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 االختالف الفقهي
 ووظائفه يف االجتهادات احلديثة
 الشهيد البوطيلعالمة ا

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله 
 وصحبه أمجعني.

 وبعد: فإن هذا البحث يتفرع )كما يبدو من عنوانه( إىل شطرين اثنني:
االختالفات الفقهية. وهو يتضمن مسألتني: األوىل بيان مشروعية اخلالفات الفقهية،  دهما:أح

 والثانية بيان املنهج الذي شاءه اهلل تعاىل موجباً هلذه االختالفات.
وظائف االختالفات الفقهية يف هذا العصر. وهي متنوعة وسألفت النظر إليها مبيناً أثر  ثانيهما:

 يق مقاصد الشريعة اإلسالمية.هذه الوظائف يف حتق
*   *   * 

 أوالً: مدى مشروعية اخلالفات الفقهية:
يف الناس اليوم من ينظر إىل واقع اخلالفات الفقهية على أنه ثغرة تعيب بنيان الفقه اإلسالمي. 

الئم، وليس وحيًا منزاًل من تن منها نسيج مومن مث تشري إىل أنه ليس إال جمموعة أفكار بشرية تكو  
عند اهلل عز وجل. وقد كان املستشرق األملاين "شاخت" يف مقدمة من قرر ذلك، متخذًا من 

 االختالفات الفقهية أقوى دليل عليه.
غري أن احلقيقة اليت ما ينبغي أن تغيب عن بال املتأمل املتحرر عن األسبقيات الفكرية والعصبية، 

علماء الذين شهد هلم تاريخ التشريع اإلسالمي هي أن االختالفات الفقهية اليت أفرزهتا اجتهادات ال
بعمق الدراية مع صدق االلتزام الديين واإلخالص هلل يف القصد، إمنا هي مثرة هنج شاء اهلل أن ينضبط 

 به كل من املصدرين األساسيني للشريعة اإلسالمية: القرآن والسنة.
قرار قضى به املشرِّع جل جالله، ومن مث فإن انتهاء اجملتهدين إىل االختالف يف بعض أحكامها، 

ال اختيار للفقهاء يف انتهائهم إليه أو يف ابتعادهم عنه. واحلكمة من هذا القرار الرباين أن تتعدد 
 وجوه األحكام املنوطة باملصاحل املتطورة، بقدر تطورها ما بني زمان وآخر، بل بني مكان وآخر أيضاً.
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الى موجبًا لالختالف عند استنباط األحكام الفقهية فما هو النهج الذي شاءه اهلل تبارك وتع
 من مصدريها القرآن والسنة؟

يتمثل هذا النهج يف نوافذ متعددة، من أبرزها وأمشلها خطاب الشارع عباده بصياغة حمتملة لكثري 
من النصوص، بداًل من أن خياطبهم بصياغة قاطعة حمكمة. وهو األمر الذي يعطي السمة الشرعية 

ة إىل تلك الوجوه املتعددة مهما اختلف يتملة من الن،، ومن مث تسري الشرعاألوجه احمل الستنباط
بعضها عن بعض، ال يشرتط لشرعيتها إال صحة االحتمال يف ميزان اللغة العربية وقواعد تفسري 

 النصوص، وتوافر القدرة العلمية على معرفة االحتمال األقرب واألكثر انسجاماً مع تلك القواعد.
 إن الدالئل توافرت على أن االحتمال الذي هدي إليه اجملتهد يف فهم الن، ذي االحتماالت مث

املتعددة، هو احلكم الذي خوطب به ذلك اجملتهد من قبل الشارع جل  جالله، وال يعود بالنقض 
 ئني،بني أو املخط  على ذلك تعارض االحتماالت الراجحة عند اجملتهدين، سواء قلنا مبذهب املصو  

 ألن الكل مثاب على اجتهاده، وألن كالً منهم مكلف بالعمل طبق ما هداه إليه اجتهاده.
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب ومن أبرز ما يدل على هذا حديث رسول اهلل املتفق عليه: "

، فإن قلنا برأي املصو بة فاالجتهادات املتخالفة  فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد"
والواجب اتباعه على من هداه اجتهاده إليه، وإن قلنا برأي  ،لها هي احلق الثابت يف علم اهللك

املخطئة )وهذا احلديث حجة هلم( فاحلق املقرر يف علم اهلل من بني تلك االجتهادات واحد. ولكن 
 يغين عنه اتباع ما ظنه اجملتهد هو احلق يف علم اهلل عز وجل.

وظيفة أقام اهلل أهل العلم من عباده عليها، رعاية ملصاحل العباد، وسرياً  إذن فاالختالفات الفقهية
مع احتياجاهتم الفطرية املتطورة، وليست من مفرزات أفكارهم الداخلية. وقد علمنا أن من أبرز 
السبل إىل تلك االختالفات، خطاب الشارع عباده بصياغات حمتملة بالنسبة للنصوص املتضمنة 

 صاحل متطورة.أحكاماً منوطة مب
ولنقف على بعض النماذج اليت تربز هذه احلقيقة يف تلك النصوص اليت اقتضت املصلحة أن 

 تكون حمتملة ألكثر من معىن واحد، يف القرآن أو السنة.
 َوعَلى الر َضاَعةَ  ي ِتم   َأن أَرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَده ن   ي  ْرِضْعنَ  )َواْلَواِلَدات  يقول اهلل تعاىل: 

 بِاْلَمْعر وِف(. وَِكْسَوت  ه ن   رِْزق  ه ن   َله   اْلَمْول ودِ 
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يف سورة البقرة تتضمن بيان حكمني اثنني: أحدمها جاء ضمن صياغة  233هذا اجلزء من اآلية 
لة وهو حكم الرضاع، والثاين جاء ضمن صياغة قاطعة حمكمة غري حمتملة، وهو حكم اإلنفاق حمتمِ 

 الزوجة.على 
 ِلَمنْ  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَده ن   ي  ْرِضْعنَ  )َواْلَواِلَدات  ول فهو ما تضمنه قول اهلل تعاىل: أما احلكم األ

ن ليست إنشائية. ومن مث فهي حتتمل أإن هذه اجلملة خربية فيما هو واضح، و الر َضاَعَة(  ي ِتم   َأن أَرَادَ 
ي، وهو أن الرضاع حق لألم، فال جيوز للزوج اختيار مرضع لطفله منها، ر مبعناها الظاهر احلقيقتفس  

وحتتمل أن تكون إخبارًا يف الشكل إنشاًء يف املعىن. ويكون معناها إذن  .إال بعد مشورهتا ورضاها
 وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن.

تهدين يف فهم املعىن إن املهم أن نعلم أن الشارع أراد أن يتوازع هذان االحتماالن اجتهادات اجمل
املراد من هذه اجلملة، توخيًا للمصلحة اليت قد ختتلف ما بني جمتمع وآخر، أو زمن وآخر، ولوال 

إن  –على الزوجة، إذ ال يوجد  اإلنفاقذلك جلاء التعبري عن حكم الرضاع كالتعبري عن حكم 
منان حكمني يفرتض موجب الختالف التعبري يف مجلتني متجاورتني يتض –أسقطنا هذه احلكمة 

 ا من نوع واحد، حبيث تأيت األوىل إخباراً وتأيت الثاين إنشاًء.مأهن
وإمنا جاءت اجلملة الثانية ذات داللة قاطعة خالفًا لألوىل، ألن احلكم الذي تتضمنه؛ وهو 

 وجوب إنفاق الزوج على الزوجة تابع ملصلحة ال تتبد ل مع الزمن وال ختتلف ما بني صقع وآخر.
على الزوج يف كل األزمنة ويف سائر األحوال،  ةالزوج ةك أمجع الفقهاء على وجوب نفقولذل

واختلفوا يف حكم رضاع األم لوليدها؛ أهو الوجوب من حيث هو حق عليها، أم هو اإلباحة من 
من قبيل  أَْواَلَده ن  ...( ي  ْرِضْعنَ  )َواْلَواِلَدات  حيث هو حق هلا؟ فذهب املالكية إىل أن قوله تعاىل: 

اجململ، إذ حيتمل أن يكون إخبارًا  مبعىن اإلنشاء، فيكون املعىن: الرضاع واجب عليها، وحيتمل أن 
إمنا يرفع و يكون إخباراً يف الظاهر واملراد، فيكون املعىن: الرضاع حق هلا. وكال االحتمالني متساويان. 

وجة وبلدها. فإن ألزمها العرف بالرضاع  اإلمجال عن اجلملة يف هذه احلال، العرف الدارج يف جمتمع الز 
به كان الرضاع فيما تدل عليه اآلية حقًا مباحًا هلا. العرف كان الرضاع واجبًا عليها، وإن مل يلزمها 

 فهذا ما ذهب إليه املالكية.
وذهب الشافعية واحلنفية واحلنابلة إىل أن اآلية ظاهرة يف كوهنا إخباراً، فيؤخذ بظاهر ما تدل  

 (1)وهو أن الرضاع حق ثابت للزوجة  فال جيوز للزوج أن يستقدم مرضعاً لوليدها إال برضاها.عليه، 
                                                             

 يات األحكام البن العريبوتفسري آلآلية ذاهتا،  ه، وأحكام القرآن للجصاص يف تفسري .(َده ن  أَْوالَ  ي  ْرِضْعنَ  )َواْلَواِلَدات  انظر: تفسري القرطيب عند تفسريه لقوله تعاىل:   (1)
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الفقرة من اآلية. وقد علمنا  فهذا اخلالف يف احلكم إمنا تسبب عن الصياغة اليت متيزت هبا هذه
يس إذن، هو الوحي ول امعناهيف صدر هذه الصياغة إمنا هو الوحي اإلهلي. فمصدر االختالف أن م

 فكر اجملتهدين.
رمبا قال بعضهم: إن مصدر االختالف يف األحكام الفقهية ليس حمصورًا يف الن، وصياغته 

املصاحل املرسلة، وسد الذرائع يف له. كالدور الذي يلعبه العرف، و  احملتملة، بل هناك مصادر أخرى
 بعث أسباب االختالف.

ق أن الن، وحده هو مصدر كل ما هو إال أن احلقيقة ليست كما يقول أولئك البعض. بل احل
متفق عليه وما هو حمل  اختالف، فإما أن يكون ذلك بصياغته، كاملثال الذي ذكرناه، أو بإحالته 
على شيء من املصادر الفرعية. فقيمة العرف يف الدور الشرعي الذي يلعبه إمنا انبثقت من إحالة 

 ة وسد الذرائع وحنوها.الن، عليه، كذلك القياس وما يسمى باملصاحل املرسل
فإذا كان أي من هذه املصادر الفرعية حمكمًا يف الشريعة اإلسالمية، فذلك ألن نصاً، بل 

 نصوصاً، من القرآن أو السنة أحال إليه وأمر باالعتماد عليه.
 ولنستحضر من ذلك مثالً يربز هذه احلقيقة.

[، ويقول عز 111اجْلَاِهِلنَي(]األعراف: َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلع ْرفِ  َوْأم رْ  اْلَعْفوَ  يقول اهلل تعاىل: )خ ذِ 
رْيِ  ِإىَل  َيْدع ونَ  أ م ة   مِّنك مْ  وجل: )َوْلَتك ن َهْونَ  بِاْلَمْعر وفِ  َويَْأم ر ونَ  اخلَْ  اْلم نَكِر(]آل َعنِ  َويَ ن ْ

ة أو [. والعرف واملعروف ما تعارف عليه الناس يف بلد ما، من أنواع السلوك الفعلي104عمران:
املصطلحات القولية. إذن فاتباع العرف أو املعروف السائد يف اجملتمع مطلوب بصريح الن، القرآين 

 .زما مل يكن خمالفاً حلكم شرعي دل عليه صريح ن، يف كتاب اهلل أو يف سنة رسول اهلل 
تمع إىل أن األعراف كانت وال تزال تتبدل ما بني عصر وآخر، وختتلف ما بني جمتمع وجم اً ونظر 

آخر، فهو إذن مصدر لالختالف يف احلكم الذي ينبغي أن يكون تابعاً له، ولكن شرعية االختالف 
 آتية من الن، الذي يدعو إىل حتكيم العرف.

: شرط الشارع لصحة الشهادة يف القضاء أن يكون الشاهد عداًل، أيضاً  ونقول على سبيل املثال
 عادة الناس يف كل قطر وبلد. وجعلها هي احملك مة يف أي غري خمتل  املروءة، وأحال ميزان ذلك إىل

ضوابط املروءة وما خيدشها، بعد جتاوز املبدأ األساسي وهو أن ال يكون الشاهد قد ارتكب كبرية وأن 
 ال يكون مالزماً لصغرية.
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واشرتط الشارع قبض املبيع قبل أن يبيعه املشرتي، وجعل العرف الدارج هو احملك م فيما يعد  
 ما بني صقع وغريه. تلفاً. وهو كما نعلم يتبدل ما بني عصر وآخر، وخيقبض

وشرع توثيق العقود مع اختالف وسائل التوثيق عرفاً، حتت سلطان األزمنة املمتدة واألمكنة 
 املختلفة.

ق الشارع بني الصريح والكناية من ألفاظ الطالق يف حكم وقوع الطالق هبما، وترك عادة وفر  
 مة يف ذلك.حاهتم هي احملك  الناس يف اصطال

 وضبطه. بوشرع خيار العيب يف املبيع، وترك عرف الناس هو احملكم يف حد  العي
وال شك أن هذه األعراف كلها خاضعة للتبدل، ومن مث فإن احلكم املنوط هبا يتبعها يف ذلك. 

 ورمبا وصل اخلالف يف كثري منها إىل إحالل النقيض من ذلك حمل النقيض.
)واألعراف املتبدلة منها ما يكون متبداًل يف العادة من حسن إىل شاطيب يف موافقاته: يقول ال

قبيح وبالعكس. مثل كشف الرأس، فإنه خيتلف حسب البقاع يف الواقع. فهو لذوي املروءات قبيح 
د يف البالد املشرقية، وغري قبيح يف البالد املغربية. فاحلكم الشرعي خيتلف باختالف ذلك. فيكون عن

    (2)أهل املشرق قادحاً يف العدالة، وعند أهل املغرب غري قادح(
وما نقوله عن العرف، هو الذي ينبغي أن يقال عن القياس واالستصالح وسد الذرائع وحنوها،  

يف استنباط األحكام منها، واالجتهاد يستوجب اخلالف. غري أن شرعية  دكل ذلك مبعث لالجتها
 ص اآلمرة بتحكيمها.اخلالف فيها آتية من النصو 

*   *   * 
 ثانياً: وظائف هذه االختالفات:

ولنتساءل اآلن: ما هي وظائف االختالفات اليت تستوجبها النصوص، بالنسبة للظروف احلديثة 
 ومواقف العلماء منها؟

نعيد هنا إىل الذاكرة ما هو معروف من أن االجتهاد عند ذويه )بعد ضرورة التبصر بقواعد تفسري 
 ص( ال يعدو، مهما تنوع، أن يكون سعياً إىل ختريج مناط احلكم، أو تنقيحه، أو حتقيقه.النصو 

أما ختريج املناط فهو العمل على استخراج علة احلكم، وأما تنقيحه فهو العمل على تنقية العلة 
من الشوائب اليت قد تقرتن هبا فتوهم أهنا جزء من العلة، وهي ليست كذلك، كي تصف ى العلة من 

 تلك الشوائب اليت تسربت إليها وعلقت هبا. وليس لنا شأن يف هذا املقام هبذين االجتهادين.
                                                             

  .284-2/283املوافقات:   (2)
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ما حتقيق املناط، فهو العمل على إسقاط احلكم على وقائعه وأحداثه الكثرية. وهو اجملال الذي وأ
 ديثة.ن ينهض به العلماء ذوو االجتهادات احلأتدخل فيه وظائف االختالفات الفقهية، فيما ينبغي 

منا يف فراغ، ومل تنبعث من دواع مزاجية، وإ –كما أوضحت–إن االختالفات الفقهية مل تنشأ 
كما –حكام أو صيغ النصوص، وهي يف جمملها تأخذ شرعيتها نشأت من االختالف يف مناط األ

 من مصدري القرآن والسنة. –قلنا
نسب منها، لتحقيق حاجة قي األووظيفة اجملتهد اليوم أمام ذخر هذه االختالفات، أن ينت

العصر، فيسقطه عليها. ومظهر االجتهاد يف هذا العمل يتمثل يف أن الفقيه ال حيق له أن يلتقط من 
بع يف تذخر االختالفات الفقهية ما يشاء اعتباطاً أو لرغبة مزاجية، أو مصانعة جلهة ما، بل جيب أن ي

ائل اخلالفية ومشروعية اخلالف فيها، وهي ذلك املنهج الذي حيقق احلكمة من وجود هذه املس
 مراعاة مصاحل األمة املطوية يف مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 ويتلخص المنهج الذي يجب اتباعه فيما يلي:
أما اخلالفات الناجتة من تبدل األعراف واملصاحل، وتطور الذرائع انفتاحًا وانغالقاً, فيجب -

يف ذلك اجملتمع، أو ذلك العصر، يف كل ما كان سبب  اعتماد ما يتفق منها مع العرف الدارج
يدة قتبدل العرف. وجيب اعتماد ما تقتضيه املصلحة املنضبطة بسلم املقاصد الشرعية م فيه اخلالف

برتتيبها املعتمد، يف كل ما كان سبب االختالف فيه االستصالح. وجيب اعتماد ما تقتضيه حال 
 هو واجب أو إىل ما هو مندوب أو حمرم. الذرائع انفتاحاً وانغالقاً، إىل ما

وأما اخلالفات الناجتة عن االحتماالت الواردة للمعىن املراد بالن،، بسبب كون الصيغة حمتملة  -
وليست قاطعة الداللة، فينبغي للمجتهد أن خيتار من األقوال الواردة فيها ما هو األكثر رعاية ملقاصد 

اط برتتيبها الذي هو حمل إمجاع من علماء املسلمني عامة، ومع الشريعة اإلسالمية اخلمسة مع االنضب
 االنضباط بالدرجات الثالثية لكل منها، وهي الضروريات، فاحلاجيات، فالتحسينيات.

والذي أعنيه من هذا البيان أن وجود خالف يف تفسري نً، ما يف القرآن أو السنة، ال يربر 
يت هي مادة االجتهاد ومعناه، ليفيت بواحد من اآلراء للمجتهد أن يغمض العني عن هذه الضوابط ال

 اخلالفية يف تفسري ذلك الن، اعتباطاً أو بدافع هوى أو مصلحة شخصية تتحكم بنفسه.
إن وجود أقوال متعددة يف مسألة ما أمام بصرية اجملتهد، ليس إال خيارات موضوعة أمامه تقتضيه 

ثر انسجامًا مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، ضمن سلم مهمته االجتهادية أن ينتقي منها ما هو األك
 األولويات املعتمدة واملتفق عليها.
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 ولنذكر بعض األمثلة التطبيقية على ذلك:
زِم له قضائياً. أي بوسعه أن قرر مجهور الفقهاء أن التزام اآلمر بالشراء يف بيع املراحبة، غري مل-1

يَِعَد بالشراء مث ميتنع عن الوفاء مبا وعد به. وذهب املالكية )أو مجهورهم( إىل أن التزام اآلمر بالشراء، 
 ملزم له قضائياً.

وأساس اخلالف ومصدره النظر يف الزمان الذي يتعلق به كل من الصدق والكذب، أيتعلقان 
 املاضي واحلال، أم خيص ان املاضي واحلال؟باملستقبل، كما يتعلقان بالزمن 

ذهب اجلمهور إىل أن الصدق والكذب مناطهما الزمن املاضي واحلال، أما املستقبل فال يتعلقان 
به، ألن املستقبل مل يأت بعد، فال يتأتى احلكم على كالم يتعلق باملستقبل أنه صدق أو كذب. 

 يسري عليه معىن الصدق وال الكذب. ورمبا أي د اجلمهور ونظراً إىل أن الوعد إمنا يتعلق باملستقبل، فال
"إذا وعد أحدكم أخاه، ويف نيته أن يفي، فلم  أنه قال: زرأيهم هذا مبا رواه أبو داود عن رسول اهلل 

 (3)يف فال شيء عليه
 ولكن القرايف نقل يف فروقه تفصيالً يف هذه املسألة، فقال:

 :هل جيب الوفاء به شرعاً أم ال..( مث نقل عن سحنون قوله اعلم أن الفقهاء اختلفوا يف الوعدو )
دارك وأنا أسلفك ما تبين به، أو اخرج إىل احلج وأنا أسلفك، أو  اهدم)الذي يلزم من الوعد قوله: 

اشرت سلعة أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، ألنك أدخلته بوعدك يف ذلك )أي يف العمل الذي أغريته به( 
لزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم األخالق( مث نقل عن أْصَبغ كالماً قريباً من أما جمرد الوعد فال ي

 .هذا
قتضي اجلمع بني األدلة املتقدمة اليت ي)وحينئذ نقول: وجه : مث أي د القرايف هذا التفصيل فقال

كهدم بعضها الوفاء وبعضها عدم الوفاء به، أنه إن أدخله )أي الواعد( يف سبب يلزم بوعده )أي  
.. وحيمل عدم اللزوم على  داره أو شراء متاع( لزم الوفاء به كما قال مالك وابن القاسم وسحنون

 (4)خالف ذلك(
من  هعد بالشراء يف عقد املراحبة ملزم بتنفيذ وعده قضائيًا ألناأقول: ومن هنا قرر املالكية أن الو 

 .قبيل اهدم دارك وأنا أسلفك أو اشرت هذا املتاع وأنا أسلفك

                                                             
 5/271ي للماوردي: و واحلا 6/123وبدائع الصنائع:  6/266نظر املغين البن قدامة: ا (3)

 الفرق الرابع عشر بعد املائتني بني قاعدة الكذب وقاعدة الوعد. من كتاب الفروق للقرايف. (4)
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فما الذي تقتضيه مصلحة رعاية املال )وهو املقصد اخلامس من مقاصد الشريعة اإلسالمية( يف 
ظل ما يتنامى وينتشر اليوم من املصارف اإلسالمية، على ضوء هذا اخلالف الذي مر  بيانه يف عاقبة 

 إخالل اآلمر بالشراء يف عقد املراحبة بالوعد الذي ألزم به نفسه؟..
أن املصلحة الراهنة قاضية باألخذ بقول املالكية يف التفصيل الذي جنحوا إىل ريب فيه  مما ال

 ل قضائياً.و كناألخذ به، والقاضي بإلزام اآلمر بالشراء بالوفاء مبا التزم به، ومالحقته بذلك عند ال
ا  د عليهقاعإذ كثرياً ما يكون املصرف اإلسالمي هو املأمور بالشراء، وتكون الصفقة اليت جيري الت

كبرية وغطاؤها املايل باهظًا مرهقاً. ومن مث يلجأ التاجر إىل مؤسسة اقتصادية ذات قدرة عالية 
يوسطها لنيل هذه الصفقة عن طريق عقد املراحبة، فإذا نكث التاجر يف وعده وأعرض عن تنفيذ 

 التزامه وقعت املؤسسة من جراء ذلك يف خسارة مالية فادحة قد يعسر التخل، منها.
التاجر  إلزاماملقصد اخلامس من مقاصد الشريعة اإلسالمية األخذ باجتهاد املالكية يف  فاقتضى

 قضائياً بتنفيذ ما وعد به، مع ما يستتبع ذلك من اإلجراءات املالية والعقوبات التعزيرية.
الشركات من حيث هي أنواع كثرية ذكرها الفقهاء وعر فوا كاًل منها. وقد وقع خالف بني  -2
يف صحة أكثرها، واتفقوا على صحة بعض منها كشركة العنان، وما يتفرع عنها كشركة  األئمة

التناق،. ولكن ما من نوع منعه بعض األئمة إال ويف األئمة اآلخرين من قال بصحته وجواز اعتماده 
 واألخذ به.

ة وهذا يعين أن سائر تلك األنواع جائزة وصحيحة يف اجلملة. فإذا كانت املصاحل املستجد
تقتضي األخذ هبا، فإن ذلك يشكل دلياًل إضافيًا مستجدًا على صحتها. وما أظن أننا حباجة إىل 

 عرض هذه األنواع والتعريف بكل منها وبيان أقوال األئمة فيها.
كان التعاقد فيها يتم بني   لشركات كانت تتصف باحملدودية، إذغري أن سائر تلك األنواع من ا

كات احلديثة ر أما اليوم فقد جد ت شركات حديثه، وإن أبرز ما مييز الش شركاء معدودين متعارفني.
عن الشركات القدمية أن كثرياً منها يقوم اليوم على التالقي اجلماعي الواسع بني عدد كبري من الشركاء 
الذين ال يكاد يعرف الواحد منهم اآلخر. ونعين هبا الشركات املسامهة اليت يكون رأس ماهلا جمموعة 

هم تطرح للبيع بشكل اكتتاب عام يف الغالب، وال يكون املساهم فيها معني ًا إال بأسهمه وال أس
 يتحمل مسؤولية إال عنها.

 فهي تمتاز عن الشركات القديمة بظاهرتين اثنتين:
 .الشمول الذي يفقد الشريك يف الغالب القدرة على التعرف على بقية الشركاء أوالهما:
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الشركات تعد مبثابة أوراق نقدية جيري التداول هبا يف األسواق املالية. أن أسهم هذه  ثانيهما:
 .ومن مث يتبدل الشركاء باستمرار دون علم اآلخرين منهم بذلك

فدور االجتهاد احلديث أمام الشركات القدمية املختلف يف أحكامها، النظر يف إمكان قياس 
ضاعها مجيعًا ملا تقتضيه املصاحل االقتصادية  إخمثشركات املسامهة وسائر الشركات احلديثة عليها، 

 املنضبطة بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصد الشارع جل جالله.
ى والذي أراه أن الشركات املسامهة هذه إن خلت أصول التعامل فيها من احملرمات املتفق عل

هنا. كما أن طرح حرمتها، فإن جهالة الشركاء بعضهم لبعض ال تشكل موجبًا شرعيًا حبد ذاته لبطال
هذه الشركات يف أسواق التداول وإخضاعها لعمليات البيع والشراء، ال يشكل هو اآلخر حبد  أسهم 

ذاته سببًا لبطالهنا، بشرط أن يكون هبوط وارتفاع قيمتها تابعني هلبوط وارتفاع قيمة السلع والبضائع 
لتداول باألسهم نتيجة اخلصم الربوي واألجهزة اليت تقو م األسهم هبا، أي بشرط أن ال يكون ربح ا

الذي تدور غالبًا على حموره أسواق األوراق املالية، أو نتيجة أنواع أخرى من التالعب املعروف يف 
 هذه األسواق اليوم.

والقول يف سائر الشركات احلديثة، كشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية 
لشركة املتناقصة، ينبغي أن يكون كالقول يف الشركة املسامهة، بكل ة، واباألسهم، وشركة احملاص  

مل يثبت الدليل على حترميها، السيما وإن  أشكاهلا، دليل ذلك أن األصل يف املعامالت اإلباحة، ما
الشركات احلديثة ترجع من حيث التكييف الفقهي إىل شركة العنان غالبًا أو إىل أي من الشركات 

مها اخلالف فيها. ونظرًا إىل ما قلناه من أنه ما من واحدة من تلك الشركات حر  األخرى اليت جرى 
بعض األئمة، إال ويف األئمة اآلخرين من قال بصحتها، فإذا الحظنا ظروف العصر واحلاجة 

 االقتصادية إىل اعتمادها، فإن هذا يشكل دليالً آخر مستجداً على صحتها، كما سبق أن قلنا.
اجلديرة بالذكر هنا، بيع العينة. وأصح ما قيل يف معناه أن يبيع الرجل سلعة ومن األمثلة  -3

آلخر مبائة إىل أجل، ويقبض املشرتي السلعة، مث يعود البائع فيشرتيها منه، بأقل من ذلك الثمن 
 .نقدا

ذهب الشافعية والظاهرية إىل صحته وجوازه، واتفق احلنابلة واحلنفية واملالكية على حرمته، 
س احلرمة فيما ذهب إليه هؤالء ما رواه اإلمام أمحد من حديث عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل وأسا
)إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل  :قال

 اهلل أنزل اهلل هبم بالء ال يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم(
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عطاء اخلراساين فيه  ج  به. وفيه أيضاً ت إسناده إسحاق بن أسيد اخلراساين، ال حيقال املنذري: يف
 .سبن حجر ألن فيه األعمش وهو مدلِّ امقال، وأعله احلافظ 

ولعلهم استدلوا أيضًا مبا رواه الدارقطين من حديث عالية بنت أنفع أهنا دخلت مع امرأة على 
د بن أرقم بكذا وكذا إىل العطاء. مث اشرتته منه بأقل من من زي تهعائشة فسألتها املرأة عن بيع باع

ذلك نقداً. فقالت عائشة: بئس ما اشرتيت، وبئس ما بعت، أخربي زيد بن أرقم أن اهلل قد أبطل 
 إال أن يتوب. زجهاده مع رسول اهلل 

ا احلديث فأما احلديث األول فلم يثبته اإلمام الشافعي ملا قيل يف خترجيه مما سبق ذكره، وأما هذ
الثاين فقد ذكره الشافعي يف األم وأنكر صحته، وقال ال يثبت مثله عن عائشة واملرأة اليت روت عنها 

 جمهولة، وقال مثل ذلك الدارقطين أيضاً. 
)قد تكون عائشة )لو كان هذا ثابتًا عنها( عابت عليها بيعًا إىل العطاء، ألنه  الشافعي:وقال 

..  (جنيزه، ال أهنا عابت عليها ما اشرتت منه بنقد، وقد باعته إىل أجلأجل غري معلوم، وهذا مما ال 
مع أن زيد بن أرقم ال يبيع إال ما يراه حالاًل، وال يبتاع إال  ،مث قال: )إنا ال نثبت مثله على عائشة

من عمله  له. فلو أن رجاًل باع شيئاً أو ابتاعه حنن نراه حمرماً وهو يراه حالاًل، مل نزعم أن اهلل حيبطثم
 شيئاً(.

مث إن الشافعي ناقش من حيرم أو يبطل هذا البيع حبجج سليمة ال يتأتى إبطاهلا أو التهوين 
 .(5)منها

 من الذرائع إىل املعامالت الربوية. هولعل أقوى ما استدل به املانعون أن
املالية فدور االجتهاد احلديث يف هذه املسألة اخلالفية، ينبغي أن يدور على حمور املصاحل 
 ءجو لاملعاصرة، واخلدمات املصرفية اليت ينبغي إخضاعها للضوابط الشرعية. فإن اقتضى كل منهما ال

ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من ذلك، مدعومًا بأدلة شرعية ال جمال فيإىل هذا البيع، فإن 
 صرة.للتهوين منها، حجة حيتج هبا اجملتهد اليوم، باإلضافة إىل دليل املصلحة املعا

نه عقد جممع على أ"املعايري الشرعية" أن ينظروا إىل بيع العينة على وإنه لعجيب من واضعي 
 ًً حرمته وبطالنه، ألن فيه رائحة ربا، دون أي التفاتة إىل اجتهاد الشافعية واحلجج اليت أوردوها دلياَل

رسوم على بطاقات على مشروعيته وصحته. هذا يف الوقت الذي أفتوا فيه جبواز أخذ العمولة وال
شيئًا من رائحة الربا، وأفتوا جبواز امتالك البائع أو املؤجر )العربون(  كاالئتمان دون أن يشموا يف ذل

                                                             
 دار قتيبة. . طبعة241-3/116األم للشافعي:   (5)
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إذا فسخ املشرتي أو املستأجر العقد، دون أن يشموا يف ذلك رائحة استالب للمال الباطل، 
 .(6)مستدلني على ذلك مبا ظنوه دليالً هلم يف مذهب احلنابلة

 قد ساقتنا املناسبة إىل ذكر مسألة العربون هذه، ينبغي أن منح، القول فيها. وإذ
 هل مسألة العربون من الخالفيات التي يمكن توظيفها في االجتهادات المعاصرة:

جزء من الثمن بني يدي  عحمل البحث يف هذه املسألة أن يشرتط البائع على املشرتي دف أواًل:
ائع ومل يعد مت فهو جزء من الثمن، وإن فسخ املشرتي العقد متلكه الب عقد البيع، على أن العقد إن

 هذا ما ال نعلم خالفاً يف بطالنه.للمشرتي من حق فيه. ف
أن يتربع املشرتي فيقول بني يدي عقد البيع:  ،حمل البحث ،ما ال عالقة له هبذه املسألة ثانياً:

ا  ء منه، وإن نكلت  أو فسخت  فهو لك .. فهذجز  وخذ هذا املبلغ جزءاً من الثمن فإن مت العقد فه
كقول املقرتض عند تسديد ما عليه، خذ هذه الزيادة، فقد طابت لك به نفسي.. وكقول املكفول 
لكفيله يف معاملة ما، وقد أكرمه بصلة من املال: خذ هذا املبلغ جزاء لك على ما قد مت يل من 

 اط األجر يف عقد الكفالة غري جائز. عون، فقد طابت  به نفسي لك. وقد علمنا أن اشرت 
البائع واملقرض والكفيل أْخذ  هذه الصلة املالية، وأنه يتملكها بطريقة من إن من املعلوم أن لكل 

 مشروعة، ال نعلم يف ذلك خالفاً قط. 
فذهب بعض أصحاب االجتهادات احلديثة إىل صحة املسألة األوىل اليت ال نعلم خالفًا يف 

 ني عليها باملسألة الثانية اليت ال نعلم خالفاً يف صحتها.بطالهنا، مستدل
قال قائلهم: إن أخذ العربون امتالكًا جائز، ودليله أن نافعًا بن عبد احلارث اشرتى لعمر بن 

للسجن من صفوان بن أمية، وقال له نافع: إن رضي عمر بالشراء فذاك، أي فهو جزء اخلطاب داراً 
وأن اإلمام أمحد قال جبواز امتالكه، ومث ل  من مثنها كذا وكذا. -فوان أي لص -من الثمن، وإال فله 

له ابن قدامه يف املغين بأن )يشرتي الرجل شيئاً ويعطي البائع درمهاً، ويقول: إن أخذته، وإاًل فالدرهم 
 (7) لك(

ذي ، أي املد عى الباملدلولإن هذا الدليل الذي هو حمل إمجاع على صحته، ال عالقة له  أقول:
بأن يهبه  –وقد نقده جزء الثمن أو كله  –هو حمل  إمجاع على حرمته. فإن للمشرتي أن يلتزم للبائع 

 مل يلزمه بذلك البائع عند العقد، وجيعله شرطاً يف صلب العقد. ذلك إن نكل وألغى عقد الشراء، ما
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*   *   * 
املسائل اخلالفية اليت يعتد  ر مبا هو معلوم من أن ولعل خري ما أختم به هذا البحث. أن أذكِّ 

باخلالف فيها، هي ما كان َمْدرك  االجتهادات املختلفة فيها خاضعًا لقواعد االجتهاد منسجمًا مع 
قواعد تفسري النصوص، فال ريب أن اآلراء الشاردة عن منهج االجتهاد واخلارجة عن وجوه 

عليها، ال جيوز األخذ هبا، وال متلك  االحتماالت املقبولة، يف معاين النصوص وسبل تعليلها والقياس
 االجتهادات احلديثة أن حتيل بطالهنا إىل صحة أو ضعفها إىل قوة. ورحم اهلل القائل:

 إال خالف له حظ من النظر         وليس كل خالف جاء معتبراً     
وضوابطه، ما قد  ويف الناس اليوم من يلتقط من هذه اآلراء الشاذة والشاردة عن منهج االجتهاد

حيقنها من أفكاره ومؤيداته يستجيب هلوى أو ينسجم مع رغبة ذاتية أو مصلحة شخصية، فيفيت هبا و 
 مبا قد حييل ضعفها إىل قوة أو بطالهنا إىل صحة. وهيهات.

 أسأل اهلل تعاىل أن ميتعنا من الغرية على دينه واإلخالص لوجهه، مبا يقينا من اخلضوع ألهوائها، ويبعدنا

عن االستجابة ملصاحلنا الومهية اليت ال تتفق مع مقاصد الشارع جل جالله. إنه مسيع الدعاء، وإنه ويل كل 

 توفيق.


