللك على الديون مستقرا كغرامة املتلف وبدل القرض جاز بيعه فمن عليه 
مستقر  قبل القبض، ألن ملكه مستقر عليه، وهو األظهر يف بيعه من غريه، وإن كان الدين غري

 فإن كان مسلما فيه مل جيز، وإن كان مثنا يف بيع ففيه قوالن.
وعند احلنابلة كل عوض ملك بعقد ينفسخ هبالكه قبل القبض مل جيز التصرف فيه قبل قبضه،  
كاألجرة وبدل الصلح إذا كاَن من املكيل أو املوزون أو املعدود، وماال ينفسخ العقد هبالكه جاز 

 كعوض اخللع وأرش اجلناية وقيمة املتلف.  التصرف فيه قبل قبضه،
أما ما يثبت فيه امللك من غري عوض، كالوصية واهلبة والصدقة، فإنه جيوز يف اجلملة التصرف فيه 

 قبل قبضه عند اجلمهور.
وأما إذا كان امللتزم به متليكا للمنفعة، فإنه يثبت ملالك املنفعة حق التصرف يف احلدود املأذون  –

املنفعة لغريه كما يف اإلجارة والوصية ابملنفعة واإلعارة وهذا عند املالكية، ويف اإلجارة  فيها، ومتليك
 عند مجيع املذاهب، ويف غريها اختالف.

والقاعدة عند احلنفية أن املنافع اليت متلك ببدل جيوز متليكها ببدل كاإلجارة، واليت متلك بغري 
 إلعارة وال ميلك اإلجارة.عوض ال جيوز متليكها بعوض، فاملستعري ميلك ا

وإذا كان امللتزم به حق االنتفاع فقط، فإن حق التصرف يقتصر على انتفاع امللتزم له بنفسه  –
 فقط كما يف العارية عند الشافعية، ويف وجه عند احلنابلة، وكاإلابحة للطعام يف الضيافات.
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حق التصرف املطلق إذا كان اإلذن وإذا كان امللتزم به إذَن يف التصرف، فإنه يثبت للمأذون له  –
مطلقا، وإال اقتصر التصرف على ما أذن به، وذلك كما يف الوكالة واملضاربة ويف كل ذلك تفصيل 

 ينظر يف مواضعه.         
قد ينشأ من بعض االلتزامات منع حق التصرف، ومن أمثلة ذلك:  منع حق التصرف: -ج

أو غريه ألن املرهتن أخذ العني حبقه يف الرهن،  الرهن، فال يصح تصرف الراهن يف املرهون ببيع
وهو التوثق ابستيفاء دينه وقبض املرهون، فاملرهتن ابلنسبة إىل الرهن كعزماء املفلس احملجور 

 عليه.
: األصل ان املسلم ملتزم حبكم دينه ابحملافظة على دماء املسلمني صيانة األنفس واألموال -ح

هللا عليه وسلم يف خطبة يوم النحر:"إن دماؤكم وأموالكم وأمواهلم وأعراضهم لقول النيب صلى 
 حرام  كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا".  

أما ابلنسبة لغري املسلمني فإن مما يصون دماءهم وأمواهلم التزام املسلمني بذلك بسبب العقود اليت 
ة قتلهم واسرتقاقهم وأخذ أمواهلم تتم معهم، كعقد األمان املؤقت أو الدائم، إذ مثرة األمان حرم

 ماداموا ملتزمني مبوجب عقد األمان أو عقد الذمة.
ومن صيانة األموال االلتزام حبفظ الوديعة جبعلها يف مكان أمني، وقد جيب االلتزام بذلك حرصا 
على األموال ولذلك يقول الفقهاء: إن مل يكن من يصلح ألخذ وديعة غريه وخاف إن مل يقبل أن 

تعني عليه قبوهلا ألن حرمة املال كحرمة النفس، ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  هتلك
"حرمة ما املؤمن كحرمة دمه"، ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه، فكذلك إذا خاف  قال:

 على ماله.
ومن ذلك أخذ اللقطة واللقيط، إذ جيب األخذ إذا خيف الضياع، ألن حفظ مال الغري واجب، 
قال ابن رشد:"يلزم أن يؤخذ اللقيط وال يرتك، ألنه إن ترك ضاع وهلك، ال خالف بني أهل العلم 
يف هذا، وإمنا اختلفوا يف قطة املال، وهذا االختالف إمنا هو إذا كانت بني قوم مأمونني واإلمام 

 عدل، أما إذا كانت بني قوم غري مأمونني فأخذها واجب قوال واحدا".
زام ابلوالية الشرعية حلفظ مال الصغري واليتيم والسفيه، وينظر تفصيل ذلك يف ومن ذلك االلت –

 مواضعه.    
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الضمان أثر من آاثر االلتزام، وهو يكون إبتالف مال الغري أو االعتداء عليه الضمان:  -خ
 ابلغصب أو السرقة أو ابلتعدي يف االستعمال املأذون فيه كما يف الوديعة يقول الكاساين:

فة املستأجر من األمانة إىل الضمان أبشياء منها:ترك احلفظ، ألن األجري ملا قبض "تتغري ص
املستأجر فقد التزم حفظه، وترك حفظ امللتزم سبب لوجوب الضمان كاملودع إذا ترك احلفظ 
حىت ضاعت الوديعة، وكذلك يضمن ابالتالف واإلفساد إذا كان األجري متعداي فيه. إذ 

 مقيد بشرط السالمة". االستعمال املأذون فيه 
 ويقول السيوطي: "أسباب الضمان أربعة:

 : العقد، ومن أمثلته ضمان املبيع، والثمن املعني قبل القبض، واملسلم فيه، واملأجور.األول
اليد، مؤمتنة كانت كالوديعة والشركة والوكالة واملقارضة إذا حصل التعدي، أو غري مؤمتنة،   والثاين:

 رية والشراء فاسدا.كالغصب والسوم والعا
 اإلتالف للنفس أو املال. والثالث:
 .احليلولة" والرابع:

"املوجب للضمان إما املباشرة ألخذ املال املغصوب أو إلتالفه، وإما املباشرة  ويقول ابن رشد:
 للسبب املتلف، وإما إثبات اليد عليه". 

 ويف ذلك كله اختالف وتفريقات تراجع يف مواضعها.
 الوفاء اباللتزام وما يتعلق به.سابعا:حكم 

األصل يف االلتزام أنه جيب الوفاء به امتثاال ألمر هللا سبحانه وتعاىل:"اي أيها الذين آمنوا أوفوا 
ابلعقود". ولكن هذا احلكم ليس عاما يف كل االلتزامات، وذلك لتنوع االلتزامات حبسب اللزوم 

 من عدمه، وبيانه:       
 الوفاء هبا:  االلتزامات اليت جيب  -1

االلتزامات اليت تنشأ بسبب العقود الالزمة بني الطرفني، كالبيع واإلجارة والصلح وعقود  -أ
الذمة، فهذه االلتزامات مىت متت صحيحة الزمة وجب الوفاء هبا ما مل حيدث ما يقتضي 

 الفسخ.
 االلتزامات اليت تنشأ نتيجة التعدي ابلغصب أو السرقة أو اإلتالف أو التفريط.  -ب
 ألماَنت اليت تكون عند امللتزم، سواء أكانت مبوجب عقد كالوديعة، أم مل تكن، كاللقطة.ا -ت
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 نذر القرابت، وهو ما يلتزم به اإلنسان من حرايت بدنية أو مالية طاعة هلل.  -ث
االلتزامات التكليفية الشرعية، كالنفقات الواجبة. وكل ما سبق، امنا هو يف اجلملة، وإال فإن  -ج

اختالف يف بعض فروعه، كاختالفهم يف اإلجبار على الوفاء ابلنذر املطلق إذا  للفقهاء فيه 
 .كان ملعني، أو لغري معني

 :التزامات يستحب الوفاء هبا -2
 االلتزامات الناشئة عن عقود التربعات، كالقرض واهلبة والعارية والوصية. -أ

 االلتزام الناشيء ابلوعد. -ب
 التزامات حيرم الوفاء هبا: -3

 االلتزام مبا ال يلزم، بل قد حيرم االلتزام به، ومنه:  -أ
 نذر املعصية. -
 اليمني على فعل حمرم.  –
 االلتزام املعلق على فعل حمرم على امللتزم له.    –
 ما كان االلتزام فيه إبسقاط حق هللا سبحانه أو حق الغري.  –
 الشروط الباطلة. –
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامالت املالية املعاصرة.نظرية التخفيف وأثرها يف امل
 متهيد: 
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إن الشريعة اإلسالمية مبنظومة نصوصها، ومبستنطقات مقاصدها جاءت للتيسري عن العباد، 
 والتخفيف عنهم، ذلك لتقع العبادات واملعامالت ضمن الطاقة البشرية، ويكلف الناس مبا يطيقون

ل على الناس؛ حبيث تفرض عليهم ما وبناء عليه وردت األحكام اليت تضمنتها الشريعة مبا ال يثق
يتناىف وطبائعهم أو ال تطيقه أبداهنم، بل مبا يوافق فطرهتم وينسجم مع طبائعهم، فراعت الشريعة ما 
يعرض للمكلف من عوارض ومشاق فخصتها أبحكام ترفع عن املكلف احلرج، ومتنحه فرصة 

 أتدية العبادة مع قدرته وظروفه وإكراهات واقعه.
ضرة تبحث ما يتعلق أبحكام التخفيف يف الشريعة اإلسالمية من حيث تعريفه، ويبان وهذه احملا

 أسبابه وأوجهه، ومبادئ التنظري فيه، وقواعد تنزيله.
 املطلب األول: مفهوم التخفيف.

 حناول بيان مفهوم التخفيف وذلك بتعريفه وبيان املقصد منه، وأسبابه.
 الفرع األول: تعريف التخفيف.

 .(1)اخلفة، واخلفة ضد الثقل، والرجوح يكون يف اجلسم والعقل والعمل لغة:أوال: 
 .(2): التخفيف تسهيل التكليف أو إزالة بعضهاثنيا: اصطالحا

هو تسهيل أداء التكاليف الشرعية ابلتغيري يف أنظمة ووسائل  -إذن-فالتخفيف املقصود شرعا 
لضمان حسن أداء التكليف وعلى الوجه أدائه، وإزالة بعض التكاليف ختفيفا عن املكلف، 

 املقصود شرعا.
 الفرع الثاين: عالقة التخفيف ابأللفاظ ذات الصلة.

 من األلفاظ ذات الصلة: الرمحة، والرخصة والتيسري، والسماحة...
وتلتقي هذه األلفاظ مع التخفيف يف املعىن، ولكن ال على وجه الرتادف، بل هناك متايز يف 

  وابلنظر إىل تلك املصطلحات ذات الصلة:املفاهيم واملضامني
 .(3) السماحة: "هي سهولة املعاملة يف اعتدال، فهي توسط بني التضييق والتساهل" -1

                                 
 .599، ص: 4ج:  احملكم واحمليط األعظم، ابن سيده، - 1
 .60، ص: 0زاد املسري، ابن اجلوزي، ج:  - 2
 .127مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص:  - 3
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الرخصة: "ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي املنع مع االقتصار على املواضع  -2
 .(1)اخلاصة فيه"

 .(2)الرمحة: "رقة تقتضي اإلحسان إىل املرحوم" -2
تيسري: "تطبيق األحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت يف كتاب هللا وسنة نبيه صلى ال -4

 .(3)هللا عليه وسلم، من غري تشدد حير م احلالل، وال متي ع حيلل احلرام"

والذي يظهر أن التخفيف وجه من أوجه الرمحة، يتعاضد مع املفاهيم األخرى هبذا االرتباط، وأما 
 احة توافقه من حيث التسهيل، إال أهنا مل حتدد الكيفية.التمايز بينها؛ فالسم

 وأما الرخصة فتوافق التخفيف.
وأما عالقة التخفيف ابلرمحة، فإن مقصد التخفيف عالقته مبقصد الرمحة عالقة خصوص وعموم؛ 
حيث إن مقصد الرمحة اعم  من مقصد التخفيف؛ حيث إن األخري يتعلق ابملكلفني ويف التشريع 

بل يشمل اإلنسان  -فقط-مقصد الرمحة فهو اعم وامشل فهو ال خيتص ابملكلفنيخاصة، أم 
 واحليوان واجلماد، كما أنه ال يقتصر على التكاليف، وإمنا ينتشر يف مقاصد السلوك واألعمال.

 الفرع الثالث: أسباب التخفيف.
 :(4)اب وهييذهب العلماء إىل أن أسباب التخفيف يف التكاليف الشرعية ترجع إىل سبعة أسب

: فهو سبب لقصر الصالة، واجلمع بني الصالتني وعدم التكليف ابجلمعة، واملسح السفر -1
 على اخلفني.

ويظهر التخفيف بسببه، يف الرخص اليت تشرع بسببه، وهي كثرية، منها: التيمم عند  املرض: -2
 شقه استعمال املاء.

 مثل األكل والشرب َنسيا يف هنار رمضان. النسيان: -2
 مثل اجلهل بكون التنحنح مبطال للصالة. اجلهل: -4

                                 
 .417، ص: 1املوافقات، الشاطيب، ج:  - 1
 .247، ص: 1مفردات القرآن، الراغب، ج: - 2
 .7ص:  ،وديةاليسر والسماحة يف اإلسالم، فاحل بن حممد الصغري، منشور على موقع وزارة األوقاف السع- 3
 .82ه والنظائر، ابن جنيم، ص: ااألشب- 4
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: كالصالة مع النجاسة املعفو عنها؛ كدم القروح، والدمامل، والقيح العسر وعموم البلوى -5
 .(1)والصديد

 : مثل التلفظ بكلمة الكفر، واإلكراه على شرب اخلمراإلكراه -1
التخفيف يف : وهو نوع من املشقة، ألن النفوس جمبولة على حب الكمال، فناسبه النقص -7

التكليفات؛ فمن ذلك عدم تكليف الصيب واجملنون، وعدم تكليف النساء مبا جيب على 
 الرجال خاصة، كاجلماعة واجلمعة واجلهاد، واجلزية وحتمل الدية....

 الفرع الرابع: أنواع التخفيفات الشرعية
 (2)ختفيفات الشرع أنواع سبعة، وهي:

 واحلج واجلهاد وحنوها من العبادات أبعذار معروفة.ختفيف إسقاط: كإسقاط اجلمعة، والصوم  -1
ختفيف تنقيص: مثل قصر الصالة الرابعية يف السفر، وتنقيص ما يعجز عنه املريض من أفعال  -2

 الصلوات؛ كتنقيص الركوع والسجود وغريها إىل القدر امليسور.
ال القيام يف ختفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل ابلتيمم عن فقد املاء أو املرض، وإبد -2

 الصالة ابلقعود...
 ختفيف تقدمي: كجمع التقدمي بني الصالتني، وتقدمي الزكاة.... -4
 ختفيف أتخري: كجمع التأخري بني الصالتني، وأتخري صوم رمضان للمسافر واملريض. -5
 ختفيف ترخيص: أي تشريع الرخص: كشرب اخلمر للغصبة، وأكل النجاسات للتداوي.. -1
 يئة الصالة املعروفة حالة اخلوف وقت إلتجام القتال.ختفيف تغيري: كتغيري ه -7

 الفرع اخلامس: ضوابط التخفيف.
 للتخفيف الشرعي ضوابط ترجع إىل ما يلي:

 
 

 .أن يكون التخفيف اثبتا ابلكتاب والسنة أو بديل معترب أوال:

                                 
 .77، ص: 1هذا ما ذهب إليه اجلمهور خالفا للحنفية، ينظر: املقدمات، ابن رشد، ج:   - 1
 .8، ص: 2قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ج:  - 2
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بادة واملراد هبذا الضابط أن أيخذ حكم التخفيف ابلدليل ال ابهلوى والتشهي، واستحسان الع
واستقباحها، فكل ختفيف منشؤه التشهي واستحسان العقل دون أن يقوم على اعتباره دليل معترب 

 .(1)فهو ملغى
 .عدم معارضته لقياس صحيح أو مصلحة راجحة اثنيا:

إذ ليس من التخفيف الذي شرعه هللا تعاىل يف مقابلة عزائم أحكامه ما يتعارض مع ضوابط 
 املصلحة.

املصاحل عن طريق االجتهاد أو القياس على ما نص عليه؛ كمصلحة منع استرياد فما ثبت من 
البضائع الكمالية من الدول األجنبية خوفا من سيطرهتا بذلك على أسواق املسلمني، يف النظر يف 
ختفيف أمر هذه املصاحل وتسهيل أحكامها عند التفافها ابملشقة واحلرج عائد إىل املوازنة بني كل 

 .(2)حة واملفسدة الناجتة عن املشقة املستلزمة هلامن املصل
 .أن يكون التخفيف مقيدا مبقاصد الشريعة: اثلثا

 ومقتضى هذا الضابط هو أن يكون التخفيف مندرجا ضمن املقاصد الشرعية املعتربة.
جيب أن يراعى فيه جانب حفظ مقصود من مقاصد الشريعة، فإذا َنقضه مل  -إذن -فالتخفيف
إن توهم متوهم خالفه،وقد دل ت نصوص الوحي على عدم اعتبار التخفيف الذي يؤدي يعتد به، و 

َوقَاُلوا اَل تـَْنِفُروا يف احْلَرِ  ُقْل ََنُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَْو َكانُوا إىل إهدار أحد مقاصد الدين، قال تعاىل: )
ن وقعت، واحلقيقة خالف ذلك، ألن ، فقد تومهوا أن شدة احلر قد تسبب التخفيف إ(3)(يـَْفَقُهونَ 

يتعارض مع مقصد من مقاصد الشرع وهو سيادة اإلسالم، ولن تكون  -هنا -التخفيف
 .(4)للمسلمني سيادة إن هم ركنوا إىل الدعة و التخفيف املطلق من كل قيد

 
 
 

 .عدم جماوزة النص يف األخذ ابلتخفيف رابعا:
                                 

 .55منهج التسيري املعاصر، عبد هللا بن ابراهيم الطويل، ص:  - 1
 .272، 278املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، حممد سعيد رمضان البوطي، ص: ضوابط  - 2
 .81التوبة، ص:  - 3
 .57منهج التسيري املعاصر، عبد هللا بن حممد الطويل، ص:  - 4
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ابلتخفيف على ما ورد به النص؛ كأن يقال أبن شقة احلرب معلوم انه ال جيوز االستزادة يف األخذ 
ابلنسبة للجنود تقتضي وضع الصالة عنهم، أو أتخريها مث قضائها فيما بعد، أو كأن يقال أبن 

 (1.)شقة التحرز عن الراب يف هذا العصر يقتضي جواز التعامل به

 خامسا: عدم معارضة التخفيف لنص من كتاب أو سنة.
"املشقة إمنا تعترب يف موضع ال نص فيه، وإما مع النص خبالفه فال جيوز التخفيف قال ابن جنيم: 

 (2)ابملشقة"
 املطلب الثاين: أدلة مشروعية التخفيف.

تقوم مشروعية التخفيف على أدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واالستقراء واملعقول، والقواعد 
 الفقهية.

 الفرع األول: أدلة الكتاب.
ْنَساُن َضِعيًفا ﴾قوله تعاىل:  -1 ُ َأْن خُيَفِ َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ  (3) ﴿ يُرِيُد اَّللَّ

خاصا؛ حيث إن املقصد الظاهر أهنا وردت يف ختفيف هللا  وإذا كان مقصد التخفيف الوارد ابآلية
تعاىل ترك نكاح اإلمياء إبابحة ذلك، هو إخبار عن ضعف اإلنسان؛ أي علمنا ضعفكم عن 

 الصرب عن النساء فحفظنا عنكم إبابحة اإلماء.
 (4)فإن اآلية وإن نزلت يف سبب خاص إال أهنا تتناول كل ما خفف هللا تعاىل عن عباده.

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر ﴾قوله تعاىل:  -2  (5) ﴿ يُرِيُد اَّللَّ

رب سبحانه، ومراد من مراداته يف فاآلية فيها داللة على أن التخفيف مقصد من مقاصد ال
 (6)أمور الدين مجيعها.

                                 
 .278ضوابط املصلحة، البوطي، ص:  - 1
 .22األشباه والنظائر، ابن جنيم، ص:  - 2
 .27النساء:  - 3
 .41-47تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، ص: احملرر الوجيز يف  - 4
 .185البقرة:  - 5
 .118فتح القدير، الشوكاين، ص:  - 6
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﴿ َما يُرِيُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيطَهِ رَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم  قوله تعاىل: -2
 (1) َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ﴾

ن من اشد أنواع احلرج الذي دلت اآلية على رفعه، وملا أفادت اآلية نفي التكليف مبا ال يطلق؛ أل
 (2.)انتفى التكليف مبا ال يطاق دل ذلك على التخفيف على املكلفني

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم ﴾ قوله تعاىل:  -4  (3)﴿ َوَيَضُع َعنـْ

 (4)بة كقطع النجاسة من اجللد والثوب....اإلصر: الثقل، واألغالل مثل مبا كلفوا من األمور الصع
ووضع األثقال، وأصعب التكاليف عن هذه األمة مما كان حاصال يف األمم السابقة يعين التخفيف 

 عنا.
ُدوَن َما يـُْنِفُقوَن  قوله تعاىل: -5 ﴿ لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل َعَلى اْلَمْرَضى َواَل َعَلى الَِّذيَن اَل جيَِ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  .(5) َحرٌَج ِإَذا َنَصُحوا َّللَِِّ َوَرُسولِِه َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َواَّللَّ

سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء يذكر اإلمام القرطيب أن هذه اآلية أصل يف 
سقط عنه، وال فرق بني العجز من جهة القوة، أو العجز من جهة املال، وهذا كله من التخفيف 

 (6)عن هذه األمة
 الفرع الثاين: أدلة السنة النبوية.

 (7)قوله صلى هللا عليه وسلم: " أحب الدين إىل هللا احلنيفية السمحة" -1

الدين إىل هللا ما كان مسحا سهال، ومنه التخفيف على الناس حني يعسر  أي أن أحب خصال
 (8)عليهم التكليف ويشق.

                                 
 .1املائدة: - 1
 .187، ص: 11مفاتيح الغيب، الرازي، ج:  - 2
 .157األعراف:  - 3
 .472، ص: 4تفسري البحر احمليط، أبو حيان، ج:  - 4
 .21التوبة:  - 5
 .221، ص: 17القرطيب، ج: اجلامع ألحكام القرآن،  - 6
 .11، ص: 1أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: اإلميان، ابب: الدين يسر، ج:  - 7
 .117-111، ص: 1شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، ج:  - 8
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عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت:" ما خري  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني  -2
ل هللا أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا، فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسو 

 .(1)صلى هللا عليه وسلم لنفسه إال أن تنتهك حرمة هللا عز وجل"

، وهو معىن األرأفففي احلديث داللة على استحبابه صلى هللا عليه وسلم األخذ ابأليسر و 
 التخفيف، وذلك كله ما مل يكن حراما.

م عن شيء قوله صلى هللا عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتك -2
 .(2)فدعوه"

 وفيه داللة على التخفيف من جهة أنه صلى هللا عليه وسلم أمرهم أن أيتوا من التكليف مقدورهم.
 .(3)قوله صلى هللا عليه وسلم: " لوال أن أشق على أميت ألمرتكم ابلسواك مع كل صالة" -4

 والتخفيف عليهم.وفيه داللة على ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم من الرفق أبمته، 
 الفرع الثالث: اإلمجاع.

فقد دل  اإلمجاع على عدم وقوع التكليف ابلشاق، وهو يدل على عدم قصد الشرع إليه، ولو كان 
 .(4) واقعا حلصل يف الشريعة التناقض واالختالف وهو منفي عنها

 الفرع الرابع: االستقراء.
للباحث عن مقاصد الشريعة أن يقول إن من يقول ابن عاشور:"ابستقراء نصوص القرآن خيو ل 

مقاصد الشريعة التيسري، ألن األدلة املستقرأة يف ذلك كله عمومات متكررة، وكلها قطعية النسبة 
 .(5)إىل الشارع، ألهنا من القرآن ألنه قطعي املنت"

 الفرع اخلامس: دليل املعقول.
مبنية على التخفيف والتيسري، فال  أنك إذا تتبعت التشريعات اإلسالمية جتدها -ابلعقل–ذلكو 

 .(1)جتد مشقة تعجز املكلفني عن أداء ما طلب منهم
                                 

 .114ص:  ،4أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: " يسروا وال تعسروا"، ج:  - 1
 .211، ص: 4أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: االعتصام ابلسنة، ابب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ج:  - 2
 .282،ص: 1أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، ابب: سواك يوم اجلمعة، ج:  - 3
 .212، ص: 2املوافقات، الشاطيب، ج:  - 4
 .225،221ابن عاشور، ص: مقاصد الشريعة،  - 5
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قليلة ال يشق على املكلف فعلها، وهذا   -األوامر والنواهي –وبناء عليه كانت التكاليف الشرعية 
 .(2)كله مما يربز كون الشريعة قائمة على التخفيف على الناس

 الفرع السادس: القواعد الفقهية.
 .(3)أوال: قاعدة "املشقة جتلب التيسري"

 .(4)ويذهب العلماء إىل أن مجيع رخص الشرع وختفيفاته تستخرج على هذه القاعدة
وكذلك " األمر إذا اتسع ضاق" ومعىن القاعدة أنه إذا  ،(5)اثنيا: قاعدة " األمر إذا ضاق اتسع"

حصلت ضرورة للشخص أو للجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه احلكم األصلي املشروع 
للحاالت العادية حمرجا للمكلفني ومرهقا هلم، حىت جيعلهم يف ضيق من التطبيق فإنه خيفف 

 مة وهذا معىن أنه إذا ضاق اتسع.ويوسع عليهم حىت يسهل، ما دامت تلك الضرورة قائ
 .(6)وإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد احلكم إىل أصله، وهذا معىن أنه إذا اتسع ضاق

 اثلثا: قاعدة" الضرورات تبيح احملظورات".
ومعناها أن حاالت االضطرار أو احلاجة الشديدة جتيز ارتكاب احملظور، وفيه ختفيف ظاهر على 

 .(7)الناس
 "امليسور ال يسقط ابملعسور".رابعا: قاعدة 

ومعىن القاعدة أن املأمور به إذا مل يتيسر فعله على الوجه األكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة 
عليه، وإمنا يقدر على فعل بعضه فيجب فعل البعض املقدور عليه وال يرتك برتك الكل الذي يشق 

 .(8)فعله
 .(9)ويتمثل فيها جانب التخفيف والتيسريوهي قاعدة مهمة يذكرها فقهاء املسلمني، 

                                                                                                  
 .57، 51املدخل يف التعريف ابلفقه اإلسالمي، مصطفى شليب، ص:  -1
 .27املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، رمضان علي السيد الشرابصي، ص: -2
 .128، ص:1األشباه والنظائر، السيوطي، ج: -3
 .84األشباه والنظائر، ابن جنيم، ص: -4
 .1772ى الزرقا، ص:املدخل الفقهي العام، مصطف -5
 املرجع نفسه. -6
 .221نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص: -7
 .214القواعد الفقهية الكربى، وما تفرع عنها، صاحل السدالن، ص: -8
 .227القواعد الفقهية، علي أمحد الندوي، ص: -9
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 .(1)خامسا: قاعدة " أألصل يف األشياء اإلابحة ويف املضار التحرمي واملنع"
ومعىن القاعدة أن األشياء املسكوت عنها يف الشرع وغري الضارة من األعيان واملنافع واملعامالت 

ف عن املكلف يف األخذ هبذه غري حمرمة، وال ينتقل عن هذا احلكم إال بدليل، ويتضح التخفي
 القاعدة من عدة جهات:

أهنا أطلقت حكم اإلابحة يف املنافع اليت مل يرد نص يف شأهنا، وعدم منع املنافع عن  -1
 املكلف ختفيف واضح.

أهنا تضع حدا لرتدد املكلف يف اإلقدام على ما حتققت به صيغة املنفعة ومل يرد بشأنه ما  -2
 .(2)واضح يرفع احلرج النفسي عنه مينعه، ورفع احلرية عنه ختفيف

 املطلب الثالث: أثر نظرية التخفيف يف املعامالت املالية املعاصرة.
لنظرية التخفيف أثر واضح يف أحكام املعامالت املالية املعاصرة، وسنحاول إبراز ذلك من خالل 

 التخفيف فيها.عرض مناذج من األحكام املتعلقة ابملعامالت املالية املعاصرة اليت يظهر أثر 
 الفرع األول: تداول األسهم املختلطة.
 أوال: حقيقة شركات األسهم املختلطة.

 تعريفها: -1

 عرف الفقهاء املعاصرون الشركات ذات األهم املختلطة بعدة تعريفات منها:
هي الشركات اليت هلا رأس مال مقسم إىل أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، وغري قابلة  -أ

يكون لكل شريك حبسب ما وضع من أسهم، وال يكون مسؤوال إال على قدر للتجزئة، و 
 .(3)ما وضع من أسهم يف الشركة

كما عرفت أيضا أبهنا: أن يشرتك عدد من األشخاص برأس مال مقسوم إىل  -ب
أسهم متساوية، قابلة للتداول يف مشروع جتاري أو صناعي أو زراعي أو غريه على أن 

                                 
 .487التمهيد يف ختريج الفروع على أألصول، األسنوي، ص: -1
 .272يف الشريعة اإلسالمية، يعقوب عبد الوهاب أاب حسني، ص:رفع احلرج  -2
 .47فقه املعامالت املالية املعاصرة، سعد بن تركي اخلثالن، ص: -3
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ريهم من يتوىل إدارة هذا املشروع جبزء معلوم من الربح أو مقابل خيتاروا من بينهم أو من غ
 .(1)أجر

 خصائص السهم يف الشركات املسامهة. -2

 متتاز أسهم الشركات املسامهة خبصائص، أبرزها:
 املساواة يف القيمة: -أ

تتساوى األسهم، والتساوي يف القيمة يرتتب عليه التساوي يف احلقوق والواجبات، سواء من حيث 
ع أرابح الشركة، أو موجوداهتا بعد تصفيتها، أو يف التصويت، أو يف حتمل اخلسائر والديون، توزي

 .(2)وااللتزامات املرتتبة عن ديون الشركة تكون مبقدار األسهم اليت ميلكها كل واحد من الشركاء
 :عدم قابلية السهم للتجزئة -ب

ملكية السهم إىل أكثر من شخص حبيث ال جيوز تعدد مالكوا السهم أمام الشركة، فإن انتقلت 
نتيجة اإلرث أو اهلبة أو الوصية فإن هذه التجزئة وإن كانت صحيحة بني هؤالء  إال أهنا ال تقبل 
جتاه الشركة، ويتعني على هؤالء أن خيتاروا شخصا واحدا ميثلهم عند الشركة، وإن اعترب ابقي 

 .(3)ه امللكيةالشركاء يف السهم مسؤولني عن االلتزامات النامجة عن هذ
 قابلية السهم للتداول ابلتجزئة. -ج

أي ميكن انتقال ملكية األسهم من شخص إىل آخر ابلطرق التجارية، ودون حوالة مدنية من قبل 
الشركة، وتعد هذه أهم خاصية للسهم، وإذا نص على خالف ذلك، فقدت الشركة صبغة 

فإن تداوله يتم بطريق التطهري،  -ملساهمأي يصدر إلذن أوامر ا –املسامهة، وإم كان السهم إذنيا
 .(4)فإن تداوله يتم مبجرد التسليم  -أي يصدر من دون صاحبه –وإن كان السهم حلامله 

 تقسيم الشركات املسامهة. -3

                                 
 .177أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة، مبارك بن سليمان آل سلمان، ص: -1
 .2األسهم حكمها وآاثراها، صاحل بن حممد بن سلمان السلطان، ص: -2
 .15األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، أمحد بن حممد اخلليل: ص: -3
 .214املعامالت املالية املعاصرة، وهبة الزحيلي، ص: -4
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تقسم الشركات املسامهة القائمة يف الواقع اليوم من حيث طبيعة العمل الذي تزاوله إىل ثالثة 
 أقسام:

 املباحة:الشركات ذات األعمال  -أ

حبيث تنشط يف اجملاالت املشروعة، وال عالقة ألنشطتها ابالستثمار احملرم، بل تنشط يف الصناعة 
والزراعة وما شاهبها، وال تتعامل مبحرم كالراب، فهي ال تقرض وال تقرتض ابلراب، وال تودع أرابحها 

 يف بنوك ربوية وال تستثمر أرابحها مبحرم.
 .إليه ذهب أكثر الفقهاء املعاصرينوهذه األصل فيها اجلواز، و 

 الشركات ذات األعمال احملرمة: -ب

 كمصانع اخلمور، والبنوك اليت تتعامل ابلراب، وهذه أصل إنشائها حمرم، وال خالف يف حرمتها.
 الشركات املختلطة: -ج

أهنا ا هو مشروع، وأهنا تستثمر ما هو مباح، إال مواألصل يف هذه الشركات أهنا أنشئت للتعامل في
 –ابحلرام؛ كإيداع أرصدهتا يف البنوك الربوية، وأخذ الفائدة منها، وأن تقرتض  -أحياَن –تتعامل 
ابلراب، فتضم هذه األرابح إىل أرابح مسامهتها، ومسيت ابملختلطة الختالط احلالل ابحلرام –أحياَن 

أن نربز أثر نظرية  ، وهذا القسم هو الذي حصل فيه اخلالف بني الفقهاء، وهو الذي نود(1)فيها
 التخفيف يف احلكم.

 اثنيا: حكم التعامل ابألسهم املختلطة وأثر التخفيف يف احلكم.
 اختلف الفقهاء يف حكم التعامل ابألسهم املختلطة إىل قائلني ابجلواز، وقائلني ابملنع.

ينص  ، فإهنم أابحوا التعامل مع هذه الشركات بشراء األسهم وبيعها ما مل(2)أما اجمليزون -
نظامها األساس تعاملها مبحرم كالراب، ومع اشرتاط تقدير اجلزء احلرام الذي دخل على 

 .(3)عائدات األسهم واستبعاده بصرفه يف أوجه الرب، وعدم االنتفاع به
 واستدل اجمليزون جبملة أدلة، منها: -

 
                                 

 .48األسهم املختلطة يف ميزان الشريعة، صاحل بن مقبل العصيمي، ص: -1
 .247ي، املنيع، ص:من بينهم عبد هللا بن املنيع، ينظر: حبوث يف االقتصاد اإلسالم -2
 .147األسهم والسندات وأحكامها، أمحد اخلليل، ص: -3
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 .(1)قاعدة: "جيوز تبعا ماال جيوز استقالال" -1

اتبعا  -هنا–الفقه؛ منها جواز بيع العبد مع ماله، واعتبار املال  وهي قاعدة معروفة، وهلا فروع يف
 له.

وبناء عليه، ميكن اعتبار بيع سهم يف شركة جتاوز جملس إدارهتا صالحيته الشرعية، فتأخذ الراب من 
 البنوك الربوية أو تعطيه؛ حيث يعترب ذلك يسريا ومغموسا يف حجم الشركة.

ار ابلطرق املباحة، وما طرأ عليها من جتاوز إداري آمث يعد يسريا والغالب على هذه الشركة االستثم
 .(2)وهو يف حكم السهم املباع تبعا، ويغتفر يف التبعية ماال يغتفر يف االستقالل

ونوقش أبنة ال ميكن االستدالل هبذه القاعدة على حكم هذه املسألة، لكون املساهم ال ينتهي به 
تبعا ماال جيوز استقالال، بل سيكون من حني شرائه السهم  احلال عند شراء السهم، حىت جيوز

 مشاركا يف أعمال الشركة؛ ومنها الراب، ومعلوم أنه ال جيوز أخذ الراب وال إعطاؤه وإن كان قليال.
أن الشريعة مبناها على رفع احلرج ودفع املشقة وحتقيق اليسر والتخفيف، وقد قال هللا  -2

، وبناء على هذا األصل العظيم أبيحت (3)من حرج()ما جعل عليكم يف الدين  تعاىل:
، وبناء عليه (4)احملظورات للضرورة، ودليلها: )فمن اضطر غري ابغ وال عاد فال إمث عليه(

 .(5)استدل اجمليزون بقاعدة:" احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اخلاصة"

منزلة الضرورة، وذلك الختالفهم ونوقش هذا االستدالل أن أكثر الفقهاء ال يرون أن احلاجة تنزل 
 .(6)يف معىن احلاجة

كما أن  احلرج الذي يُد عى قيامه فريفع ابجلواز غري قائم على وجه احلقيقة ألن وسائل االستثمار 
 ميسرة فمن أراد جمال األسهم فإن هناك شركت أخذت على عاتقها أن ال تتعامل ابحلرام.

 "قاعدة: "ما مل ميكن التحرز منه فهو عفو -2

                                 
 .271، ص:2املنثور يف القواعد، الزركشي، ج: -1
 .227حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، املنيع، ص: -2
 .78احلج: -3
 .172البقرة:  -4
 .1775املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ص: -5
 .221، ص: 2ايسني الفاداين، ج:الفوائد اجلنية، حممد  -6
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وهي قاعدة يذكرها الفقهاء ويفرعون عنها فروعا كثرية؛ تكون القليل الذي ال ميكن االحرتاز منه 
 .(1)غري معترب دفعا للحرج، كقليل النجاسة، وقليل االنكشاف

قالوا: وميكن ختريج مسألة تداول األسهم على هذه القاعدة لكوهنا تعترب ابلنسبة لالقتصاد الدويل 
ألي دولة عنها، كما أهنا حاجة البد لألفراد منها ليتمكنوا من استثمار حاجة ملحة، ال غىن 

 .(2)مدخراهتم
ونوقش أبن العلماء ملا ذكروا هذه القاعدة خرجوا عليها املسائل اليت يشق على اإلنسان التحرز 

، منها، ويف تكليفه التحرز منها تكليفه مبا يدخل عليه احلرج الكبري والعنت عليه وعلى املسلمني
 .(3)بينما ال نلحظ يف املمتنعني عن املسامهة يف هذه الشركات أهنم أصيبوا هبذا العنت الشديد

القياس على بيع العرااي، لكون الرسول صلى هللا عليه وسلم رخص فيه مع أنه يندرج ضمن  -4
هنى رسول هللا صلى هللا عليه » الراب، فقد روى جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه، قال:

ن احملاقلة واملزابنة واملخابرة، وعن بيع الثمر حىت يبدو صالحه، وال يباع إال وسلم ع
 –، وقالوا وإمنا رخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف العرااي (4)«ابلدينار والدرهم، إال العرااي

 حلاجة الناس إىل هذا النوع من البيوع. -مع كوهنا من الراب

 .(5)ون بيع العرااي رخص ابلنص دون غريهونوقش هذا االستدالل بكونه فاسدا، لك
 أما املانعون هلذه الشركات، فقد استدلوا أبدلة؛ منها: -
عموم األدلة احملرمة للراب؛ كقوله تعاىل:) اي أيها الذين آمنوا ال اتكلوا الراب أضعافا مضاعفة  -1

الراب لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل » ، وحديث:(6)واتقوا هللا لعلكم تفلحون(
 .(7)«هم سواء» وقال:« ومؤكله وكاتبه وشاهديه

                                 
 .528، ص:17العناية شرح اهلداية، حممد بن حممود الروم، ج: -1
 .228حبوث يف االقتصاد، املنيع، ص: -2
 .55األسهم والسندات، أمحد اخلليل، ص: -3
 .1112، ص:2البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب: بيع املزابنة، ج: -4
 .27صيمي، ص:األسهم املختلطة، صاحل الع -5
 .127آل عمران: -6
 .1212، ص: 2مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب: لعن أكل الراب ومؤكله، ج: -7
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قوله تعاىل:) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا  -2
 .(1)شديد العقاب(

واملسهم يف الشركات املختلطة متعاون معهم على اإلمث والعدوان، لكونه أعاهنم ابستثمار ماله يف 
 .(2)، وهو الرابأكل احلرام

النظر إىل املصاحل املرتتبة على القول ابملنع، وهي إبزاء املصاحل املرتتبة على القول ابجلواز؛  -2
 .(3)وهي التخلص من مفاسد الراب

، ولذلك لو اجتمع دليل يقتضي (4)قاعدة:" إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام" -4
 صح تغليبا للتحرمي.اإلابحة وآخر يقتضي التحرمي قدم احلظر على األ

 أثر التخفيف يف احلكم يف مسألة تداول األسهم املختلطة. -

 بعد عرض أدلة كل من اجمليزين واملانعني تبني أن املانعني اعتمدوا على أدلة حترمي الراب.
 –واعتمد اجمليزون على أدلة رفع احلرج والتيسري والتخفيف على املسلمني حال االضطرار، وهو 

قائم لكون الناس حمتاجني الستثمار أمواهلم يف كثري من الشركات العائدة لشركات  -عندهم
فلست الكهرابء واملياه اليت ال يستطيع الناس االستغناء عنها ألهنا من ضرورايت احلياة، واليت إن أ

وقع الناس يف ضيق وحرج شديد؛ فتخفيفا على الناس أجيز التعامل مع تلك الشركات، ولكن 
 الذين أجازوا التعامل مع تلك الشركات ضبطوا هذا اجلواز بضوابط، منها: 

 أال ينص نظام الشركة على التعامل ابلراب. -
 النتفاع به بوجه.أن جيتهد املساهم يف معرفة اجلزء احلرام مث يتخلص منه، وال جيوز ا -

 الفرع الثاين: بيع املراحبة لآلمر ابلشراء.
 أوال: حقيقة املراحبة لآلمر ابلشراء.

 عرفت بتعريفات كثرية منها:

                                 
 .2املائدة:  -1
 .17األسهم املختلطة، العصيمي، ص: -2
 املرجع نفسه. -3
 .174األشباه والنظائر، السيوطي، ص:  -4
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"أن يتقدم الراغب يف شراء سلعة إىل املصرف، ألنه ال  تعريف رفيق يونس املصري أبهنا: -1
يبيعها إىل أجل، إما لعدم مزاولته ميتلك املال الكايف لسداد مثنها نقدا، وألن البائع ال 

للبيوع املؤجلة، أو لعدم معرفته ابملشرتي، أو حلاجة املال النقدي فيشرتيها املصرف بثمن 
 .(1)نقدي ويبيعها إىل  عميله بثمن مؤجل أعلى"

تعريف سامي حسني حممود:" بيع املراحبة لآلمر ابلشراء ويعين قيام البنك بتنفيذ طلب  -2
كليا أو –ى أساس شراء األول ما يطلبه الثاين ابلنقد الذي يدفعه البنك املتعاقد معه، عل

وذلك يف مقابل التزام الطالب ابلشراء وما أمر به وحسب الربح املتفق عند  -جزئيا
 .(2)االبتداء"

 اثنيا: حكم بيع املراحبة لآلمر ابلشراء وأثر التخفيف فيه.
 إىل جميزين ومانعني. اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم هذه املسألة 

أما اجمليزون فقد اعتمدوا على جممل األدلة الدالة على أن األصل هو حل مجيع أنواع  -
 البيوع إال ما اسثناه الدليل اخلاص، وال استثناء، ومن تلك األدلة:

 .(3)قوله تعاىل:) وأحل هللا البيع وحر م الراب( -
 األصل يف املعامالت اإلابحة. -

 ت اإلابحة إال ما ورد الدليل الصحيح يستثنيه.إذ األصل يف املعامال
ونوقش أنه ال يسلم بعدم ورود دليل النهي، بل هو وارد؛ إذ هنى عن بيع ما ال ميلك، وعن بيع 

 .(4)بيعتني يف بيعه، واملراحبة املركبة داخلة فيهما
داعية إليه كما دعت إىل السلم  -اليوم -احلاجة والضرورة: فاحلاجة يف التعامل -

داعية، لتساع  -هنا–الستصناع، واغتفر ما يعرتيها من الغرر تقدير للحاجة، واحلاجة وا

                                 
 .75اإلسالمية، رفيق املصري، ص:بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف املصارف  -1
 . 878، ص: 2بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، سامي حسني حممود، ج: -2
 .275البقرة:  -3
 .12بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، جعفر عبد الرمحان قصاص، ص: -4
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رقعة التعامل، وتضخم رؤوس األموال، وحاجة املنشآت إىل دعمها ابآلالت واملباين اليت 
 .(1)قوام هلا إال هبا، فإذا مل تتم تلك املعامالت وقع املسلم يف حرج شديد

 على الناس: التيسري ورفع احلرج والتخفيف -

قالوا إن الشريعة جاءت ابليسر ورفع احلرج، والتخفيف على الناس، وهذا من مبادئ اإلسالم، 
حباجة إىل الرفق هبم والتخفيف عليهم مراعاة ألحواهلم، ملا صار عليه حاهلم من  -اليوم–والناس 

 .(2)رقة يف الدين، وكثرة املغرايت، والتخفيف عليهم، والقول ابجلواز أوىل
ونوقش االستدالل أبن الواجب عند قيام االختالف األدلة حىت يقال إنه يؤخذ ابأليسر، مث إن 
القائلني ابجلواز مل يلتزموا مبا دعوا اآلخرين إليه من التخفيف، بل اختاروا التشديد على العميل يف 

 .(3)حترمي اخللف ابلوعد قضاء على التخفيف ابجلواز
 ستدلوا أبدلة؛ منها:أما القائلون ابملنع، فإهنم ا -

 . (4)املراحبة لآلمر ابلشراء بيع يدخل يف ابب بيع ماال ميلك، وهو منهي عنه -1

ونوقش أبهنا ليست من قبيل اإلنسان ما ال ميلك ألن املصرف ال يعرض أن يبيع شيئا، ولكنه 
 .(5)يتلقى أمرا ابلشراء وهو ال يبيع حىت ميلك ما هو مطلوب ويعرضه على املشرتي اآلمر

قالوا: إنه بيع معلق: ألنه قال لبنك إن اشرتيتموها، أشرتها منكم والبيع املعلق ال  -2
 .(6)يصح

ونوقش أبن هذه الطريقة غري متبعة يف املصارف اإلسالمية وال عربة مبا شذ، كما أن هذه الصورة 
 .(7)خالفا للبيع املضاف لزمن مستقبل حيث تلغى اإلضافة ويقع البيع

بيع نقد بنقد أكثر منه إىل أجل بينهما سلعة حمللة، كما أنه من  حقيقة هذا العقد هو -2
 .(1)بيوع العينة املنهي عنه
                                 

 .21، ص:2فقه النوازل، بكر أبو زيد، ج: -1
 .11حممد صاليب، ص: اختيارات ابن عبد الرب يف فقه املعامالت، أسامة -2
 .11بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، أسامة حممد صاليب، ص:  -3
 .227الغرر وأثره يف العقود، الصديق الضرير، ص: -4
 .422تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، سامي حممود، ص:  -5
 .72وآخرون، ص: حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية معاصرة، سليمان األشقر  -6
 .12بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، جعفر قصاص، ص: -7
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ونوقش أبن مثة  فرقا بني العينة والتحامل على الراب وبني املراحبة لآلمر ابلشراء، ألن يف املراحبة 
ل، خالفا للعينة يكون بيع السلعة مقصودا لذاته متلكا واستهالكا ال حتايال كما ورد يف االستدال

 .(2)فإنه بيع صوري املقصود فيه القرض
املعاملة تدخل ضمن عقدين يف عقد، وه منهي عنه، ووجه دخوهلا حتته: أن املواعدة  -4

إذا كانت ملزمة للطرفني صارت عقدا بعد أن كانت وعدا، فكانت هناك بيعتان يف 
 صرف والبائع.بيعة، فالبيعة األوىل بني املصرف وعميله، والثانية بني امل

 أثر التخفيف يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء. -

يف حكم هذه املسألة، اختلف الفقهاء املعاصرون، فقد منعها مجع منهم  -معنا –كما مر  
املنع على هذا العقد، كالراب، والغرر،،  وساقوا أدلة ترجع يف عمومها إىل ورود بعض حقائق

–التيسري والتخفيف ورفع احلرج، ويف القول ابجلواز وأجازه آخرون؛ ومن أبرز أدلتهم أدلة 
توسيع على الناس، فليس كل الناس جيدون من يقرضهم ليشرتي حاجياته، كما  -عندهم

يعتمد اجمليزون فيما ذهبوا إليه إىل كون هذا النوع من العقد يتضمن تعاوَن بني أفراد اجملتمع 
ة الكافية يف الشراء، ولذلك يعهد إىل غريه ومؤسساته؛ حيث إن املشرتي مراحبة ال ميلك اخلرب 

ممن له اخلربة ليشرتي له، مث يبيعها له مراحبة، كما أنه ال يستطيع متويل عملية الشراء بنفسه 
 ليقوم ابالستعانة ابملصرف يف ذلك.

بناء  -إذن –عدم اجلواز، ولكنهم أجازوه  -املراحبة لآلمر ابلشراء–واألصل يف هذا العقد 
ت نظرية التخفيف، ولذلك وضعوا له شروطا، وضوابط لضمان حتقيق مقصد على مقتضيا

 التخفيف على الناس، ومن تلك الشروط:
أن تدخل السلعة املأمور بشرائها يف ملكية املصرف، وضمانه قبل انعقاد الثاين مع العميل،  -1

 وهذا الشرط جيعل من الضروري أن يكون للمصرف خمازن ليدخل السلعة يف حوزته.
يكون الثمن يف بيع املراحبة قابال للزايدة يف حالة العجز على السداد كشرط جزائي أو  أال -2

 غرامات أتخري.

                                                                                                  
 .577اختيارات ابن عبد الرب يف فقه املعامالت، أسامة صاليب، ص:  -1
 .18بيع املراحبة لآلمر ابلشراء، جعفر قصاص، ص: -2
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أال يكون بيع املراحبة ذريعة إىل الراب؛ أبن يقصد املشرتي احلصول على املال، ويتخذ  -2
 .(1)السلعة وسيلة لذلك، كما يف العينة، والتورق

 : (2)أما الضوابط املرعية فهي
 من االلتزام إبمتام البيع كتابة أو مشافهة قبل احلصول على العني ابلتملك والقبض.خلوها  -1
خلوها من االلتزام بضمان هالك السلعة أو تضررها من أحد الطرفني؛ العميل أو املصرف،  -2

 بل هي على األصل من ضمان املصرف.
 ملكه.أن ال يقع العقد بينهما إال بعد قبض املصرف للسلعة، واستقرارها يف  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .218، 218 :املعامالت املالية املعاصرة، حممد عثمان شبري، ص -1
 .28، ص: 2بكر أبو زيد، ج:النوازل الفقهية،  -2
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 نظرية االستطاعة وأثرها يف العقود املعاصرة
 متهيد:

–إن التكاليف الشرعية اليت يقصد بتشريعها إسعاد العباد يف العاجل واآلجل روعي فيها 
مناسبتها الستطاعة البشر وقدرته على األداء والتحمل؛ حيث جعل هللا   -حبكمة من هللا سبحانه

ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾سبحانه وتعاىل   .(1)االستطاعة مناط التكليف، فقال سبحانه: ﴿اَل ُيَكلِ ُف اَّللَّ
فالتكليف قائم يف حدود قدرة اإلنسان واستطاعته، وأحكام الدين وردت يف حدود ما أعطي 
اإلنسان من طاقة ووسع، وعليه اتسمت أحكامه ابلسماحة واليسر، ورفع احلرج عن املكلفني، 

إيقاعهم يف الضرر والضيق والعسر، ما جعل تلك األحكام  اثبتة على أصوهلا منذ عصر  وعدم
 التنزيل إىل يوم الناس هذا، متالئمة مع متغريات احلياة وتطوراهتا.

وملا صيغت كثري من أحكام الفقه اإلسالمي ضمن نظرايت فقهية مبا يتالءم مع نظام احلياة 
لتضاف إىل نظرايت الفقه اإلسالمي كلبنة تشدُّ عضد بناء املعاصرة، تشكلت نظرية االستطاعة 

 املنظومة التشريعية ألحكام الفقه اإلسالمي الكبري.
 وسنحاول يف هذه احملاضرة إبراز ما تعلق هبذه النظرية من مسائل وأحكام.

 .مفهوم االستطاعة: املطلب األول
 الفرع األول: تعريف االستطاعة.

 أوال: لغة.
غة لالستطاعة معان كثرية إبطالقات متنوعة يف ألفاظها، لكنها متقاربة يف معانيها، أورد علماء الل

 ترجع إىل:
 .(3)، فاستطاع الشيء: أطاقه وقَدر عليه(2)القدرة على الشيء

 .(4)وقيل: هي استفعال من الطاعة

                                 
 .281سورة: البقرة، اآلية:  -1
 .287، ص: 72الفيومي، املصباح املنري، ج:  -2
 .112، ص: 71الصاحب ابن عباد، احمليط يف اللغة، ج:  -3
 .577، ص: 72إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط: ج:  -4
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إحداث  قال الراغب: "...وهي عند احملققني اسم للمعاين اليت هبا يتمكن اإلنسان مما يريده من
الفعل؛ وهي أربعة أشياء: بنيَّة خمصوصة للفاعل، وتصو ر للفعل، ومادة قابلة للتأثري، وآلة إن كان 

 .(1)الفعل آليا؛ كالكتابة..."
 إىل القدرة وتعين: الطاقة واإلمكان والوسع والقوة. -إذن–فاالستطاعة ترجع يف اللغة 

 اثنيا: اصطالحا.
 .(2)عرَّفها اجلرجاين أبهنا: "القدرة الت ام ة اليت جيب عندها صدور الفعل" -1

 ـــــ فقوله: "الت ام ة" أخرج القدرة الناقصة.
 ـــــ وقوله: "اليت جيب عندها صدور الفعل" مبعىن أن االستطاعة إذا حتققت ترتب عليه وجود الفعل.

 .(3)وُعر ِفت يف معجم  لغة الفقهاء أبهنا: "القدرة على أداء األمر" -2
وعرَّفها ابن نظام الدين األنصاري أبهنا: "القدرة املتعلقة ابلفعل املستجمعة جلميع الشرائط  -2

 .(4)اليت يوجد الفعل هبا، أو خيلق هللا تعاىل عندها"
 .(5)ل إبرادة املختار من غري عائق"ويف الكليات: "االستطاعة هي التهيؤ لتنفيذ الفع -4
وعرفها ابن تيمية فقال: "االستطاعة يف الشرع هي ما ال حيصل معه للمكلف ضرر راجح؛   -5

كاستطاعة الصيام والقيام، فمىت كان يزيد يف املرض أو يؤخر يف الربء مل يكن مستطيعا ألن يف 
 .(6)ذلك مضرة راجحة"

"االستطاعة: هي القدرة اإلنسانية على الفهم والعمل سواء  وعرفها نور الدين اخلادمي بقوله: -1
 .(7)ما كان يتعلق بفهم التكليف الشرعي وتطبيقه، أو مبجموع األعمال الدنيوية والعادية"

 اثلثا: العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي لالستطاعة.
الشيء واإلطاقة له، وكذا من خالل تعريفات علماء اللغة لالستطاعة اليت ترجع إىل القدرة على 

 التعريفات االصطالحية يربز التوافق بني املعنيني، فمعناها الشرعي ال خيرج عن داللتها اللغوية.
                                 

 .181، ص: 1عناية القاضي وكفاية الراضي، اخلفاجي، ج:  -1
 .25اجلرجاين، التعريفات، ص:  -2
 .12حممد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ص:  -3
 .172، ص: 71ابن نظام الدين األنصاري، فواتح الرمحوت شرح سلم الثبوت، ج:  -4
 .178الكفوي، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، ص:  -5
 .172، ص: 14ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج:  -6
 .272نور الدين اخلادمي، نظرية االستطاعة، ص:  -7
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 وقد استعملت االستطاعة هبذا املعىن يف كتب فقهاء املذاهب:
/ ملَّا حتدث احلنفية عن شروط الوضوء قالوا: "...وهي تنقسم إىل شروط وجوب وشروط صحة، 1
 .(1)ألول تسعة:... والقدرة على استعماله..."فا
/ أمَّا املالكية، فقد ذكر صاحب مواهب اجلليل عند كالمه عن شروط الصالة: "ُوُجوُد اْلَماِء 2

 . (2)اْلُمْطَلِق َأْو الصَِّعيِد ِعْنَد َعَدِمِه َأْو َعَدِم اْلُقْدَرِة َعَلى اْسِتْعَمالِِه"
حتدث عن صالة املريض قال: "وإذا مل يطق القيام صلى قاعدا وركع / والشافعي يف األم ملَّا 2

 .(3)وسجد إذا أطاق الركوع والسجود"
/ وعند احلنابلة جاء يف كشاف القناع يف ابب التيمم: "فإن قدر على اغرتاف املاء بفمه، أو 4

 .(4)على غمس أعضائه يف املاء الكثري لزمه ذلك، لقدرته على استعمال املاء"
أن أصحاب املذاهب الفقهية يطلقون االستطاعة على القدرة والطاقة على  -إذن–هر فالظا

 الفعل.
 الفرع الثاين: األلفاظ ذات الصلة ابالستطاعة والفرق بينها.

 أوال: الفرق بني االستطاعة والقدرة.
 ـــــ التعريف اللغوي للقدرة:1

، (5)لقدرة( والفاعل )قادر( و)قدير()أقدر( قويت عليه ومتكنت منه، واالسم )ا قدرت على الشيء
 .(6)والقدرة الطاقة

 ـــــ التعريف االصطالحي للقدرة:2
، كما عرفها أبهنا: (7)ـــــ عرفها اجلرجاين أبهنا: "الصفة اليت متكن احلر من الفعل وتركه ابإلرادة"

 .(8)"صفة تؤثر على قوة اإلرادة"
                                 

 .172، ص: 71ابن جنيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:  -1
 .412، ص: 71احلطاب، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، ج:  -2
 .22، ص: 71الشافعي، األم، ج:  -3
 .112، ص: 71البهوي، كشاف القناع على منت اإلقناع، ج:  -4
 .422، ص: 72الفيومي، املصباح املنري، ج:  -5
 .25، ص: 71مرتضى الزبيدي، اتج العروس، ج:  -6
 .172اجلرجاين، التعريفات، ص:  -7
 املرجع نفسه. -8
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 .(1)القوة على الشيء والتمكن منه" ـــــ وجاء يف التعريفات الفقهية: "القدرة هي
 .(2)ـــــ كما عرفت أبهنا: "ما يظهر من القوة بقدر العمل ال زائدا وال َنقصا منه"

ـــــ كما جاء يف فواتح الر محوت شرح سلم الثبوت: " القدرة حقيقة صفتها إن شاء فعل، وإن شاء مل  
 .(3)يفعل"

 من القيام ابلفعل أو عدم القيام به، وفق إرادته. صفة ذاتية يف اإلنسان متكنه -إذن–فالقدرة 
 ـــــ العالقة بني والقدرة االستطاعة.3

 .(4)ـــــ قيل أن القدرة واالستطاعة مبعىن واحد
 ـــــ وفرق بينهما من حيث:

 ـــــ أن االستطاعة هي انطباع اجلوارح للفعل؛ أي انقيادها له وهلذا ال يوصف هللا هبا.
 .(5)ما أوجب كون القادر عليه  قادرًا، ولذلك يوصف هللا سبحانه أبنه قادرـــــ والقدرة 

ـــــ كما فرق بينهما بكون االستطاعة أخصُّ من القدرة، فكل مستطيع قادر، وليس كل قادر 
مستطيعا؛ ذلك ألن االستطاعة اسم ملعان يتمكن هبا الفاعل مما يريده من إحداث الفعل؛ وهي 

للفعل، وقدرته على الفعل، حبيث ال يكون له مانع منه، وعلمه ابلفعل، وهتيؤ  أربعة أشياء: إرادته
ما يتوقف عليه الفعل، ألنه قد ال يريد أحٌد شيئا وهو قادر عليه، أو قد مينعه منه مانع، أو ال علم 

 .(6)أن القدرة أعم من االستطاعة، واالستطاعة أخص  من القدرة -من ذلك كله–له به، فيظهر 
على صفة ذاتية تدل على أهلية الذات إليقاع الفعل، أو فعل الشيء، أم ا  -إذن–ة تدل فالقدر 

 االستطاعة فهي صفة تتعلق مبحل االستطاعة نفسه.
جند إنسان يقدر فلرمبا  مقيدة ابلزمان، أم ا القدرة فهي عام ة ال يقيدها زمان -مثال–فاالستطاعة 

 ابه.على فعل ما، لكنه ال يستطيع اآلن لعارض أص
 

                                 
 .171حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، التعريفات الفقهية، ص:  -1
 .178الكفوي، الكليات، ص:  -2
 .117، ص: 71اتح الرمحوت شرح سلم الثبوت، ج: ابن نظام الدين األنصاري، فو  -3
 .227، ص: 72وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية الكويتية، ج:  -4
 .12، 18ص:  اجلرجاين، التعريفات،  -5
 .48، 47أبو هالل العسكري، معجم الفروق اللغوية، ص:  -6
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 .اثنيا: الفرق بني االستطاعة والطاقة
 :ـــــ التعريف اللغوي للطاقة1

 .(1)الطاقة من قوهلم أطقت الشيء إطاقة إذا قدرت عليه، فأَن مطيق واالسم الطاقة
وجاء يف لسان العرب: "الطاقة أي أقصى غايته، وهو اسم ملقدار ما ميكن أن يفعله مبشقة 

 .(2)منه"
 االصطالحي للطاقة:ـــــ التعريف 2

 .(3)الطاقة هي: "ما فيه املشقة الفادحة وإن كان مستطاعا محلها"
 هي غاية الوسع، وقدرة اإلنسان القصوى على التحمل عند أداء الفعل وقيامه به. -إذن–فالطاقة 

 ـــــ العالقة بني الطاقة واالستطاعة: 3
هلكها يف االستطاعة على الشيء، الطاقة هي القوة الكامنة يف اإلنسان، يستخدمها أو يست

واالستطاعة هي القدرة على فعل الشيء سواء كان ضمن طاقة اإلنسان أم استهلك طاقته وبذل 
، فاملطلوب بذل اجلهد، (4)جهدا فوق طاقته، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة﴾

﴾.ولو أد ى إىل جتاوز الطاقة فاصربوا ل  تحقيق املطلوب؛ وهو ﴿ تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ
فإذا عرض على اإلنسان القيام بعمل مهم ومصريي ما ينبغي النظر إليه من منطلق )الطاقة( فقط، 
ألن الطاقة قد ال تكفي، وقد تنفذ، وإمنا النظر إليه من خالل االستطاعة، فبهذه النظرة ميكن أن 

اقة القصوى لديه زائد طاقة أخرى وهي احلرص والصرب واحلزم يقوم ابلعمل مستخدما الط
 واإلصرار.

 مصطلحات ذات الصلة ابالستطاعة.
أهم املصطلحات اليت هلا صلة ابالستطاعة، اليت ميكن مبقارنتها ابالستطاعة وبيان  -هنا–نورد 

 عالقتها هبا أن نزيد معىن االستطاعة وضوحا وجتديدا.
 

                                 
 .281، ص: 72الفيومي، املصباح املنري، ج:  -1
 .221، ص: 17ابن منظور، لسان العرب، ج:  -2
 .711، ص: 72أبو حيان األندلسي، البحر احمليط يف التفسري، ج:  -3
 .17سورة: األنفال، اآلية:  -4
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 :عالقة االستطاعة ابملشقة
 تعريف املشقة:

 : لغة
من شق يشق شقا، وهو أصل واحد صحيح يدل  على الصداع يف الشيء، ويقال أصاب فالن 
شقٌّ ومشقة؛ أي األمر الشديد؛ كأنه من شدته يشق اإلنسان، قال سبحانه وتعاىل: ﴿َوحَتِْمُل 

 .(2)، والشق الناحية من اجلبل(1)نـُْفِس﴾أَثـَْقاَلُكْم ِإىَل بـََلٍد ملَْ َتُكونُوا اَبلِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِ  اأْلَ 
: -صلى هللا عليه وسلم–فاملشقة يف اللغة: اجلهد والعناء والتعب والشدة والصعوبة، ومنه قوله 

َواِك »  .(3)«ُكلِ  َصاَلةٍ ِعنَد   َلْوالَ َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت أَلََمْرتـُُهْم اِبلسِ 
 :اصطالحا

ينطلق من موافقة الداللة االصطالحية للمشقة لداللتها اللغوية كلُّ من عر ف املشقة اصطالحا 
من حيث املبدأ؛ وملا كانت الداللة الغوية للمشقة واسعة اجملال، فإن من عر فها اصطالحا، فإمنا 

 يعر ف بدرجاهتا وأنواعها؛ وذلك للتمييز بني ما له اعتبار يف الشرع منها وما ال اعتبار له.
 من أبرز من عر ف املشقة هبذا االعتبار فقال: "والشق هو االسم من املشقة، ويعترب اإلمام الشاطيب

 .(4)وهذا املعىن إذا أخذ مطلقا من غري نظر إىل الوضع العريب، اقتضى أربعة أوجه"
 وميكن تلخيص األوجه األربعة للمشقة عند الشاطيب فيما يلي:

ه وغري املقدور عليه، واملشقة هبذا املعىن : املشقة مبفهومها العام؛ اتمة تشمل املقدور علياألول
يطلق على التكليف ابملستطاع وغري املستطاع، لكوهنما يشرتكان يف كون املشقة تلحقهما عن 

 .(5)طريق التعب والعناء، وحتمل أداء الفعل
 ن املعتاد وهو نوعان:عخارج هو : ما كان متعلقا ابملقدور عليه، مما الوجه الثاين

خمتصا أبعيان األفعال املكلف هبا، حبيث لو وقعت مرة واحدة للحقتها، وهذا النوع ـــــ ما كان 1
 يشمل ما وضعت له الرخص املشهورة يف اصطالح الفقهاء، كرخص الصالة والصوم يف السفر.

                                 
 .77سورة: النحل، اآلية:  -1
 .182، ص: 17ابن منظور، لسان العرب، ج:  -2
 .488، ص: 72عة، ج: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، ابب السواك يوم اجلم -3
 .277، ص: 72الشاطيب، املوافقات، ج:  -4
 املصدر نفسه. -5
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العمل وكلياته، حبيث تلحقها ابملداومة عليها، وذلك شأن النوافل اليت يتحمل عموم ـــــ ما يتعلق ب2
منها ما ال حيتمله على وجه معني ما ال يتحمله ابلدوام عليها، وهذا النوع متعلق مبا ورد  اإلنسان

: -صلى هللا  عليه وسلم–من الشرع أبمر ابلرفق واألخذ من العمل ما ال حيصل معه امللل؛ لقوله 
 .(1)«واِمَن اأَلْعَماِل َما ُتِطيُقوَن، فَِإنَّ اَّللََّ الَ مَيَلُّ َحىتَّ مَتَلُّ  ُخُذوا»

 : ما تعلق مما فيه كلفة ابملقدور عليه من األعمال اليت ال خروج يف إتياهنا عن املعتاد.الوجه الثالث
: وهو ما يطلق على التكليف الذي يعين إخراج املكلف عن هوى نفسه، ملا يف ذلك الوجه الرابع

 .(2)من تعب وعناء
الشريعة الذي يصحبه التعب واجلهد  التحمل الذي يتعلق إبتيان تكاليف -إذن–فاملشقة تعين 

 والعناء.
 عالقة االستطاعة ابملشقة: 

بناء على ما سبق من كون املشقة على مراتب؛ فمنها ما يطاق ومنها ما ال يطاق، وبينهما منازل، 
فإن مثة تالزما بني االستطاعة واملشقة؛ حيث إن املشقة هلا تعلق بتحقق االستطاعة من عدم 

 .(3)حتققها
  االستطاعة ابحلرج: عالقة

  تعريف احلرج:
: احلرج مجع َحَرَجة؛ وهو جمتمع الشجر، واحلرج معظم الباب وإليه مرجع فروعه، واحلرج لغة

 .(4)الضيق، واحلرج اإلمث، واحلرج احلرمة، يقول: َحرَِج َعَليَّ ظُْلُمَك، َأْي ُحُرَم، واحلرج التعب
 احلرج اصطالحا:

ل ما أد ى إىل مشقة زائدة يف البدن أو النفس أو املال حاال أو عرف بتعريفات؛ منها أنه: "ك
 .(5)مآال"

                                 
 .271، ص: 12رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اللباس، ابب اجللوس على احلصري وحنوه، ج:  -1
 .272، 277، ص: 72الشاطيب، املوافقات، ج:  -2
 .47أثر االستطاعة يف األحكام الشرعية، املنيع، ص:  -3
 .127، ص: 71، واملصباح املنري، الفيومي، ج: 57، ص: 72جم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج: مع -4
 .47 رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته، صاحل بن محد، ص: -5
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 عالقة االستطاعة ابحلرج: 
تربز عالقة االستطاعة ابحلرج من جهة عالقة احلرج ابملشقة، حيث إن من املشقة ما يوقع يف 

 ج.احلرج؛ حيث إن مثة عموما وخصوصا بينهما؛ فكل حرج فيه مشقة، وليس كل مشقة فيها حر 
وبناء عليه ميكن تصور عالقة االستطاعة ابحلرج؛ وهي عالقة تباين، حيث إنه ال استطاعة مع 

 احلرج.
 العالقة بني االستطاعة واإلكراه:
 تعريف اإلكراه لغة واصطالحا:

إسباغ الوضوء على »...اإلكراه خالف الر ضا واحملبة، واإلكراه املشقة، وقد ورد يف احلديث: لغة: 
 .(2). والكره ابلفتح املشقة وابلضم القهر(1)«املكاره

وقيل الَكره )ابلفتح( املشقة اليت تنال اإلنسان من خارج، والُكره )ابلضم( ما يناله من ذاته وهو 
 يعافه، وهو على ضربني:

 أحدمها: ما يعاف من حيث الطبع.
 والثاين: ما يعاف من حيث العقل أو الشرع.

 اإلكراه اصطالحا: 
 عديدة منها:عرف بتعريفات 

 .(3)"اإلكراه محل الغري على ما ال يرضاه من قول أو فعل"
 واإلكراه على نوعني: 

أ ـــــ إكراه ملجئ )اتم(: وهو الذي خياف معه على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه، وهو 
 مما يفسد االختيار.

على إتالف عضو من ب ـــــ إكراه غري ملجئ )َنقص(: وهو الذي ال خياف معه على نفسه وال 
 .(4)أعضائه، كاإلكراه ابلضرب ومثله، فإنه يعدم الرضا وال يوجب اإلجلاء وال يفسد االختيار

                                 
 .224،  ص: 17مسلم ، كتاب الطهارة، ابب فصل إسباغ الوضوء على املكاره، ج:  صحيح مسلم، -1
 .482، ص: 21اتج العروس، املرتضى الزبيدي، ج:  -2
 .277، ص: 72تيسري التحرير، أمري ابد شاه، ج:  -3
 .181، ص: 75تبيني احلقائق، الزيلعي، ج:  -4
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 عالقة االستطاعة ابإلكراه:
تتحدد العالقة بني االستطاعة واإلكراه تبعا لنوعه، فإن كان ملجئا سقطت االستطاعة، وإن كان 

 .(1)غري ملجئ، مل يكن منافيا لالستطاعة
 صيل الشرعي لالستطاعة.أتال

 أدلة اعتبار االستطاعة.
 أدلة الكتاب:

 .(2)يف قوله سبحانه: ﴿لِْلُفَقرَاِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْراًب يف اأْلَْرِض﴾
سبب وا القدرة على الكسب بمفاآلية دالة على وجه من أوجه النفقة، وهم الفقراء الذين عد

عجز، أو انشغال جبهاد أو غريه، فهؤالء هم الذين ينبغي أن تعطى هلم  الصدقة، وهم الذين جيوز 
 .(3)هلم أخذها

 َسبِياًل  قال تعاىل: ﴿ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء َواْلوِْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يـَْهَتُدونَ 
ُ َعُفوًّا َغُفورًا﴾َفُأولَِئَك عَ  ُهْم وََكاَن اَّللَّ ُ َأْن يـَْعُفَو َعنـْ  .(4)َسى اَّللَّ

فاآلية دالة على أن من أعدمتهم احليلة؛ فعجزوا عن اخلروج مهاجرين مع من هاجر  لعوز أو 
من يؤذن له يف القعود، ويُرجى أن يرفع عنه  -دون سواهم–سبب من أسباب العجز األخرى هم 

 .(5)جرةإمث التخلف عن اهل
قال سبحانه: ﴿َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت 

 .(6)أمَْيَاُنُكْم ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت﴾
الزواج من األمة فاآلية تشري إىل أن من عدم الطول والقدرة على أن ينكح احلرة املؤمنة، أذن له يف 

 .(7)املؤمنة

                                 
 .218، ص: 72احملصول، الرازي، ج:  -1
 .272سورة: البقرة، اآلية:  -2
 .524،ص: 75جامع البيان، الطربي، ج:  -3
 .22-28سورة: النساء، اآلية:  -4
 .272، ص: 72معامل التنزيل، البغوي، ج:  -5
 .25سورة: النساء، اآلية:  -6
 .21، ص: 75قرطيب، ج:  لاجلامع ألحكام القرآن، ا -7
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، ففي اآلية رخصة ملن (1)يقول سبحانه يف سورة اجملادلة: ﴿َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستِ نَي ِمْسِكيًنا﴾
عجز عن الصيام ومل يقدر عليه لعجز أو ضعف أن  ينتقل إىل إطعام ستني مسكينا عوضا عن 

 .(2)الصيام
الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه قال تعاىل: ﴿فَِإْن َكاَن 

 .(3)اِبْلَعْدِل﴾
توثيق الديون أن ميل املدين، ورخص أن يُعدل عنه إىل وليه بشرط أن يَعدل إذا   أي أن األصل يف

 .(4)لسانه، أو لغيبته عن  موضوع الكتابة عجز هو عن اإلمالل لعلة من العلل كخرس يف
ْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ اِبَّللَِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوإِلَْيهِ   .(5) أُنِيُب﴾قال تعاىل: ﴿ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإْلِ

فيه، وأنه  تبني اإلصالح الذي يريده شعيب عليه السالم هو ذاك النابع من رغبته -هنا–فاآلية 
ليس يناله إال مبا أعني عليه ووفق إىل حتقيقه،  -مع ذلك-ابذل طاقته ووسعه يف حتصيله، وأنه 

 .(6)ومعتمده يف ذلك كله على خالقه ومواله الذي هو خالق القدرة الداعية إىل الطاعة
اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ وقال سبحانه: ﴿َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن راَِبِط 

 .(7)َوَعُدوَُّكْم﴾
؛ ويشمل بذل الطاقة واإلعداد املادي من سالح وغريه، (8)أي استعينوا مبا أمكنكم أن تستعينوا به

 واملعنوي من االستعانة ابهلل ودعائه.
َ َما اْسَتطَْعُتْم﴾  .(9)قال سبحانه: ﴿فَاتَـُّقوا اَّللَّ

 .(10)تقواه جهدكم وطاقتكمأي ابذلوا يف 

                                 
 .74سورة: اجملادلة، اآلية:  -1
 .27، ص: 22التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج:  -2
 .282سورة: البقرة، اآلية:  -3
 .241، ص: 72تح القدير، الشوكاين، ج: ف -4
 .88سورة: هود، اآلية:  -5
 .142ص: ‘ 12، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، ج: 221، ص: 72تفسري ابن كثري، ابن كثري، ج:  -6
 .17سورة: األنفال، اآلية:  -7
 .48، ص: 17التفسري املنري، وهبة الزحيلي، ج:  -8
 .11سورة: التغابن، اآلية:  -9

 .127، ص: 72التفسري الواضح، حممد احلجازي، ج:  -10
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أنه واجب على العبد أن يتقي هللا حبسب استطاعته، ومنه بذل الطاقة  -رمحه هللا–وذكر ابن القيم 
 .(1)يف معرفة ما يتقي، وهو أصل التقوى، مث العمل مبقتضاه مبا يسمح به اجلهد

َعُكْم يـُْهِلُكوَن أَنـُْفَسُهْم َواَّللَُّ يـَْعَلُم ِإنَـُّهْم قال تعاىل: ﴿َوَسَيْحِلُفوَن اِبَّللَِّ َلِو اْسَتطَْعَنا خَلََرْجَنا مَ 
 .(2)َلَكاِذبُوَن﴾

أي أن املنافقني اد َعوا عدم قدرهتم اخلروج للجهاد من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من 
خلرجنا، ولكن اآلية بينت أهنم كاذبون؛ أي أهنم  -مما يتعللون به–جهتهما معا، أو غريمها 

 .(3)قادرون
ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  .(4)قال سبحانه: ﴿اَل ُيَكلِ ُف اَّللَّ

 .(5)أي أن هللا سبحانه ال يكلف أحدا فوق طاقته
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه﴾  .(6)قال تعاىل: ﴿َربَـَّنا َواَل حُتَمِ 

 .(7)وفيها دليل على سؤال هللا أن ال يكلف أحدَن ابلشاق الذي ال يكاد يطاق
يِن ِمْن َحرٍَج﴾  .(8)وقال سبحانه: ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ 

 .(9)أي أن هللا سبحانه ما كلفكم مبا ال تطيقون مما يشق عليكم املشقة املعنتة
ْنَساُن َضِعيًفا﴾ ُ َأْن خُيَفِ َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ  .(10)وقال تعاىل: ﴿يُرِيُد اَّللَّ

 .(11)من تشريع األحكام التيسري عليكم مبا علم من ضعفكم أي أن مقصود الشارع احلكيم
ُ بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا﴾ ُ نـَْفًسا ِإالَّ َما آاَتَها َسَيْجَعُل اَّللَّ  .(12)وقال سبحانه: ﴿اَل ُيَكلِ ُف اَّللَّ

                                 
 .188، ص: 72إعالم املوقعني، ابن القيم، ج:   -1
 .42سورة: التوبة، اآلية:  -2
 .55، ص: 74تفسري البغوي، البغوي، ج:  -3
 .281سورة: البقرة، اآلية:  -4
 .572، ص: 71تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج:  -5
 .281سورة: البقرة، اآلية:  -6
 .254، ص: 71املوافقات، الشاطيب، ج:  -7
 .78سورة: احلج، اآلية:  -8
 .228، ص: 75تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج:  -9

 .28سورة: النساء، اآلية:  -10
 .175، ص: 71تفسري اجلاللني، السيوطي واحمللي، ج:  -11
 .77سورة: الطالق، اآلية:  -12
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ه أي ال يُلزم هللا أحدا وال يسأله إال عما آاته من مال أو غريه، وإذا اجته التكليف إىل ما يشق، وج  
 .(1)إىل ما ال يشق

ميَاِن َوَلِكْن  َمْن َشرََح وقال تعاىل: ﴿َمْن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ
 .(2)اِبْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾

ي الذي وعده من كفر به يرتفع إن حصل بسبب اإلكراه الذي ال يستطاع أي أن الغضب اإلهل
 .(3)دفعه

 .(4)وقال سبحانه: ﴿فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾
أي أن مع كل ضيق وحرج سعة وفرجا، ولقد جعل هللا سبحانه مع كل شدة وضيق وعسر يسرين 

 .(5)ورخائني وسعتني
ْم ِمْن سبحانه: ﴿قَاُلوا اَل طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم جِبَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنَـُّهْم ُماَلُقوا اَّللَِّ كَ وقال 

ُ َمَع الصَّاِبرِيَن﴾  .(6)ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة إبِِْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ
لنا أقصى اجلهد، فقال ذوجنوده ال قدرة لنا على مواجهتهم وإن بأي قالوا ملا برزوا جلالوت 

 .(7)املؤمنون مستعينني برهبم واثقني من قدرته ونصره، كم من فئة قليلة غلبت فئة أكثر منها
 .(8)وقال تعاىل: ﴿َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي﴾

 .(9)لونه جبهد ومشقةوقد ورد يف تفسريه أن يطيقونه أي يفع
 .(10)وقال تعاىل: ﴿لِيـُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه﴾

 .(11)أي أن الوالد مطالب ابإلنفاق على ولده حبسب قدرته ويف حدود استطاعته

                                 
 .272، ص: 74زاد املنري، ابن اجلوزي، ج:  -1
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 االستطاعة يف السنة النبوية:
َا »َسلََّم، قَاَل: ، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ -رضي هللا عنه– ـــــ َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ  َدُعوين َما تـَرَْكُتُكْم، ِإمنَّ

ُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتنِ  َلُكْم ِبُسَؤاهِلِْم َواْخِتالَِفِهْم َعَلى أَْنِبَيائِِهْم، فَِإَذا نـََهيـْ ُبوُه، َوِإَذا َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ
 .(1)«أََمْرُتُكْم أِبَْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ 

د ذكر النووي أن هذا احلديث من قواعد اإلسالم املهمة، وهو من جوامع الكلم الذي أصل وق
 .(2)إلسقاط كل تكليف غري مستطاع

، قَاَل: َكاَنْت يب بـََواِسرُي، َفَسأَْلُت النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ـــــ َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيٍ 
 .(3)«َصلِ  قَاِئًما، فَِإْن ملَْ َتْسَتِطْع فـََقاِعًدا، فَِإْن ملَْ َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنبٍ »َعِن الصَّاَلِة، فـََقاَل: َوَسلََّم 

ويف احلديث داللة على اعتبار عدم االستطاعة على هيأة من هيئات الصالة أهنا تسقط، وأييت ما 
 .(4)يستطيع

ُد  -رضي هللا عنهما–ـــــ عن عبد هللا بن عمر   قال: ُكنَّا َمَع النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشَبااًب اَل جنَِ
ًئا، فـََقاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  وَّْج، اَي َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن اْسَتطَاَع الَباَءَة فـَْليَـتَـزَ »َشيـْ

 .(5)«فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَـَعَلْيِه اِبلصَّْوِم فَِإنَُّه لَُه ِوَجاءٌ 
ويف احلديث داللة على وجوب النكاح يف حق من خشي على نفسه، وكانت له قدرة على الزواج، 

 .(6)الصيام فإن ُعِدم االستطاعة، فإنه حينها يوجه إىل
: ﴿َوَّللَِِّ َعَلى ـــــ َعْن أََنٍس، َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، أن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قال يف قـَْولِِه تـََباَرَك َوتـََعاىَل 

الزَّاُد »ِبيُل؟ قَاَل: ، ِقيَل له: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما السَّ 7النَّاِس َحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبياًل﴾
 .(8)«َوالرَّاِحَلةُ 

                                 
 .24، ص: 72، ج: -صلى هللا عليه وسلم-صحيح البخاري، البخاري، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب االقتداء بسنن رسول هللا  -1
 .422، ص: 74املنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج:  -2
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 .588، ص: 72فتح الباري، ابن حجر، ج:  -4
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قال: مسَِْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  -رضي هللا عنه–ـــــ عن أيب سعيد اخلدري 
ُْه بَِيِدِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن » ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغريِ 

ميَانِ   .(1)«اإْلِ
، كما (2)واحلديث فيه دليل على أن النهي عن املنكر يتعني بقدر املستطاع، وال يلزم بغري مقدور

أن  فيه إشارة إىل أن من أضعف اإلميان االكتفاء أبدىن درجات االستطاعة، كما أن من أعاله 
 سلم االستطاعة إىل أعالها إعدادا واستمدادا.سعي إىل الرقي يف 

ِإنَّ أُمَّيِت » :قال: ِإين ِ مسَِْعُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ  -رضي هللا عنه–ـــــ عن أيب هريرة 
 .(3)«ِمْنُكْم َأْن يُِطيَل ُغرَّتَُه فـَْليَـْفَعلْ  يُْدَعْوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ُغرًّا حُمَجَِّلنَي ِمْن آاَثِر الُوُضوِء، َفَمِن اْسَتطَاعَ 

واحلديث دل على أن ما ميكن أن يظن عدم استطاعته أنه مستطاع، وهو تطويل الفرتة، أبن يتقن 
 وضوءه.

َفَع َأَخاُه : »-صلى هللا عليه وسلم–ـــــ ويف حديث جابر، قال رسول هللا  َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يـَنـْ
 .(4)«َعلْ فـَْليَـفْ 

 نفع اآلخرين مع االستطاعة. -بل وجوب–ويف احلديث دليل على فضل 
، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََنظَرَ  َلًة ـــــ َعْن قـَْيٍس، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  ِإىَل الَقَمِر لَيـْ

ُكْم َستَـَرْوَن َربَُّكْم، َكَما تـََرْوَن َهَذا الَقَمَر، الَ ُتَضامُّوَن يف ُرْؤيَِتِه، فَِإِن ِإنَّ »فـََقاَل:  -يـَْعيِن الَبْدَر  -
 .(5)«اْسَتطَْعُتْم َأْن الَ تـُْغَلُبوا َعَلى َصاَلٍة قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروهِبَا فَافـَْعُلوا

 االستطاعة يف أصول الفقه
تحمل التكليف لملباحث األصولية من جهة تعلقها ابملكلف وأهليته ورد موضوع االستطاعة يف ا

الشرعي إن على مستوى فهمه للخطاب أو مستوى تطبيقه، وتربز صلة االستطاعة مبباحث أصول 
 الفقه من جهة احلاكم ومن جهة احلكم، وكذا من جهة احملكوم عليه، مث احملكوم فيه.
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 أوال: االستطاعة من جهة احلاكم سبحانه.
جل  وعال منزها  هوتربز االستطاعة وقت اعتبارها يف احلكم من جهة احلاكم األعلى سبحانه بكون

عن تكليف عباده مبا ال يطيقون من أحكام الشريعة، كيف وهو الرؤوف الرحيم، والعادل احلكيم، 
 والعفو الغفور.

بعباده التيسري ورفع احلرج، وال وبناء عليه وردت اآلايت الكرمية اليت تبني سعة رمحته، وأنه إمنا يريد 
 يريد منهم العنت وال العسر.

جند ذلك يف سياق ورود آايت التشريع؛ فمثال يف سورة النساء اليت ضمت األحكام التشريعية 
ْنَساُن َضِعيًفا﴾ ُ َأْن خُيَفِ َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ  .(1)املختلفة واملتنوعة، يقول سبحانه: ﴿يُرِيُد اَّللَّ

 .(2)تعاىل: ﴿َواَل ُنَكلِ ُف نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾وقال 
فاهلل سبحانه مل يشر ِع لعباده املؤمنني إال ما يدخل يف وسعهم واستطاعتهم؛ ألن املقصد من تشريع 
األحكام حتقيق مصاحل العباد، وال يتحقق ذلك إال يف نطاق املستطاع، ولذلك فإن الشارع احلكيم 

 .(3)ية على خالف ما يستطيع الناس ويقدرون عليهال جيري أحكامه التكليف
 اثنيا: االستطاعة من جهة احلكم الشرعي.

إذا علم أن احلكم الشرعي إمنا خوطب به من هو أهل للتكليف املتصف ابلعقل والبلوغ والقدرة 
على تلقي اخلطاب وحتمله، فإن حقيقة االستطاعة تبدو ظاهرة يف قسمي احلكم الشرعي التكليفي 

 وضعي:وال
 ففي احلكم الشرعي التكليفي تربز حقيقة االستطاعة يف:ـــــ  1 

: حيث يشرتط لتحقيقه االستطاعة؛ إذ ال واجب مع العجز، وما ُكل ف عبٌد مبا ال أ ـــــ الواجب
 يطيق.

: حيث إن هذا القسم من أقسام احلكم التكليفي يتضمن ختيري املكلف بني الفعل ب ـــــ املندوب
 الرتغيب يف فعله، وفعل املرغب فيه ابالختيار مما يدخل حتت القدرة واإلمكان. وعدمه، مع

                                 
 .28سورة: النساء، اآلية: -1
 .12سورة: املؤمنون، اآلية:  -2
 .282نظرية االستطاعة، نور الدين اخلادمي، ص:  -3
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رأى أنه ال مشقة تلحق املكلف يف اختياره الفعل؛ لكون املندوب إمنا شرع لتيسري  :املندوب
ما خري بني  -صلى هللا عليه وسلم–التكاليف وتسهيلها للمكلف، وقد ورد يف احلديث أن النيب 

 .(1)أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا
ح؛ حيث إن املكلف له احلرية يف أن خيتار : وتربز االستطاعة يف اإلابحة بشكل واضجـ ـــــ املباح

 بني الفعل والرتك دون ترجيح ألحد الوجهني، وقيام احلرية يف االختيار دليل على االستطاعة.
 يف احلكم الوضعي فإن االستطاعة تربز يف:ـــــ  2

سبب لوجوب  -مثال–: حيث يسهل تصور ورود االستطاعة عليه، فزوال الشمس أ ـــــ السبب
مما يقدر على معرفته وإدراكه من قبل املكلف، وإال لكان ترتيب الوجوب عليه تكليف مبا  الظهر

 .ستطاعال ي
: فإن املكلف مأذنون له يف وضع الشروط مما كان حتت وسعه االلتزام له، كاشرتاط ب ـــــ الشرط

 هلها.أالزوج يف العقد إقامة الزوجة معه بعيدا عن 
مما يدخل حتت استطاعة املكلف، فكون القتل مانعا للمرياث؛ فإنه  -كذلك–: فإنه جـ ـــــ املانع

 اإلنسان أن يكف أذاه عن مورثه؛ فال يقوم املانع إذ ذاك. طاقة مما يقع حتت
: فإن االستطاعة من أبرز ما يلوح منهما، حيث أن الرخصة بدل عن العزمية د ـــــ الرخصة والعزمية

حكم استثنائي لسقوط االستطاعة أو تراجعها؛ فإذا  -إذن–حني يتعذ ر فعل األصل، فالرخصة 
 -مثال–عدمت االستطاعة صري إىل الرخص اليت هي يف مستطاع اإلنسان املرتخص، فالتيمم 

 رخصة ملن ال يستطيع الطهارة املائية لسبب من األسباب املعتربة شرعا.
يُف َعِن اْلُمَكلَِّف َوَرْفُع احْلَرَِج َعْنُه؛ َحىتَّ : "و الرُّْخَصَة َأْصُلَها التَّْخفِ -رمحه هللا–يقول الشاطيب 

 .(2)َيُكوَن ِمْن ثَِقِل التَّْكِليِف يف َسَعٍة َواْخِتَياٍر، بـَنْيَ اأْلَْخِذ اِبْلَعزميَِة، َواأْلَْخِذ اِبلرُّْخَصِة"
 اثلثا: االستطاعة من جهة احملكوم عليه.

اخلطاب به بلوغه لتعلق ق اخلطاب بفعله فإنه يشرتط إذا كان احملكوم عليه هو املكلف الذي تعل
 .(3)وعقله وقدرته على حتمل التكليف وتطبيقه، وذلك بعد أن يكون قادرا على فهم التكليف

                                 
 .45، ص: 21، ج: 1288إقامة احلدود واالنتقام حلدود هللا، رقم: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب احلدود، ابب:  -1
 .477، ص: 71املوافقات، الشاطيب، ج:  -2
 .157، ص: 71األحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، ج:  -3
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فاحلاصل أن املكلف هو الشخص املؤهل أهلية صاحلة ألن يقوم أبداء الفعل التكليفي املنوط به، 
 -أيضا–و الناقصة، أم تعلق أبهلية األداء بقسميها سواء تعلق األمر أبهلية الوجوب الكاملة أ

 الكاملة والناقصة.
وال يدل اشرتاط األهلية لقيام التكليف إال على اشرتاط االستطاعة يف هذا احملكوم عليه لرتتب 

 آاثر اخلطاب يف حقه.
 رابعا: تعلق االستطاعة من جهة احملكوم فيه.

، أو هو متعلق احلكم، (1)ي تعلق به خطاب الشارعهو الفعل الذ -أو احملكوم به–احملكوم فيه 
 اوله شروط ليكون التكليف به جائز  فمتعلق اإلجياب يسمى واجبا، ومتعلق الندب يسمى مندواب،

 وهي:
ـــــ أن يكون ممكنا غري مستحيل: مبعىن أن يكون الفعل مقدورًا للمكلف، فال جيوز  1

 .(2) الضدين،.. فال جيوز التكليف بهتكليف ما ال يطاق، فإن كان حماال؛ كاجلمع بني
ويرتتب عن هذا الشرط مسالة حصل النزاع حوهلا، وهي التكليف مبا ال يطاق، أو التكليف 

 ابحملال.
 :(3)وقد قسمها األسنوي إىل مخسة أقسام

أ ـــــ حمال لذاته )املستحيل عقال(؛ وذلك كاجلمع بني الضدين، واحلصول يف حيزين يف وقت 
 .واحد
وإن كان ممكن الوقوع، كالطريان، وخلق األجسام، ومحل  ـــ حمال حُيكم بعدم حصوله عادة،ب ــ

 اجلبل العظيم..
 جـ ـــــ حمال بسبب طارئ؛ كأن نكلف املشلول املشي، أو األصم النطق.

د ـــــ حمال تنتفى القدرة عليه حال التكليف، وحتصل حال االمتثال؛ كالتكاليف يف جمملها، لكوهنا 
-مث يقدر عليها حال مباشرهتا؛ إذ القدرة  -على رأي األشعري–غري مقدور عليها قبل الفعل 

 ال تكون إال مع الفعل. -عنده

                                 
 .112، ص: 72التقريري والتحبري، ابن أمري احلاج، ج:  -1
 .11هناية السول، األسنوي، ص:  -2
 .82املصدر نفسه،  ص:  -3
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ه ـــــ حمال لتعلق العلم به؛ كاإلميان من الكافر الذي سبق يف علم هللا سبحانه أنه ال يؤمن، فإن 
عاىل جهال، وسبحانه عن ذلك وتعاىل اإلميان منه مستحيل، حيث إنه لو آمن النقلب علم هللا ت

 علوا كبريا.
 .(1)ولقد ذهب اجلمهور إىل أن التكليف ابحملال ال يصح مطلقا، سواء أكان حماال لذاته أو لغريه

 .(2)وذهب مجهور األشاعرة وأكثر الشافعية  إىل جواز التكليف هبما )املستحيل لذاته ولغريه(
ف ابملستحيل لذاته، وجوازه يف املستحيل ابعتبار غريه، أما اآلمدي فقد ذهب إىل امتناع التكلي

 .(3)ومال إليه الغز ايل
ومن األفعال غري املمكنة، الفعل االضطراري، كخفقان القلب، وجراين الدم يف العروق، وكذا 
الفعل اجلبلي الطبيعي؛ كاحلب والفرح والغضب، فال تكليف فيه لعدم االستطاعة إال إذا خرج عن 

 ي إىل وضعه التكليفي االمتثايل؛ كاحلب يف هللا، والبغض فيه.وضعه اجلبل
ـــــ أن يكون معلوما للمكلف به، حىت يُتصور قصده إليه، وذلك أبن يكون معلوما كونه  2

مأمورا به من جهة هللا سبحانه وتعاىل، حىت يتصور فيه قصد الطاعة واالمتثال، فيخرج هبذا الشرط 
 .(4)به الكافراجملنون والصيب، وال خيرج 

ورود األمر هبا، ويشمل ذلك العلم ليشرتط لوجوب التكليف هبا، العلم  -مثال–كالصالة 
أبوصاف األمر ومصدره، واملراد منه؛ ملعرفة الواجبة منها والنافلة، وكيفيتها، وشروطها، وأركاهنا، 

 ومندوابهتا....
 

                                 
 .122، ص: 71األحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، ج:  -1
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