ميحرلا نمحرلا هللا مسب
امحلد هلل واًصال ة واًلالم ل ى رولل .هلل ..أما تعد:
مف ن ظرر  ي ظصل اًل ي ظعل  ه تبعرم تيان وأجاله ل ى رلاية حق امللمل ل ى أخيو ولَل شبظو وأرفعية
كدره ،ووريى انظر ذكل؛ مك اكن اًرشع حفيا تخلط أو حاب الإحلان منلىا هبا فاحتا ذلرائعيا ،وو يدكل ل ى
ذكل تلاظؤ اًترصفات اًرشعية ل ى ذهر وجله احلللق الخلية واًتبهيد لَهيا ،وو يرير كل ذكل ل ى ؼاي ٍة م ن
ظيلر؛ اإذا رأي اًتبهيدات اًرشعية تحَغ اإىل اإجياب حللق  ي مال امللمل ل ى أخيو مبلتىض الخل ة ادلينية
حفلة؛ وإان مل جتة جزاك ة أو علد أو مكل أو ظفلة كراتة أو ناكح.
وىذه وجله ملفر ة ع ن تكل الحاكم اًرشعية ،وإاشارات وائر ة اإىل ىذه امللائي ادلينية ،دون او تلصاء أو
رضور ة ترجيح -فتحليق اًللل  ي مثي ىذه امللائي وتعَة املرحجات ًيس ملصدا  ي ىذه اًلركة -اإمنا ىل اًتنليو
حبق امللمل والإشاد ة جرفعة كدره ولَل شبظو  ي ىذه اًرشيعة املعير ة:
 -1اًضيافة ،مف ن احلللق املاًية ٌَململ ل ى أخيو امللمل ،ضيافتو ،وكد جخ  ي اًصحيحني ع ن علدة ج ن لامر
كال :كَنا ٌَنيب ملسو هيلع هللا ىلص :اإظم تحعثنا ،فنزنل تللم ل يلروان ،مفا ترى فيو؟ فلال ًنا« :اإن نزًمت تللم فبمر ًنك مبا يندؽي
ٌَضيف فاكدَلا ،فاإن مل يفعَلا خفذوا مهنم حق اًضيف»(.)1
وكد ذىة اإىل وجلهبا اٌَيث وأمحد ،خاصة عند احلاجة ٌَلرى والاو تضافة ،ولو امي  ي اًلرى واًحلادي حيث
يندر الاجتار ابًععام وتنعدم هراء خاانت امللاه ن واًحيلاتت وىل كلل اج ن جرير عند الاحتياج ،واختاره اج ن
حزم(.)2
 -2اوتنلاذ املضعر ،فاإذا اضعر امللمل ًحلاء متجتو اإىل ظعام أو رشاب وجعز ع ن مثنو مث ُخيش ىَىو ابًرتايخ  ي
تذ ه  ه وجة تذ ه ،وىذا حمي اإجامع(.)3
) (1البخاري  ،2461ومسلم 1727
) (2البيان والتحصيل  ،146/18كشاف القناع  ،202/6احمللى  ،146/8خمتصر اختالف العلماء .230/5
) (3بل ذىب إىل تضمينو ادلالكية واحلنفية ،ادلبسوط  ،142/24حاشية الدسوقي  ،368/2احلاوي  ،141 /18ادلغين
 ،422 – 216/9وثبت يف البيهقي" :أن رجال أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حىت مات عطشا فأغرمهم
عمر الدية " برقم 118541

 -3تذل منفعة املرافق ٌَجار اإن مل يى ن ل ى صاحة املرفق رضر واحتاج اجلار ذلكل ،فلد تَغ حق امللمل ل ى
أخيو مدَؽا جاء فيو المر تحذل امللمل لخيو املنفعة وًل اكن لَيو فيو يشء م ن رضر يلريً ،يحصي جلاره منفعة
أعرم م ن اًرضر اًيلري اذلي نزل تو ،نام  ي وضع اجلار خشة تيتو ل ى جدار جاره اإذا احتاج ذلكل ،وكد جخ
 ي اًصحيحني ع ن أيب ىرير ة كال اًنيب ملسو هيلع هللا ىلص " :ل مينع جار جاره أن يؽرز خش حو  ي جداره» ،مث يللل أتل ىرير ة:
«ما يل أرامك عهنا معرضني ،و.هلل لرمني هبا تني أنتافنك»(.)4
وملتضاه وجلب تذل ىذه املنفعة ،وىل كلل أمحد واًلدمي ٌَشافعي ومذىة تعض أىي احلديث(.)5
وم ن ذكل ما جخ  ي امللظب ع ن معرو ج ن حيىي املازين ع ن أتيو؛ أن اًضحاك ج ن خَيفة واق خَيجا  ه م ن
اًعريض ،فبراد أن مير  ي أرض دمحم ج ن ملَمة فبىب دمحم فلال اًضحاك :مل متنعين؟ وىل كل منفعة ترشب منو أول
وأخرا ،ول يرضك!
فبىب دمحم ،فلكم اًضحاك معر ج ن اخلعاب فدلا معر دمحم ج ن ملَمة ،فبمره أن خييل وخيهل ،فلال :ل ،فلال معر:
حملمد ج ن ملَمة مل متنع أخاك ما ينفعو ،وىل كل منفعة ،ترشب تو أول وأخرا ول يرضك؟ فلال دمحم ج ن ملَمة :ل
و.هلل!
فلال معر  -ريض .هلل عنو  :-و.هلل ٍميرن تو ،وًل ل ى تعنم ،فبمر معر أن مير تو ،ففعي اًضحاك(.)6
وإاجياب تذل املنفعة ٌَمحتاج مذىة أمحد وؼريه ،واختاره اج ن تميية(.)7
 -4وضع اجللاحئ :وىل حط مث ن املحيع م ن اٍمثر اإن أصاتتو أفة واموية ،حلديث جاجر  ي ململ واًلنن" :أن اًنيب
ملسو هيلع هللا ىلص أمر تلضع اجللاحئ"( .)8واًللل ابًلجلب مذىة املاًىية واحلناتةل وأىي احلديث.

) (4البخاري  ،2463ومسلم 1609
) (5البيان يف فقو الشافعي للعمراين  ،262/6ادلغين البن قدامة  ،376/4وينظر  :شرح مشكل اآلاثر ،205/6
واالستذكار  ،191/7وشرح ابن بطال للبخاري 587/6
) (6ادلوطأ  ،467/2والعريض بضم العني واد يف ادلدينة ،شرح الزرقاين على ادلوطأ 70/4
) (7جمموع الفتاوى 99/28
) (8رواه مسلم برقم  ،1554وأبو داود  ،3374والنسائي  –،4529ادلقدمات  ،540/2بداية اجملتهد  ،202/2التاج
واإلكليل  ،460/6ادلغين  ،80/4كشاف القناع 284/3

 - 6تذل اًعارية ،مع ػىن ماًىيا ،واحتاج اإٍهيا أخله امللمل مم ن يؤمت ن لَهيا ،وأمجعلا ل ى مرشوعيهتا ،ووكع
اخلالف  ي وجلهبا ،واًللل تلجلهبا كلل  ي مذىة أمحد اختاره اج ن تميية(.)9
والصي فهيا كلل .هلل هلالج لج" :ومينعلن املاعلن" ،كال عحد .هلل ج ن ملعلد « :ننا ظعد املاعلن ل ى عيد رولل .هلل
ملسو هيلع هللا ىلص علر ادلًل واًلدر» ،وتلب لَيو أتل داود  :ابب   :ي حللق املال(.)10
ورشلة اًعارية م ن حماو ن اًرشيعة ،وفهيا يللل اج ن رشد –وىل مم ن يللل ثلنية تذًيا" :-لار ة املتاع م ن معي
املعروف وأخالق املؤمنني ،فينحؽي ٌَناس أن يتلارجلا ذكل فامي تيهنم ويتعامَلا تو ول يشحلا تو ومينعله ،وم ن منع
()11
ذكل وحش تو فال اإمث لَيو ول حرج؛ اإل أظو كد رػة ع ن ماكرم الخالق ومحملدىا ،واختار ًئمييا ومذملما"
ومما حيل ن أن ظذهر ىنا أن ظرر اًرشع ٌَعارية تَغ  ي حتليق الإحلان هبا أن جعَيا زاك ة مال ،فاإن لارية اذلىة
زاكتو عند مجع م ن اًصحاتة واًتاتعني(.)12
 - 7تذل اًلى ن مل ن حيتاجو ،مع وجلد فضي اًلى ن ٌَململ ،كال اج ن تميية" :اإذا كدر أن كلما اضعروا اإىل
وىىن تي اإنلان مل جيدوا ؼريه؛ فعَيو أن يلىهنم"(.)13
 – 8منع الاحتاكر ،وإاجداره ل ى تيع وَعتو ،وىذا إارفاق ابمللَمني مع ما فيو م ن تلييد لو تعامل احلق ،وكد
جخ  ي ململ" :ل حيتىر اإل خاظئ"(.)14
وظصل اًفلياء متاكثر ة  ي وجلب تيعو تنحل وعر مثهل(.)15

)(9ادلبسوط  ،135 /11الكايف  ،808/2مغين احملتاج  ،312/3الفروع  ،197/7اإلنصاف 102/6
) (10سنن أيب داود  ،1657وينظر حبث الطحاوي للمسألة يف شرح مشكل اآلاثر 267/1
) (11ادلقدمات 469/2
) (12زكاة الذىب عاريتُو  :ىو مذىب ابن عمر وجابر وسعيد بن ادلسيب والشعيب وغريىم وىو رواية عن أمحد،
األموال البن زجنويو  ،1795مصنف عبد الرزاق برقم  ،7045سنن البيهقي الكربى  ،236/4ادلغين 42/3

) (13جمموع الفتاوى 29/28
) (14رواه مسلم 1605
) (15بدائع الصنائع ،129/5ادلنتقى شرح ادلوطأ  ،17/5هناية احملتاج  ،472/3شرح منتهى اإلرادات 27/2

 – 9اًشفعة ٌَرشيم ،فاإن ٌَرشيم حلا  ي اظزتاع ظصية رشيىو مم ن اظتلي اإًيو تعلض مايل ،وكد جخ  ي
اًصحيحني م ن حديث جاجر  ":كىض اًنيب ملسو هيلع هللا ىلص ابًشفعة  ي لك ما مل يللم "(.)16
ويه حمي اإجامع عند اًفلياء(.)17
 - 10نزع املَىية ٌَمصَحة اًعامة؛ فلد روى الزريق  ي أخدار مىة ًلزريق ع ن اج ن جرجي ،كال" :اكن امللجد
احلرام ًيس لَيو جدرات حماظة ،اإمنا اكظ ادلور حمدكة تو م ن لك جاظة ،ؼري أن تني ادلور أتلااب يدخي مهنا
اًناس م ن لك ظلاحيو ،فضاق ل ى اًناس ،فاشرتى معر ج ن اخلعاب ريض .هلل عنو دورا فيدما ،وىدم ل ى م ن
كرب م ن امللجد وأىب تعضيم أن يبخذ اٍمث ن ،ومتنع م ن اًحيع ،فلضع أمثاهنا  ي خزاظة اًىعحة حىت أخذوىا تعد ،مث
أحاط لَيو جدارا كصريا ،وكال هلم معر :اإمنا نزًمت ل ى اًىعحة فيل فناؤىا ،ومل تزنل اًىعحة لَينك ،مث نرث اًناس  ي
زم ن عامثن ج ن عفان ريض .هلل عنو فلوع امللجد ،واشرتى م ن كلم ،وأىب أخرون أن يخيعلا ،فيدم لَهيم فصيحلا
تو فدلامه ،فلال« :اإمنا جرأمك ليل حَمي عننك ،فلد فعي جنك معر ىذا فمل يصح تو أحد فاحتذي ل ى مثا ه فصيحمت
يب»  ،مث أمر هبم اإىل احلخس حىت لكمو فهيم عحد .هلل ج ن خادل ج ن أو يد فرتويم"(.)18
 – 11اإظراق اًفحي ومنحة اٌَنب ،وكد جخ  ي حصيح ململ ع ن جاجر ج ن عحد .هلل ،ع ن اًنيب ملسو هيلع هللا ىلص كال« :ما م ن
صاحة اإتي ،ول تلر ،ول ػمن ،ل يؤدي حليا ،اإل أكعد ًيا يلم اًليامة تلاع كركر تعؤه ذات اًرَف ترَفيا،
وتنعحو ذات اًلرن تلرهناً ،يس فهيا يلمئذ جامء ول مىللر ة اًلرن» كَنا :اي رولل .هلل ،وما حليا؟ كال:
"اإظراق حفَيا ،وإالار ة دًلىا ،ومنيحهتا ،وحَهبا ل ى املاء ،ومحي لَهيا  ي وخيي .هلل"(.)19
وظاىر احلديث وجلب تذل حفي الظعام مل ن ظَة رضاتو ،ووجلب منيحهتا وحََهبا مل ن احتاج ،وكد ذىة مجع
م ن اًلَف اإىل ذكل ،نام ىل مذىة ععاء جماىد واًشعيب واحلل ن وىل اختيار اج ن تميية(.)20
واٌَعيف  ي ىذا اًشبن أن اًنيب ملسو هيلع هللا ىلص جعي ذكل م ن اًعحادات اًيت يؤمر هبا م ن خيش أن ل يلدر ل ى عزامئ
المر ومؤندات اًرشيعة!! فلد جخ  ي اًحخاري ع ن أيب وعيد ،كال :جاء أعرايب اإىل اًنيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فلب ه ع ن
) (16البخاري  ،2257ومسلم 1608
) (17اإلقناع البن ادلنذر 267/1
) (18أخبار مكة لألزرقي 69/2
) (19مسلم 988
) (20التمهيد  ،212/4ومحل اجلمهور احلديث على األدب والندب ،شرح النووي على مسلم  ،66/7وذكر العراقي يف
طرح التثريب أن زايدة "إطراق فحلها  "..مرسلة ،طرح التثريب 11/4

اًيتجر ة ،فلال« :وحيم اإن اًيتجر ة شبهنا شديد ،فيي كل م ن اإتي؟» كال :ظعم ،كال« :فتععي صدكهتا؟» ،كال :ظعم،
كال« :فيي متنح مهنا شيئا؟» ،كال :ظعم ،كال« :فتحَهبا يلم وردىا؟» ،كال :ظعم ،كال« :فامعي م ن وراء اًححار،
فاإن .هلل ً ن يرتك م ن معكل شيئا»( ،)21وىذا معىن ًعيف يبخذ تيدك ًتنرر اإىل أي حال تَغ احتفال اًرشع
املعير ابملعلظة واًتلايس ،فاإن اًنيب ملسو هيلع هللا ىلص أشفق ل ى ىذا العرايب أن ل يللى ل ى اًيتجر ة ،وما فهيا م ن ضؽعة
مفاركة اًلظ ن ،ومع ذكل رػحو  ي اًليام حبللق امللَمني ،وحثو ل ى حَة اإتهل ٌَمحتاجني ومنحو ٌَمعلزي ن.
 - 12اللك م ن اًخل تان مل ن دخهل ،ففي املل ند أمحد ع ن أيب وعيد :أن رولل .هلل ملسو هيلع هللا ىلص كال" :اإذا أىت أحدمك
حائعا فبراد أن يبلك ،فَيناد :اي صاحة احلائط جالاث ،فاإن أجاتو وإال فَيبلك ،وإاذا مر أحدمك ابإتي فبراد أن يرشب
م ن أًحاهنا ،فَيناد اي صاحة الإتي  -أو اي راعي الإتي  -فاإن أجاتو وإال فَيرشب"(.)22
وع ن اج ن معر ،ع ن اًنيب ملسو هيلع هللا ىلص كال" :م ن دخي حائعا فَيبلك ،ول يتخذ خدنة"(.")23
وع ن مسر ة ج ن جندب ريض .هلل عنو أن ظيب .هلل ملسو هيلع هللا ىلص كال" :اإذا أىت أحدمك ل ى ماش ية فاإن اكن فهيا صاحهبا
فَيل تبذظو  ،فاإن أذن  ه فَيحتَة وًيرشب  ،وإان مل يى ن فهيا فَيصلت جالاث  ،فاإن أجاتو فَيل تبذظو  ،وإال
فَيحتَة وًيرشب ول حيمي"(.)24
وكد ذىة أمحد وإاحساق اإىل جلاز الخذات م ن اٍمثر تؽري اإذن صاحة اًشتجر أو اًزرع ،اإذا مل يى ن  ه حائط
حيلظو ،ولاء لَيو أاكن مضعرا أم ل(.)25
وامحلد هلل واًصال ة واًلالم ل ى رولل .هلل.
1439 /1 /6
اًرايض

) (21البخاري 2633
)11044(22
) (23رواه الرتمذي 1287
) (24أبو داود  ،2619الرتمذي 1296
) (25سنن الرتمذي  ،581 /2معامل السنن  ،238/4واجلمهور على عدم جواز ذلك إال إبذن صاحبو ،اجملموع شرح
ادلهذب  ،54/9شرح الزركشي على اخلرقي 682 /6

