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  ال�ق�مة

ال��ـــ� � رب العـــال���، وال�ـــالة وال�ـــالم علـــى خـــات� األن��ـــاء وال��ســـل�� 

  س��نا دمحم وآله وص��ه وم� ت�عه� �إح�ان إلى ی�م ال�ی�.

أمــا �عــ�؛ ف��ــا ح�ــ� عل�ــه ال�ــ��عة اإلســالم�ة إنفــاق ال�ــال فــي وجــ�ه ال�ــ� 

ا َوَعَالنَِيًة َفَلُ�ـْم ﴿ واألع�ال ال����ة، قال هللا تعالى:  ْيِل َوالن�َ�ارِ ِ�� ال�ِذيَن يُْنِفُقوَن أَْمَواَلُ�ْم بِالل�

�� رضــي هللا )1(﴾ يَْحزَنـُـوَن أَْجـرُ�ُْم عِْنــَد َرب��ـِـْم َوَال َخــْوٌف َعَلــْي�ِْم َوَال �ُـْم  ـ�ِّ ، وعــ� ع�ـ�هللا بــ� ال�ِّ

�َـاثُرُ َأَتْ�ُ� ال�َِّ�يَّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َوُهَ� َ�ْقَ�ُأ ﴿ «ع�ه قـال:  َقـاَل:  )2(﴾ أَْلَ�اُكْم الت�

اْبــَ� آَدَم ِمـْ� َماِلـَ� ِإالَّ َمـا َأَكْلــَ�  َ�ُقـ�ُل اْبـُ� آَدَم: َمـاِلي، َمـاِلي. َقــاَل: َوَهـْل َلـَ� َ�ـا

ْقَ� َفَأْمَ�ْ��َ  ،َأْو َلِ�ْ�َ� َفَأْبَلْ��َ  ،َفَأْفَ�ْ��َ    .)3(»؟!َأْو َتَ��َّ

                                                           
  ).274(س�رة ال�ق�ة: آ�ة رق�  )1(
  وال�ق��د �ق�أ ال��رة. ).1(س�رة ال��اث�: آ�ة رق�  )2(
  ).2958رواه م�ل� في ص���ه: ��اب ال�ه� وال�قائ�، رق� ( )3(
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أساًســا تقــ�م  -وال یــ�ال -ولقــ� �ــان اإلنفــاق فــي وجــ�ه ال�ــ� والع�ــل ال��ــ�� 

�ـالغ فـي ��ـام عل�ه ال����عات ال��ل�ة، بل وغ�� ال��ل�ة أ�ً�ا؛ ل�ا له مـ� أثـ� 

ال����عات ب�اج�اتها ت�اه مـ� ���ـاج�ن إلـى ال��ـاع�ة لفقـ�ه� وحـاج�ه�، أو ل�ـ� 

أصــاب�ه� جائ�ــة ذه�ــ� ��ــاله� وِقــ�اِم ح�ــاته�، وغ�ــ� ذلــ� مــ� األســ�اب ال��عــ�دة 

  ال�ي ال ��ل� م�ها م���ع.

وال شــ� أن هــ�ا اإلنفــاَق وذلــ� الع�ــَل ال��ــ��َّ هــ� الــ�� ��فــ� ال�ــ�ازن بــ�� 

  ل����ع و���� عل�ه أم�ه واس�ق�اره ال�اخلي.ف�ات ا

وقـــ� نـــ�ب هللا عـــ� وجـــل أن ��ـــ�ن اإلنفـــاق فـــي وجـــ�ه ال�ـــ� مـــ� ال�ـــ�قات 

وال���عـــات والع�ا�ـــا وســــائ� صـــ�ر الع�ـــل ال��ــــ�� مـــ� مـــال حــــالل ��ـــ�، م�ــــا 

اك��ــــ�ه ال�ــــ�ء ��ــــ�� م�ــــ�وع، �ال����ــــ� �ــــأن�اع ال�عاوضــــات �ــــال��ع واإلجــــارة 

��عي �ال���اث وت�لـ� ال��احـات، أو الق�ـ�ل م�ـ� ت�ـ�َّع ون��ه�ا، أو االس��الء ال

�ه �ال�صا�ا واله�ات، أو آل إل�ه �إ��اب ال��ع لـه �ال�فقـات ال�اج�ـة، وغ�ـ� ذلـ� 

  م� أس�اب ال��ل�.

ْجَنـا َ�  ﴿قال هللا تعالى:  ا أَْ�َ َباِت َما َكَس�ُْتْم َوِمم� ِذيَن آَمنُوا أَْ�ِفُقوا ِمْن طَ�� كُـْم ِمـَن َيا أَي�َ�ا ال�

ُموا اْلَخ�ِيَث ِمْن�ُ تُْنِفُقوَن َوَلْسُتْم بِآخِِذي�ِ إِال� أَْن ُ�ْغمُِضوا فِي�ِ َواْعَلُموا أَن�    .)1(﴾  اهللاَ َغ�ِ�� َحمِيٌد اْألَْرِض َوَال َتَيم�

ــٌ� َال َ�ْقَ�ــُل ِإالَّ �َ «وقــال صــلى هللا عل�ــه وســل�:  ــاُس ِإنَّ �ََّ َ��ِّ ً�ــاَأیَُّهــا ال�َّ ِّ�، 

َ َأَمَ� اْلُ�ْ�ِمِ��َ� ِ�َ�ا َأَمَ� ِ�ِه اْلُ�ْ�َسِل�َ� َفَقالَ  َبـاِت  : ﴿َوِ�نَّ �َّ �� َيا أَي�َ�ـا الر�ُسـُل �ُلُـوا ِمـْن الط�

ِــيٌم  ــوَن َعل ــا َ�ْعَملُ �ــ� بَِم �ِ ــالًِحا إ ــوا َص ــْن ﴿: َوَقــالَ ، )2(﴾ َواْعَملُ ــوا ِم ــوا �ُلُ ــِذيَن آَمنُ ــا ال� ــا أَي�َ� ــا َي ــاِت َم َب طَ��

  .)4(»)3(﴾ اُكْم ــــــــــَرَ�ْقنَ 

                                                           
  ).267(س�رة ال�ق�ة: آ�ة رق�  )1(
  ).51(س�رة ال��م��ن: آ�ة رق�  )2(
  ).172(س�رة ال�ق�ة: آ�ة رق�  )3(
) 1015ال��ـاة، �ـاب ق�ـ�ل ال�ـ�قة مـ� ال��ـ� ال��ـ� وت����هـا، رقـ� ( رواه م�ل� في ��ـاب )4(

  م� ح�ی� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه.
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وه�ه ال���ص وغ��ها ت��� ت�اؤال ��ـأن ح�ـ� إنفـاق ال�ـال الـ�� لـ� ت�ـ�ف� 

له صفة ال�ل وال���و��ة في وج�ه ال�� واألع�ـال ال����ـة، و��اصـة فـي �عـ� 

ال�ـــاالت، ��ـــ� اك��ـــ� مـــاًال ح�اًمـــا ثـــ� تـــاب، أو مـــ� اضـــ�� ل�ضـــع أم�الـــه فـــي 

ال�ي ت�عامل ب��ام الفائ�ة ال�ي قـ�ر ج�هـ�ر ال�عاصـ��� وال��ـامع الفقه�ـة ال���ك 

  أنها م� ال��ا ال���م.

  م��لة ال��� وأه�افه:

 - ��ا س�� - ت��� م��لة ال��� في إنفاق ال�ال ال��ام في �ع� ص�ره

في وج�ه ال�� والع�ل ال����، هل ���ز؟ وهل �أخ� ح�� ال�ال ال�الل ال����� 

  م��وع؟م� ���� 

  وم� ه�ا یه�ف ال��� إلى ما یلي:

  أوًال: ب�ان ال��اد �ال�ال ال��ام م�ل ال���.

  .ح�� إنفاق م� اك��� ماال ح�اًما ث� تاب له�ا ال�ال في وج�ه ال��ثانً�ا: 

ح�� إنفاق م� اض�� إلی�اع ماله �فائ�ة في ال���ك ال����ة له�ه الف�ائ� ثالً�ا: 

  .في وج�ه ال��

  ال�ا�قة:ال�راسات 

ه�اك �ع� ال�راسات ال�ي ت�اول� م�ألة إنفاق ال�ال ال��ام في وج�ه 

  ال��، وأه� تل� ال�راسات:

 أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي 

لل����ر/ ��اس أح�� ال�از، وهي رسالة د���راه �ال�امعة األردن�ة س�ة 

�األردن. وت�اول ف�ها ال��لف تع���  م، وم���عة في دار ال�فائ�1997

ال�ال وأس�اب ���ه، ووج�ه مل��ة ال�ال ال��ام، ومعاملة أص�اب ال�ال 

ال��ام وح�� االن�فاع �ه، وال��لل م�ه، وت����ه أو ما �ع�ف �غ�ل ال�ال 

ال��ام. وق� تع�ض ال�اح� ل�ج�ه االن�فاع �ال�ال ال��ام و����ة ال��لل م�ه 

�ًما أو م�ه�ًال، و��ا م��فه �ع� ال��لل م�ه وفي إذا �ان مال�ه معل
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زمان�ا. وتع��� ه�ه ال�راسة أف�ل ما ��� في ه�ا ال��ض�ع، وق� 

 اس��ع�� اس��عاً�ا ج�ً�ا.

 لل�اح�/ سع� ال�ی� دمحم  ال�عامالت ال�ال�ة ال�عاص�ة في ض�ء اإلسالم

 هـ �ف�ع جامعة أم درمان1418الِ��ِّي، رسالة ماج���� ن�ق�� س�ة 

م. وت�اول 2002هـ/ 1423اإلسالم�ة بل��ان، ث� ��ع� في ب��وت س�ة 

ال�اح� ف�ها الع�ی� م� الق�ا�ا ال�ال�ة، ف�عل ال�اب األول �ال��خل 

لل�عامالت ال�ال�ة، وت�اول في ال�اب ال�اني ال�أم�� وأن�اعه وق�وض 

 اإلس�ان وشهادات االس���ار، وفي ال�ال� ح�� الع�ل واإلی�اع في ال���ك

ال����ة وح�� ال���ف �ال��ا ال�اتج ع� اإلی�اع، وال��یل اإلسالمي، وفي 

ال�ا�ع حق�ق ال�أل�� و��ع ال�ق� وال�اء واألدو�ة ون��ها، وفي ال�اب�� 

ال�ام� وال�ادس ت��ث ع� ص�ر معاص�ة لإلجارة واألج�ر، وت��ث في 

� ال�اب ال�ا�ع ع� زراعة ال�خان وال���رات وما �ع�� خ�ً�ا وص�ر م

ال�راعة ال�عاص�ة، أما ال�اب األخ�� ف�عله ل��ان ح�� ع�ل ال��ل��� في 

ال��س�ات غ�� اإلسالم�ة، وع�ل غ�� ال��ل��� في ال��س�ات 

اإلسالم�ة. وق� جاء ت�اول ال�اح� ل��� ال���ف �ال��ا ال�اتج ع� اإلی�اع 

م� خالل ع�ض االح��االت ال�اردة وم�اق��ها. ول� ی�ع�ض لغ�� ذل� م� 

 ص�ر ال�ال ال��ام.

 أص�ل الع�ل ال���� في اإلسالم في ض�ء ال���ص وال�قاص� ال����ة 

م. وت�اول ��ه ال��خ 2007لل����ر/ ی�سف الق�ضاو�، ��اب ��ع س�ة 

ب�ان أن الع�ل ال���� م� ال�قاص� األساس�ة لل���عة، وذ�� خ�ائ�ه، 

إذا ل�  وم�اه�ه، وم�ادر ت���له وذ�� م�ها ال�ال ال����� م� ح�ام

�ع�ف أر�ا�ه، �اخ��ار ش�ی�، ث� ذ�� ن�اذج ت�����ة م� ال�ار�خ، وخ�� 

ال��اب ب��� مالح� ب�ع� الف�او� لل��خ م�ا ی�عل� ��ا س��، وم�ها: 

أی� ���ف ال�ال ال����� م� ال��ام �ف�ائ� ال���ك، وف�ها تف��ل 

  وع�ض ج��.
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 لل����ر/  �ل ال���� االن�فاع �الف�ائ� ال����ة واألم�ال ال����هة في الع

��اس ال�از أ�ً�ا، وه� ��� تق�م �ه إلى م�ت�� الع�ل ال���� ال�ل��ي 

ال�ال�، ال�� ن���ه دائ�ة ال���ن اإلسالم�ة والع�ل ال���� ب�بي س�ة 

، ث� ن��ه في م�لة ال���عة وال�راسات اإلسالم�ة ��امعة ال����، 2008

فه�م الع�ل ال���� م. وت�اول ��ه م2014) ل��ة 98في الع�د رق� (

وت���فه الفقهي، وم�ادر اإلنفاق ال�الي في الع�ل ال���� وح�� ق��ل 

الع�ل ال���� لل�ال ال��ام، وال�أص�ل الفقهي له، وق� ذ�� آراء الفقهاء 

وناق�ها، وت�اول أ�ً�ا ح�� ال���ع �األم�ال ال����ة وال����هة إلى الع�ل 

في الع�ل ال����. وه� ���  ال����، وض�ا�� االن�فاع ب�ل� األم�ال

 ج��.

  لل����ر/ إب�ا��� ال�ال  األم�ال ال����ة وم�ارفها في الع�ل ال����

وه� أ�ً�ا ��� ق�م إلى م�ت�� الع�ل  واألس�اذ ال����ر/ م���د أب� الل�ل،

، وت�اول ��ه ال�اح�ان آراء 2008ال���� ال�ل��ي ال�ال� ب�بي س�ة 

�ام، وم��ف ذل� ال�ال. وه� ��� العل�اء في ال��ل� م� ال�ال ال�

 ج�� مع اخ��اره.

ال�ي وقفُ� عل�ها م�ا ت�اول م�ألة إنفاق ال�ال ال��ام  ال�راساتهي  تل�

في وج�ه ال��، وهي و�ن ت�اول� ال��ض�ع م� ج�ان� ع�ة، و�ع�ها اس����ه 

���ل ج��، إال أن�ي أت�اول م�ه م�أل��� م��دت�� أر�� عل�ه�ا وأخ�ه�ا 

  ى ال��� ال���� ���ة ال���.�ال���، عل

  خ�ة ال���:

ـــائج، وَثَ�ـــٍ�  ـــ� خات�ـــة �ال�� ـــ� وم���ـــ��، ث ـــى مق�مـــة وت�ه� ـــ�ُ� ال��ـــ� إل ق�َّ

  ���اجع ال��� یل�ه فه�س ال��ض�عات، وذل� على ال��� ال�الي:

، ب��ُ� ف�ها أه��ة ال��ض�ع واله�ف م� دراس�ه، وذ��ُت ال��اؤالت �ق�مةال

  ال���، وال�راسات ال�ا�قة، وخ�ة ال���، وم�ه�ه. ال����ة ال�ي ت��ل إش�ال�ة

  ال��اد �ال�ال ال��ام. ال��ه��:
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  .في وج�ه ال��ال��ام  ه�الال�ائ� لح�� إنفاق  ال���� األول:

  .ح�� إنفاق ف�ائ� ال���ك ال����ة في وج�ه ال�� ال���� ال�اني:

  .ال�ات�ة

  ال���. م�اجع

  م�هج ال��� و�ج�اءاته:

علـــى عـــ�ة م�ــاهج لل�صـــ�ل إلـــى ال��ـــائج ال��جـــ�ة، مـــ� اع��ــ�ُت فـــي ���ـــي 

أه�هــــا ال�ــــ�هج ال�صــــفي، وال�ــــ�هج االســــ�ق�ائي، وال�ــــ�هج االســــ���ا�ي، وال�ــــ�هج 

  ال��ل�لي.

وحاولـــُ� ال�جـــ�ع لل��ـــادر األصـــ�لة فـــي األعـــ� األغلـــ� م���ً�ـــا �ال�ـــ�اه� 

�ـه، مـع األر�عة ال���ة، غ�� مغفـٍل ال�راسـاِت ال�عاصـ�َة م�ـا اسـ��عُ� ال�قـ�َف عل

ال��امي �ع�و ال�ق�ل ل��ادرها، ون��ة األق�ال لقائل�ها، وع�و اآل�ات الق�آن�ة إلـى 

س�رها وم�اضعها، وت���ج األحادی� ال����ة م� م�انها، م���ً�ا �ال�ـ����� إذا 

كـــان ال�ـــ�ی� ف�ه�ـــا أو فـــي أحـــ�ه�ا، و�ال خ�ج�ـــه مـــ� ��ـــ� ال�ـــ�� وم�ـــ�� أح�ـــ� 

أقــ�ال أهــل ال�ـ�ی� ��ــه ت�ـ��ً�ا وت�ــ��ًفا مــا ودواو�ـ� ال�ــ�ة ال��ـه�رة، مــع نقـل 

  أم��، م��ً�ا ما أراه راجً�ا في �ل خالف أع�ض له.

فه�ا ال��� م�اولـٌة ل���ـ� ب�ـان ل��ـألة إنفـاق ال�ـال ال�ـ�ام فـي وجـ�ه  و�ع�،

ــ� ه�فــه ف���ف�ــ� هللا تعــالى، و�ن أخفــ� ف��ــ�ي  ال�ــ�، ُأدِلــي ف�هــا بــَ�ْلِ��؛ فــإن حقَّ

  ش�ف ال��اولة واالج�هاد، �ُهللا ال����ُل أن ی�فع �ه؛ إنه ولي ذل� والقادر عل�ه.

ســــل� و�ــــارك علــــى ســــ��نا دمحم وآلــــه وال��ــــ� � رب العــــال���، وصــــلى هللا و 

  وص��ه أج�ع��.

*     *     *  

  ال��ه��: ال��اد �ال�ال ال��ام

  ال�ال ال��ام م��ٌ� وصفيٌّ الب� ل��ان ال��اد �ه م� ت�ل�ل ج�أ�ه أوال.
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مـا ��لـ� مـ� ج��ـع األشـ�اء مـ� م�ـاع أو عـ�وض ت�ـارة  فال�ال في اللغة:

ل. ونقـــل �عـــ� اللغـــ���� أنـــه ی�نـــ�، أو عقـــار أو نقـــ�د أو ح�ـــ�ان. وج�عـــه: أمـــ�ا

  ��قال: ه�ه ال�ال.

لــه غ�ــُ�ه. و�قــال: رجــٌل  ل إذا صــار ذا مــال، وقــ� م�َّ �قــال: مــاَل ال�جــُل وت�ــ�َّ

  .)1(ماٌل: أ� ���� ال�ال

ال�ال في األصل: ما ��ل� م� ال�ه� والف�ة، ث� ُأ�ل� «قال اب� األث��: 

  .)2(»على �ل ما ُ�ق��ى وُ��ل� م� األ��ان

     فـــي القـــ�آن بهـــ�ا ال�ع�ـــى فـــي أر�عـــة م�اضـــع، هـــي: قـــ�ل هللا تعـــالى: وذ�ـــ�

 ﴿�َ� �ِ َذوِي اْلُ�ْ ، )4(﴾ َوَلـْم يُـْؤَت َسـَعًة ِمـَن اْلَمـالِ ﴿ ، وق�لـه سـ��انه: )3(... ﴾ َوآ�َ� اْلَماَل َع�َ� حُب�

نَْيا :وقول� عز وجل َوتُِحب�ـوَن اْلَمـاَل ﴿ وق�له ع� ِمْ� قائـٍل:، )5(﴾ ﴿ اْلَماُل َواْل�َنُوَن زِيَنُة اْلَحَياةِ الد�

ا   .)6(﴾ حُب�ا َجم�

مـا ���ـل إل�ـه «تع�دت تع��فات الفقهاء لل�ال، فع�َّفه ال����ـة �أنـه  واص�الحا:

  .)7(»ال��ع، و���� ادخاره ل�ق� ال�اجة

مـا �قـع عل�ـه ال�لـ�، «وورد ع� ال�ال��ة أك�� م� تع���، فقـال ال�ـا��ي: 

مـا ت�علـ� «. وقال اب� الع��ـي: )8(»ال�ال� ع� غ��ه إذا أخ�ه م� وجههو����� �ه 

  .)1(»�ه األ��اع، و�ع�� لالن�فاع

                                                           
ـــ� البـــ� األث�ـــ� ( )1( ـــة فـــي غ��ـــ� ال�ـــ�ی� واألث ـــ� 373/ 4ان�ـــ�: ال�ها� )، ول�ـــان العـــ�ب الب

) مــــــادة (مــــــ�ل)، وال�ع�ــــــ� ال�ســــــ�� ل���ــــــع اللغــــــة الع���ــــــة �القــــــاه�ة 635/ 11م��ــــــ�ر (

  (م�ل).) مادة 892ص(
  ).373/ 4ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث� ( )2(
  ).177(س�رة ال�ق�ة: آ�ة رق�  )3(
  ).247(س�رة ال�ق�ة: آ�ة رق�  )4(
  ).46(س�رة ال�هف: آ�ة رق�  )5(
  ).20(س�رة الف��: آ�ة رق�  )6(
  ).501/ 4)، وحاش�ة اب� عاب�ی� (277/ 5ال��� ال�ائ� ش�ح ��� ال�قائ� الب� ن��� ( )7(
  ).17/ 2ال��افقات في أص�ل ال���عة ( )8(
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، أ�: م�ـ�عً�ا ألن »مـا �ـان م��فًعـا �ـه«وع�َّفه ال�ر��ي م� ال�ـاف��ة �أنـه 

ال �قع اس� مال إال على ما «. وَحَ�ى ال����ي ع� ال�افعي أنه قال: )2(ی��فع �ه

هـا وتلــ�م م�لفـه و�ن قلَّــ�، ومـا ال ���حــه ال�ـاس، م�ــل الفلـ� ومــا لـه ���ـة، ی�ــاع ب

  .)3(»أش�ه ذل�

مــا ُی�ــاح نفعــه م�لًقــا، أ� فــي �ــل األحــ�ال، أو ُی�ــاح «وع�َّفــه ال��ابلــة �أنــه 

  .)4(»اق��اؤه �ال حاجة

و�ل م� ه�ه ال�ع��فات یل�� جانً�ا مـ� ج�انـ� ال�ـال، فـال�ف� ت��ـل إل�ـه، 

�لـــ� عل�ـــه، و�عـــ� لالن�فـــاع، ولـــه ���ـــة، غ�ـــ� أن تع��ـــ� و���ـــ� ادخـــاره، و�قـــع ال

ال��ابلـة ق�َّــ� ذلــ� �ــأن ��ــ�ن نفعــه واق��ـاؤه م�اًحــا؛ ل��ــ�ج مــا ال ��ــ�ز االن�فــاع �ــه 

م� دائ�ة ال�ال، وذل� �ال��اسات والـ�م وال��ـ� وال����ـ� وال���ـة وال�لـ� ون��هـا 

وهـ� مـا ��لــ�  م�ـا ال ��ـ�ز االن�فـاع بهـا فـي �ـل األحــ�ال ���ـ� أصـل ح��هـا.

م؛ ألن ال�ـــارع ال �ع�ـــ�ف لـــه ����ـــة؛ إذ ال ی�ـــ�ح  عل�ـــه الفقهـــاء ال�ـــال غ�ـــ� ال��قـــ�َّ

  .)5(االن�فاع �ه في حال ال�عة واالخ��ار

م؛ ولــ�ل� فــإن ق�ــ� ال��ابلــة ال�ــال علــى  فهــ� نــ�ع مــ� ال�ــال، ل��ــه غ�ــ� م�قــ�َّ

ـــا) فقـــ� ��ـــه ن�ـــ�؛ إذ ��عـــل حـــ�َّ ال�ـــال  غ�ـــَ� م�ـــ�د؛ ال��قـــ�م (م�ـــاح ال�فـــع م�لًق

فال�لـــ� مـــ�ال ��ـــ�ن فـــي �عـــ� ال�ـــاالت مـــاال، وفـــي �ع�ـــها اآلخـــ� لـــ�� ��ـــال. 

ه، وقـ�  وال�ع��� الب� أن ���ن م��ًدا. ��ا أن ال�ال غ�� ال��ق�م له أح�ام ت��ُّ

فهـ� مـال علـى  -��ا س��� في ه�ا ال��� -ُی�اح االن�فاع �ه في �ع� ال�االت

  � ال�ال.كل حال، واخ�الف أح�امه ال ���جه ع� ح

مــ� وجهــة ن�ــ�� هــ� مــا ع�َّفــه �ــه ال�ــ�خ علــي  أولــى تع��فاتــهولــ�ل� فــإن 

كــــل مــــا ���ــــ� ح�ازتــــه و�حــــ�ازه واالن�فــــاع �ــــه ان�فاًعــــا «ال���ــــ� رح�ــــه هللا �أنــــه 

                                                                                                                                           
  ).497/ 1أح�ام الق�آن ( )1(
  ).222/ 3ال����ر في الق�اع� الفقه�ة ( )2(
  ).327ان��: األش�اه وال��ائ� ص( )3(
  ).12/ 3)، وم�ال� أولي ال�هى لل�ح��اني (7/ 2ان��: ش�ح م��هى اإلرادات لل�ه�تي ( )4(
  ).53 -52لل��خ دمحم أبي زه�ة ص(ان��: ال�ل��ة ون���ة العق�  )5(
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؛ ح�ــــ� جعــــل حــــ� ال�ــــال م�ت�ً�ــــا �ــــأم���: ال��ــــازة واإلحــــ�از، و�م�ــــان )1(»عاد��ــــا

ز ��ــ�ء ال�ـــ�� وح�ارتهــا لـــ�� االن�فــاع �ـــه فــي العـــادة؛ ولــ�ل� فـــإن مــا ال ��ـــ� 

��ــال، و�ــ�ا مــا ال ی��فــع �ــه عــادًة ��ف�ــة تــ�اب أو ق�ــ�ة مــاء أو ح�ــة أرز؛ لعــ�م 

  .)2(ج��ان العادة �االن�فاع ���لها لع�م ����ها

أمــا مــا ���ــ� االن�فــاع �ــه عــادًة و�ن �ــان م��ًمــا �ــال��� وســائ� ال��ــ�رات 

وال�ال�ـة إن�ـا «ال���مة فه� مال، و�ن �ان ل�� له ���ـة مع��ـ�ة فـي ن�ـ� ال�ـ�ع، 

م ی��ـ� بهـا و�إ�احـة االن�فـاع �ـه  ت��� ب���ل ال�اس �افة أو ب���ل ال�ع�، وال�ق�ُّ

ال�ــاس ال ��ــ�ن مــاًال، ���ــة ح��ــة،  شــ�ًعا، ف�ــا ��ــ�ن م�ــاح االن�فــاع بــ�ون ت�ــ�ل

ًمـا �ـال���، و�ذا  وما ���ن ماًال ب�� ال�ـاس وال ��ـ�ن م�ـاح االن�فـاع ال ��ـ�ن م�ق�َّ

  .)3(»ع�م األم�ان ل� ی��� واح� م�ه�ا �ال�م

ما �ان له «وم� ه�ا فإني أخ�لف مع تع��� �ع� ال�عاص��� لل�ال �أنه 

؛ ألنه )4(»اع �ه في حال ال�عة واالخ��ار���ة ماد�ة ب�� ال�اس وجاز ش�ًعا االن�ف

م مـ� ح�ـ� ال�ـال؛ م�ـا ی�تـ� علـى ذلـ� أن  -��ـا ب��ـ�ُ  -أخ�ج ال�ـال غ�ـ� ال��قـ�َّ

كل ما ال ���ز االن�فاع �ه في حـال ال�ـعة واالخ��ـار لـ�� ��ـال، فـال��� ل��ـ� 

  ��ال، وال�ال ال��ام ل�� ��ال.

� �ـــل مـــا ���ـــ� إحـــ�ازه هـــ -��ـــا تـــ�جح لـــ��َّ  -وأ��ـــا مـــا �ـــان األمـــ� فال�ـــال

  واالن�فاع �ه عادًة.

                                                           
). واس���ــ�ه أ�ً�ــا الــ����ر/ دمحم م�ــ�فى شــل�ي فــي 28(أح�ــام ال�عــامالت ال�ــ���ة ص )1(

  ).330ال��خل في الفقه اإلسالمي: تع��فه وتار��ه وم�ا��ه ون���ة ال�ل��ة والعق� ص(
  ).28(أح�ام ال�عامالت ال����ة صان��:  )2(
و�ن �ان الـ�م اآلن ���ـ� أن ��ـ�ن مـاًال؛ إلم�ـان االن�فـاع �ـه فـي ). 277/ 5ال��� ال�ائ� ( )3(

  حاالت نقل ال�م.
ال�ل��ـــة فـــي ال�ـــ��عة «هـــ�ا تع��ـــ� الـــ����ر/ ع��ال�ـــالم ال��ـــاد� فـــي دراســـ�ه ال���ـــة عـــ�  )4(

ال�عامالت «)، ونقله ع�ه ال����ر/ دمحم ع��ان ش��� في ��ا�ه ال�اتع 179/ 1( »اإلسالم�ة

  ).13ص( »في الفقه اإلسالمي ال�ال�ة ال�عاص�ة



  
  
  

 العربي دمحم یسري ھشام

 

  )2018دیسمبر ( الثانيالعدد ) 31المجلد (

191 

  .)1(ولل�ال تق���ات م�ع�دة �اع��ارات م��لفة

أحـــ� ال�ــ�ور�ات ال��ـــ� ال�ــي جـــاءت ال�ـــ��عة  -��ـــا هــ� مقـــ�ر -وال�ــال

، وق��ت إلـى إ�عـاد ال�ـ�ر ع�ـه، وم�ـِع أكلـه �ال�ا�ـل واالع�ـ�اء عل�ـه )2(��ف�ها

ـــَ� األمـــ� لـــه وق�ـــَع مـــاد ـــ� ت�ق� ـــه، و�ضـــاع�ه، وتغ�َّ ـــه، ورواَجـــه وت�اوَل ة ال�ـــ�اع ��

  .)3(وث�اَته، و�قامَة الع�ل ��ه

هــ� ال���ــ�ع مــ� فعلــه، وهــ� ن�ــ�� ال�ــالل.  أمــا ال�ــ�ام فهــ� فــي اللغــة:

ــا: م�عــه م�ــه،  ــا ال�ــيَء ِحْ�َماًن َمــه هللا. �قــال: َحــَ�َم فالًن وج�عــه: ُحــُ�م. وهــ� مــا َح�َّ

ُل: دخل في الَ�َ�م، أو في ال�ل� ال��ام، أو وَحُ�َم ال�يُء ُحْ�َمًة: ام��ع، وَأْحَ�َم ال�ج

فــي ال�ــه� ال�ــ�ام، الــ�� ����ــع ألجلــه عــ� أشــ�اء �انــ� غ�ــ� م���عــة فــي غ�ــ�ه، 

وم�ــه َأْحــَ�َم �ــال�ج أو الع�ــ�ة. وم�ــه أ�ً�ــا ال��ــ�� ال�ــ�ام، وال�لــ� ال�ــ�ام، وال�ــه� 

َ�ـَ�ام. والَ�ـِ���: مـا ال��ام. والَ�َ�م: ما ال ��ـل ان�هاكـه، وج�عـه: َأْحـَ�ام. والَ�ـِ�م: ال

���م ان�هاكه، ����� ال�ار، وه� ما یل�� بها م� م�افقها وحق�قها، وح��� ال��ـ�، 

وه� ال��ضع ال���� بها. وُحَ�ُم ال�جل: ن�اؤه و��اله وما ����ه، وهي ال��ـارم، 

 وواحــ�ها: َمْ�َ�َمــة. وهــي أ�ً�ــا ُحْ�َم�ُــُه. والُ�َ�ــ�َّم: ذو الُ�ْ�مــة، وهــ� ال�ــ�ام، وهــ�

  .)4(أ�ً�ا أول ال�ه�ر الع���ة. والَ�ْ�َ�م: ذو الُ�ْ�َمة أ�ً�ا

                                                           
ل�� ل���ها ه�ـا ���ـ� فائـ�ة، وت�اجـع فـي م�انهـا. وراجـع مـ�ال: ال�عـامالت ال�ـ���ة ال�ال�ـة  )1(

 -34(أح�ام ال�عامالت ال����ة لل��خ ال���ـ� ص)، و 8 -5لل��خ أح�� إب�ا��� �� ص(

)، وال��خل فـي الفقـه اإلسـالمي 69 -53وال�ل��ة ون���ة العق� لل��خ أبي زه�ة ص( ،)40

  ).338 -333لل����ر/ م��فى شل�ي ص(
  ).10/ 2ان��: ال��افقات في أص�ل ال���عة ( )2(
راجــــع: ال�قاصــــ� ال�ــــ���ة وأث�هــــا فــــي فقــــه ال�عــــامالت ال�ال�ــــة للــــ����ر/ ر�ــــاض م��ــــ�ر  )3(

) العــ�د 17ال�لــ� ع�ــ�الع���: االق��ــاد اإلســالمي، ال��لــ� (ال�ل�فــي، ��ــ� ���لــة جامعــة 

)، ومقاصـــ� ال�ـــ��عة فـــي ال�عـــامالت ال�ال�ـــة للـــ����رة/ ســـل�ى ب�ـــ� دمحم 28 -22) ص(1(

  ).273 -271) ص(25صالح ه�ساو�، ��� ���لة ال���ث وال�راسات ال����ة، الع�د (
) 169 -�168 ال�سـ�� ص() مـادة (حـ�م)، وال�ع�ـ129 -119/ 12راجع: ل�ـان العـ�ب ( )4(

  مادة (ح�م).



  
  
  

  "الشریعة مقاصد ضوء في فقھیة دراسة" البر وجوه في الحرام المال إنفاق

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
192 

علـى مـا ُیـَ�مُّ فاعُلـه  و��لقه الفقهاءوال��ام أح� األح�ام ال��ل���ة ال���ـة، 

، أو ��ـا �ع�فـه )2(، أو ه�: ما ُی�اب على ت��ـه ام��ـاًال وُ�عاقـ� علـى فعلـه)1(ش�ًعا

  .)3(ال��� واإلل�ام ال�عاص�ون: ما �ل� ال�ارع ال�ف ع�ه على وجه

ال�ــال ال���ــ�ر علــى ال��ــل� االن�فــاع �ــه  وعلــى ذلــ� فال�ــال ال�ــ�ام هــ�

  ل��ل�ه ���� غ�� م��وع.

  .)4(و�ه�ا ال�ع�ى ع�َّفه غ�� واح� م� ال�عاص���

وال�ال ال�ـ�ام ی�ق�ـ� إلـى م�ـ�َّم ل�اتـه، وم�ـ�َّم لغ�ـ�ه، فـاألول هـ� الـ�� ُحـ�ِّم 

�َّم فــي أصــله ووصــفه؛ وذلــ� ل�ــ�ر ��ـــه أو ل�ــ�� قــائ� فــي ع��ــه، أو هــ� ال��ـــ

  خ�� أو ق�ارة، �ال��� وال���رات، وال��اسات، وال���ة، ون�� ذل�.

وال�اني ه� ال��ـ�َّم فـي وصـفه دون أصـله، فال��مـة ل��ـ� فـي ع��ـه أو ذاتـه، 

و�ن�ا اك���ها ���� خارجي، �ال�ال ال���وق وال�غ��ب، وال�ال ال����ـ� مـ� 

ار، أو ال�ــأخ�ذ علــى ســ��ل الفائــ�ة علــى القــ�وض (الف�ائــ� ت�ــارة ال��ــ�رات والق�ــ

  ال����ة).

فه�ا ال��ع جاءته ال��مة م� ���ـ� اك��ـا�ه وت�ل�ـه؛ ولـ�ل� ��ـ�ى �ـال��ام 

  .)5(����ه، أو ال��ام ل���ه

                                                           
/ 1)، ونفـــائ� األصــــ�ل فــــي شـــ�ح ال���ــــ�ل لــــه أ�ً�ــــا (60/ 1راجـــع: الــــ�خ��ة للق�افــــي ( )1(

ــــة ال�ــــ�ل فــــي شــــ�ح م�هــــاج األصــــ�ل لإلســــ��� (236 وال��ــــ� ال��ــــ��  )،79/ 1)، ونها�

)، وشـ�ح 113ص( )، وت���ـ� ال��قـ�ل وتهـ�ی� علـ� األصـ�ل لل�ـ�داو� 336/ 1لل�ر��ي (

  ).386/ 1ال���� ال���� الب� ال��ار (
ـــ����ر/ دمحم رواس قلعـــه جـــي ص( )2( ). وراجـــع: ال�قـــ�مات 156ان�ـــ�: مع�ـــ� لغـــة الفقهـــاء لل

  ).64/ 1ال��ه�ات الب� رش� (
)، وأ�ً�ـا: أصــ�ل الفقــه 34ان�ـ�: الــ�ج�� فـي أصــ�ل الفقـه للــ����ر/ ع�ـ�ال���� ز�ــ�ان ص( )3(

  ).42ص( لل��خ دمحم أبي زه�ة
راجــع: أح�ــام ال�ــال ال�ــ�ام وضــ�ا�� االن�فــاع وال��ــ�ف �ــه فــي الفقــه اإلســالمي للــ����ر/  )4(

  ).40 -��39اس أح�� دمحم ال�از ص(
 -40راجــع: أح�ــام ال�ــال ال�ــ�ام وضــ�ا�� االن�فــاع وال��ــ�ف �ــه فــي الفقــه اإلســالمي ص( )5(

)، وأصـ�ل 320/ 29ت���ـة ( )، وم���ع ف�او� اب�454/ 10). وراجع أ�ً�ا: ال�خ��ة (44
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  .)1(ول�ل� فإنه ت��ت� عل�ه �ع� اآلثار

��ـ�ه إلـى ك�ا أن ال�ال ال��ام، وخاصة ال���َّم لغ��ه ی�ق�ـ� �اع��ـار صـفة 

مــال حــ�ام مــأخ�ذ �غ�ــ� رضــا مال�ــه، �ال��ــ�وق وال�غ�ــ�ب، ومــال حــ�ام مــأخ�ذ 

ب�ضــا مال�ــه، �ال�ــال ال����ــ� مــ� ت�ــارة ال��ــ�رات وال���مــات عامــة، والق�ــار 

  وال����، والف�ائ� ال����ة.

  وه�ا األخ�� ه� ال��اد في ال���.

عادتــه إلــى وذلــ� ألن الق�ــ� األول وهــ� ال�ــأخ�ذ �غ�ــ� رضــا مال�ــه ت�ــ� إ 

صـــاح�ه فـــي �ـــل حـــال، وال ت�ـــ�أ ذمـــة آخـــ�ه إال بـــ�ده أو رد م�لـــه أو ����ـــه حـــال 

ــــى «؛ لقــــ�ل ال��ــــي صــــلى هللا عل�ــــه وســــل�: )2(هالكــــه ــــا َأَخــــَ�ْت َح�َّ ــــِ� َم ــــى الَ� َعَل

َ�ه . وه� ن� عام في �ل مال مأخ�ذ م� مال�ه، س�اء أكان� ال�� اآلخ�ة )3(»ُتَ�دِّ

  ی� أمانة أم ی� ض�ان.

                                                                                                                                           

ـــــي زهـــــ�ة ص( ـــــه لل�ـــــ�خ أب ـــــا ال��د��ـــــي 45 -42الفق ـــــ����ر/ دمحم ز��� ـــــه لل )، وأصـــــ�ل الفق

  ).37 -35)، وال�ج�� في أص�ل الفقه ص(80 -78ص(
  ).37 -36راجع: ال�ج�� في أص�ل الفقه ص( )1(
)، 311 -306/ 7)، وال�ـــاج واإلكل�ـــل لل�ـــ�اق (148/ 7راجـــع: بـــ�ائع ال�ـــ�ائع لل�اســـاني ( )2(

ــــاج لله���ــــي ( )، وشــــ�ح 361 -360/ 7)، وال�غ�ــــي البــــ� ق�امــــة (9 -2/ 6وت�فــــة ال���

  .)96 /2س�ل ال�الم لل��عاني ()، و 298 -296/ 2م��هى اإلرادات (
)، وال��مـ�� فـي ال��ـ�ع، �ـاب 3561رواه أب� داود في ال���ع، �اب في ت���� العـ�ر، رقـ� ( )3(

)، وابــ� ماجــه فــي األح�ــام، �ــاب العار�ــة، رقــ� 1266( مــا جــاء فــي أن العار�ــة مــ�داة، رقــ�

)، وال��ائي في ال����: ��اب العار�ة، �ـاب ت�ـ��� العار�ـة، 13، 8 /5)، وأح�� (2400(

م�ف�ًعا �ه.  صلى هللا عل�ه وسل�) �له� م� ح�ی� ال��� ع� س��ة ع� ال��ي 5783رق� (

ي بـ� ال�ـ�ی�ي وال��ـار� وال��� ال���� ق� اخ�لـف فـي سـ�اعه مـ� سـ��ة، وقـ� صـ�ح علـ

. وال�ـ�ی� قـال ��ـه )837، حـ�ی� رقـ� 96 /2وال��م�� س�اعه م�ـه. ان�ـ�: سـ�ل ال�ـالم (

  ال��م��: ح�� ص��ح، وص��ه ال�اك� أ�ً�ا.
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ال�ـال ال�ـ�ام ال�ـأخ�ذ ب�ضـا مال�ـه �ال����ـ� مـ� ال��ـارة فـي ال���مـات، أما 

فهـ�ا  )1(وال�أخ�ذ فائ�ة على الق�وض أو ال�دائع ال����ة �ال���ك ال�قل���ة (ال����ـة)

  ه� م�ل ال���.

*     *     *  

  ح�� إنفاق ال�ائ� ل�اله ال��ام في وج�ه ال�� : ال���� األول

ح�اًما م�ا ب��ُ�ه آنًفا، �أن ���ن اك��ـ�ه عـ� ���ـ� إذا اك��� ال��ل� ماًال 

ال��ــارة فــي ال���مــات �ــال��� وال��ــ�رات وال�ــالح ال���ــ�ع ون��هــا، أو اك��ــ��ه 

ام�أة ع� ���ـ� الع�ـل ���ـا ال ��ـل �ال�غـاء والـ�عارة ون�ـ� ذلـ�، وم�ـه أ�ً�ـا مـا 

ســـ�ق� ��ـــا  -یـــ�� اك��ـــا�ه مـــ� الف�ائـــ� ال����ـــة ال�ـــي هـــي صـــ�رة مـــ� صـــ�ر ال��ـــا

  اإلشارة، ث� تاب؛ ف��� ی���ف في ه�ا ال�ال ال��ام؟

ب�ا�ًة ال خالف في أنه ال ���ز لل��ل� أن ی�ف� على نف�ه وم� �عـ�ل مـ� 

َبـاِت َمـا َرَ�ْقَنــ﴿  مـال حـ�ام، قـال هللا عـ� وجـل: ، )2(﴾ اُكْم ـيَـا أَي�َ�ــا ال�ـِذيَن آَمنُـوا �ُلُـوا ِمــْن طَ��

                                                           
ك�ن الف�ائ� ال����ـة مـ� ال��ـا وال�ـال ال�ـ�ام هـ� مـا ذهـ� إل�ـه ج�ـاه�� ال�عاصـ���، وق�رتـه  )1(

ال��امع الفقه�ـة واله��ـات العل��ـة، وال �ع�ـ� ��ـالف مـ� خـالف فـي ذلـ�. راجـع علـى سـ��ل 

���لــة  »ال��ــارف معامالتهــا، ودائعهــا، ف�ائــ�ها«ال��ــال: ��ــ� األســ�اذ/ م�ــ�فى ال�رقــا 

م 1988هــــ/ 1408ســـالمي ب�ا��ـــة العـــال� اإلســـالمي، العـــ�د األول ســـ�ة ال���ـــع الفقهـــي اإل

للــ����ر/ ی�ســف الق�ضــاو�،  »ف�ائــ� ال��ــ�ك هــي ال��ــا ال�ــ�ام«)، و��ــ� 162 -135ص(

). 473 -99/ 1واالق��اد اإلسالمي والق�ا�ا الفقه�ة ال�عاص�ة لل����ر/ علي ال�ـال�س (

ال�ــ��� فــي مــ�ت�� ال�ــاني �القــاه�ة ســ�ة وان�ــ�: قــ�ار م��ــع ال��ــ�ث اإلســالم�ة �ــاألزه� 

هـــ/ 1406م، وقــ�ار م��ــع الفقــه اإلســالمي الــ�ولي فــي دورتــه ال�ان�ــة ســ�ة 1965هـــ/ 1385

م رقــ� 1995هـــ/ 1415)، وقــ�اره اآلخــ� فــي دورتــه ال�اســعة ســ�ة 2/ 10/ 10م رقــ� (1985

مي فــي دورتــه )، وقــ�ار ال���ــع الفقهــي اإلســالمي ال�ــا�ع ل�ا��ــة العــال� اإلســال9/ 3/ 86(

  هـ (الق�ار ال�ادس).1406ال�اسعة س�ة 

  ).172(س�رة ال�ق�ة: آ�ة رق�  )2(
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إنَّـه ال َیْ�ُ�ـ� َلْ�ـٌ� َنَ�ـَ� ِمـْ� ُسـْ�ٍ� إالَّ «أنه قـال:  وع� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل�

  .)1(»َكاَنِ� ال�َّاُر َأْوَلى ِ�هِ 

أما إذا �ان ال��� فق�ً�ا مع�زًا فهل ��ـ�ز لـه أن �أكـل هـ� و��الـه مـ� 

  ه�ا ال�ال؟

ذهــــ� ال��هــــ�ر مــــ� ال����ــــة وال�ــــاف��ة وقــــ�ل م�ــــ�َّج ع�ــــ� ال��ابلــــة إلــــى 

فق�ـــ�، فهــ� داخــل فــي ج�لـــة الفقــ�اء الــ�ی� أجــازوا ال��ـــ�ق ال�ــ�از؛ �اع��ــار أنــه 

  .)2(بل ه� أولى م� ی���ق عل�ه -��ا س�أتي -عل�ه� به�ا ال�ال

واخ�ار ال�ارث ال��اس�ي أن األولى أال �أكل م�ه، وأن ی���ق �ه �لـه إن 

وج� م� نف�ه ق�ة ال���ل، و����� ل�ف هللا في ال�ـالل، فـإذا اضـ�� لـه اسـ��ان 

  .)3(ح�ل له مال حالل ت��ق ���ل ما أنفقه م� ال��ام م�ه، فإذا

ورأ� ال��اس�ي م��ي على ال�رع؛ و�ال ف�ا ذه� إل�ه ال��ه�ر ه� الـ�اجح؛ 

ألن م�ــ�ف ال�ـــال ال�ـــ�ام هـــ� ال��ـــ�ق �ـــه علــى الفقـــ�اء، وح�ـــ� إنـــه مـــ� ج�لـــة 

  .الفق�اء فإذا ت��ق �ه على نف�ه و��اله ل� یل�مه اع��اره دیً�ا، ��ائ� الفق�اء

جـــاء لل��ـــي صـــلى هللا «و���ــ� االســـ���اس فـــي ذلــ� ��ـــ�ی� ال�جـــل الــ�� 

عل�ه وسل� قال: �ا رس�ل هللا هل�ُ�! قال: ما ل�؟ قال: وقعُ� على ام�أتـي وأنـا 

                                                           
)، م� حـ�ی� ���ـل ل�عـ� بـ� 614رواه ال��م�� في �اب ما ذ�� في ف�ل ال�الة، رق� ( )1(

/ 3ع�ــ�ة، وقــال: ح�ــ� غ��ــ� مــ� هــ�ا ال�جــه. واللفــ� لــه. ورواه أ�ً�ــا أح�ــ� فــي م�ــ��ه (

) مــ� حــ�ی� جــاب� بــ� ع�ــ�هللا، ورواه 1723، رقــ� 9/ 5صــ���ه ()، وابــ� ح�ــان فــي 321

) مـــ� حـــ�ی� جـــاب� وع�ـــ�ال�ح�� بـــ� ســـ��ة 468، 142 -141/ 4ال�ـــاك� فـــي ال��ـــ��رك (

ـــا. ورواه أ�ً�ـــا ال��هقـــي فـــي شـــع�  وأبـــي ��ـــ� ال�ـــ�ی� م�ف�ًعـــا، ومـــ� حـــ�ی� ع�ـــ� م�ق�ًف

�� ال���� الن ح�� ) م� ح�ی� أبي ��� وجاب�. وان��: ال�ل�47/ 7، 56/ 5اإل��ان (

)4 /274.(  
/ 9)، وال���ــ�ع شــ�ح ال�هــ�ب لل�ــ�و� (61/ 3راجــع: االخ��ــار ل�عل�ــل ال���ــار لل��صــلي ( )2(

). وراجع ��ل�: أح�ام ال�ال ال�ـ�ام وضـ�ا�� 130 -129)، والق�اع� الب� رج� ص(428

  ).286االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص(
  ).131/ �2 للغ�الي (ان��: إح�اء عل�م ال�ی )3(
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صائٌ�. فقال رسـ�ل هللا صـلى هللا عل�ـه وسـل�: هـل ت�ـ� ر��ـًة تع�ُقهـا؟ قـال: ال. 

ال. فقال: فهـل ت�ـُ� إ�عـاَم قال: فهل ت����ُع أن ت��َم شه��� م��ا�ع��؟ قال: 

س��� م���ً�ا؟ قال: ال. قال: فَ�َ�َ� ال��يُّ صلى هللا عل�ه وسل� فَ�ْ�َ�ا ن�� علـى 

 ال��يُّ صلى هللا عل�ه وسل� �َعـَ�ق ��ـه ت�ـ�، قـال: أیـ� ال�ـائل؟ فقـال: 
َ
ذل� ُأِتي

أنــا. قــال: خــ� هــ�ا ف��ــ�ق �ــه. فقــال ال�جــل: َأَعَلــى أفقــَ� م�ــي �ــا رســ�ل هللا؟! 

�هللا مــا بــ�� الَبَ�ْ�هــا أهــُل ب�ــٍ� أفقــُ� مــ� أهــل ب��ــي، فَ�ــِ�َ� ال��ــي صــلى هللا �ــ

  .)1(»عل�ه وسل� ح�ى َبَ�ْت أن�اُ�ه، ث� قال: أ�ِعْ�ه أهَل�َ 

فهــ�ا ال�جــل وج�ــ� عل�ــه ال�فــارة ال�غل�ــة ��ــ�� ج�اعــه زوج�ــه فــي نهــار 

لإل�عـام  رم�ان، وت�رج معه ال��ي صلى هللا عل�ه وسـل� فـي ال�فـارة ح�ـى وصـل

لع��ه ع� ال���ة وال��ام، ث� ل� ��� ما ��ع� �ه، ف���ق عل�ـه ال��ـي صـلى هللا 

عل�ـــه وســـل� ��ـــا ��ع�ـــه الفقـــ�اء، فـــ��� أنـــه مـــ� أفقـــ�ه�، فـــأذن لـــه عل�ـــه ال�ـــالة 

  وال�الم �أن ی���ق �ه على أهله.

  وهل ���ز له أداء ال�ج وال�فارات ال�ال�ة وال��اة م�ه؟

ب�ـــ�ه مـــال حـــ�ام م�ـــ� ال حـــج عل�ـــه، وال ز�ـــاة، وال ذ�ـــ� الغ�الـــي أن مـــ� 

كفــارات مال�ــة؛ ألن ال�اجــ� فــي هــ�ا ال�ــال إمــا رده علــى مال�ــه إن �ــان مع�وًفــا، 

و�ما ال���ق �ه على الفق�اء إن لـ� ��ـ� مال�ـه مع�وًفـا؛ ومـ� َثـ�َّ فهـ� مفلـ�، فـال 

  .)2(ت�� عل�ه ال��ادات ال�ال�ة

  ل�� ل� حج به�ا ال�ال، هل ��ح ح�ه؟

خــالف بـــ�� الفقهـــاء؛ ح�ـــ� ذهـــ� ال����ــة وال�ال��ـــة وال�ـــاف��ة إلـــى صـــ�ة 

ال�ج؛ �اع��ار أن ال�ج في ذاته وما ی��قف عل�ه م� أر�ان وش�و� وواج�ات ق� 

                                                           
رواه ال��ـــار� فـــي ال�ـــ�م، �ـــاب إذا جـــامع فـــي رم�ـــان ولـــ� ��ـــ� لـــه شـــيء ف��ـــ�ق عل�ـــه  )1(

)، وم�ــل� فــي ال�ــ�ام، �ــاب تغلــ�� ت�ــ��� ال��ــاع فــي نهــار رم�ــان 1936فل��فــ�، رقــ� (

  ) م� ح�ی� أبي ه���ة.1111على ال�ائ�، رق� (
  ).431/ 9( )، وال����ع133/ 2ان��: إح�اء عل�م ال�ی� ( )2(
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تــ� أداؤه، و�ن �ــان آثً�ــا �إنفــاق ال�ــال ال�ــ�ام، فــال����� ل�ع�ــى خــارج عــ� أفعــال 

  .)1(ال�ج ال�ي ی��قف عل�ها ص��ه

�ــ� مق�ــ�ل؛ لعــ�م ال��افــاة بــ�� ال��ــ� �ال�ــ�ة وعــ�م ح�ــى و�ن ق�ــل �أنــه غ

  .)2(الق��ل؛ ألن أث� الق��ل في ت�ت� ال��اب، وأث� ال��ة في سق�� ال�ل�

وذهـ� ال��ابلــة إلـى عــ�م صـ�ة ال�ــج ��ــال حـ�ام، �قــ�له� فـي ال�ــالة فــي 

  .)3(األرض ال�غ���ة

ــز� ﴿ واســ��ل�ا �قــ�ل هللا تعــالى:  ــَ� ال ْ ــ�ِن� َخ� دُوا َف ــزَو� ــَوىَوَت ْق ِ الت�     ، وق�لــه ســ��انه:)4(﴾ اد

قِ�َ� ﴿  �َما َيَتَقب�ُل اهللاُ ِمَن اْلُمت� َأیَُّها ال�َّاُس ِإنَّ «، وق�ل ال��ي صلى هللا عل�ه وسل�: )5(﴾ إِن

ً�ـا ـٌ� َال َ�ْقَ�ـُل ِإالَّ َ��ِّ َفُهــَ� َمـْ� َعِ�ـَل َعَ�ـال َلــْ�َ� َعَلْ�ـِه َأْمُ�َنـا «، وق�لــه: )6(»�ََّ َ��ِّ

  .)7(»َردٌّ 

وألن ال�ـــج ق��ـــة و�اعـــة، و��امـــه وقعـــ�ده وم�ـــ��ه ���ـــ�م م�هـــي ع�ـــه؛ فـــال 

  .)8(���ن م�ق�ً�ا ��ا ه� عاص �ه

وال�� مع ال��ابلة لل���ص ال�ي اس��ل�ا بها، وألن الفعـل ال�احـ� ال ��ـ�ن 

�اعة ومع��ة فـي وقـ� واحـ�، و��ـ� ت�ـأتى ال�اعـة ��ـا هـ� عـاص �ـه، وال�ـج 

  .)1(مال�ة؛ فلل�ال دخل ف�ها ��ادة ب�ن�ة

                                                           
)، 51/ 7)، وال���ــ�ع (528/ 2)، وم�اهــ� ال�ل�ــل (456/ 2راجــع: حاشــ�ة ابــ� عابــ�ی� ( )1(

  ).458/ 1وأس�ى ال��ال� ل����ا األن�ار� (
  ).528/ 2ان��: م�اه� ال�ل�ل ( )2(
  ).334/ 1)، وم�ال� أولي ال�هى لل�ح��اني (270/ 1راجع: ��اف الق�اع لل�ه�تي ( )3(
  ).197(: آ�ة رق� س�رة ال�ق�ة )4(
  ).27(س�رة ال�ائ�ة: آ�ة رق�  )5(
  رواه م�ل�، وس�� ت����ه. )6(
رواه ال��ار� فـي ال��ـ�ع، �ـاب الـ��� تعل�ًقـا، و�ـ�ا فـي االع��ـام �ال��ـاب وال�ـ�ة، �ـاب إذا  )7(

اج�هــ� العامــل أو ال�ــاك� فأخ�ــأ، ووصــله م�ــل� فــي األق�ــ�ة، �ــاب نقــ� األح�ــام ال�ا�لــة 

  ) م� ح�ی� عائ�ة.1718األم�ر، رق� (ورد م��ثات 
  ).334/ 1ان��: م�ال� أولي ال�هى ( )8(
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وال�الم فـي عـ�م ال��افـاة بـ�� ال�ـ�ة وعـ�م الق�ـ�ل غ�ـ� وارد؛ فـالق��ل إن�ـا 

  ه� إلى هللا س��انه، وال س��ل ل��� إل�ه، إن�ا ن��� على ال��ة.

  ول� سل��ا ب�ل� ف�ا فائ�ة ال��ة مع ع�م الق��ل؟!

��ـــة، أمـــا ال�ـــال وهـــ�ا الـــ�� ق�رتـــه إن�ـــا هـــ� ��ـــأن ال�ـــال ال�ـــ�ام ��ـــ�رة �ق�

ال�ـــ�ام ��ـــ�هة ولـــ�� ��ـــ�رة �ق���ـــة؛ فهـــ�ا لـــه أن ��ـــج م�ـــه، وأن ی��ـــي، و��ـــ�ج 

ال�فــارات ال�ال�ـــة �ـــ�ل�، و�ذا �ـــان ح�ـــه واجً�ــا فعل�ـــه ال��ـــ�� أن ��ـــ�ن ق�تـــه فـــي 

؛ ألن ال��ـ�م ��ـ�هة داخـل فـي دائـ�ة )2(رحلة ح�ه م� ال�الل ال��� قـ�ر ال�اقـة

  مل�ه.

  ال�ي تف�ضها ال�ولة م�ه؟ )3(وهل ���ز أداء ال��ائ�

                                                                                                                                           
أما ال�الة ال�ي ی��لها ال��ابلة في ال��ضع ال�غ��ب فال أراها �ا�لة؛ ألنها ��ـادة ب�ن�ـة  )1(

فقـــ�، ول��ـــ� مال�ـــة؛ فال��مـــة ه�ـــا ل��ـــ� م�علقـــة �فعـــل ال�ـــالة وال ��ـــيء مـــ� م�علقاتهـــا. 

  ).535 -529/ 1( »وأث�ه في الفقه ال���لي � ال�اللأب� ��«راجع: ��ابي 
  ).431/ 9)، وال����ع (133/ 2ان��: إح�اء عل�م ال�ی� ( )2(

ال��ائ� هي: ال��ام مالي �ف�ضه القان�ن ل�الح ال�ولة على ال�ـاس ت�ًعـا ل�قـ�رته� ال�ال�ـة،  )3(

ـــة االق��ـــاد�ة  ـــات العامـــة وت�ق�ـــ� أهـــ�اف ال�ول واالج��ا��ـــة. ت�ـــ�ف ح�ـــ�ل�ها فـــي ال�فق

ان�ــ�: ال��اســة ال�ــ���ة فــي إعفــاء أهــل ال��ــاة مــ� ال�ــ�ائ� ال�ضــ��ة للــ����ر/ دمحم ن�ــ�� 

  ).�3اس��، ��� مق�م إلى ب�� ال��اة ص(

  وق� ذ�� �ع� الفقهاء ش�وً�ا ل��از ف�ض ال��ائ�، ���� إج�الها ��ا یلي:

ـــة الالزمـــة  - 1 ـــة لفـــ�ض ال�ـــ�ائ�، ��ـــ� ع�ـــ� ال��ازن ـــ�د عـــ�ّوٍ  أن ت�جـــ� حاجـــة ح���� ل

والــ�فاع عــ� الــ�الد، أو ســ� نفقــات ال��افــ� العامــة مــ� ال�علــ�� وال�ــ�ة ون��ه�ــا، أو 

  إزالة آثار جائ�ة عامة أل�� �ال��ل���.

  أن ت�ل� م��ان�ة ال�ولة م�ا ��في ل�� تل� ال�اجات.  - 2

أن ��ــ�ن فــ�ض ال�ــ�ائ� ��ــ�ل اســ���ائي ��ــ�� م�ــا ســ��، فــإذا زال ال�ــ�� ت��قــف   - 3

  ال��ائ�.

  �ق��� ف�ض ال��ائ� على األغ��اء دون الفق�اء.أن   - 4

  أال ی�� ف�ض ال��ائ� إال �ع� م�اورة الفقهاء وأهل االخ��اص.  - 5
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ال�ـ�ائ� ال�ف�وضـة مـ� ال�ولـة ت�ـ�ن حق�ـا الزًمـا علـى مـ� ُف�ضـ� علــ�ه�؛ 

وم� َث�َّ فإن دفع ال��ائ� م� ال�ال ال��ام ���ن ن�ًعا م� االن�فاع �ه، ح�ى و�ن 

كان� ه�ه ال��ائ� جائ�ة و�ال�ة م�� ف�ضها؛ ألنه ل� ل� ی�فعها م� هـ�ا ال�ـال 

ا ب�فعها م� ماله ال�الل، ����ن ب�فعها م� ال�ال ال�ـ�ام م��فًعـا ال��ام ل�ان مل�مً 

  .)1(�ه آكًال له

ك�ــا أنــه �إنفاقــه ال�ــال ال�ــ�ام فــي دفــع ال�ــ�ائ� ��ــ�ن م�عــ�ً�ا علــى ال��ــ�ف 

  ��ا س�أتي. -وه� إنفاقه في وج�ه ال�� -ال��عي ال���ح له�ا ال�ال

ة إنفاقـه فـي وجـ�ه فإن ق�ـل: إن دفعـه لل�ولـة فـي صـ�رة ضـ�ائ� ��ـ�ن ���ا�ـ

و��اصـة إذا �انـ� تلـ�  -ال�� وال��الح العامة لل�ولـة؛ ق�ـل: إنـه لـ�� �ال�ـ�ورة

ول هـــ�ا ال�ـــال إلـــى � أن یـــ -ت�فـــ� فـــي غ�ـــ� وجههـــا ال�ـــ��ح ال�ـــ�ائ� �ال�ـــة أو

ال��الح العامة، ��ا أنه ���م م�ه الفق�اء وال��اك�� وغ��ه� م� ذو� ال�اجـات، 

  �ا س�أتي.� -وه� ق�� أص�ل في وج�ه ال��

وعلى فـ�ض جـ�ر ال�ـ�ائ� وخ�وجهـا عـ� ال�جـه ال�ـ��ح؛ فـإن ال��ـأ ال 

  .)2(�عالج ���أ آخ�، فال��ائ� ال�ائ�ة ال تعالج ب�فعها م� ال�ال ال��ام

ك�ا أن ذل� سَ��ِ�ل صـاحَ�ها علـى عـ�م اإلقـالع عـ� تعـا�ي ال�ـال ال�ـ�ام 

�عــ� ال�ــ�ائ� وهــي ���ــة دفعــه فــي ال�ــ�ائ� ال�ــائ�ة. وقــ� ی�ــ�ه� ال�ــ�ُء جــ�ر 

  ل��� ��ل�، وه�ا �اب ال ی����، و�ف�ح ال��ال واسًعا لأله�اء.

  

                                                                                                                                           

ان�ــــ�: ال�عـــــامالت ال�ال�ـــــة ال�عاصــــ�ة فـــــي الفقـــــه اإلســــالمي للـــــ����ر/ دمحم ع��ـــــان شـــــ��� 

  ).226ص(
� ���لــــة راجــــع: ال��ــــارف: معامالتهــــا ودائعهــــا ف�ائــــ�ها لألســــ�اذ/ م�ــــ�فى ال�رقــــا، ��ــــ )1(

)، وأح�ــام ال�ــال ال�ــ�ام وضــ�ا�� 158 -157ال���ــع الفقهــي اإلســالمي، العــ�د األول ص(

)، وأصــ�ل الع�ــل ال��ــ�� فــي 332 -329االن�فــاع وال��ــ�ف �ــه فــي الفقــه اإلســالمي ص(

  ).166اإلسالم في ض�ء ال���ص وال�قاص� ال����ة لل����ر/ ی�سف الق�ضاو� ص(
 -332وضـ�ا�� االن�فـاع وال��ـ�ف �ـه فـي الفقـه اإلسـالمي ص(راجع: أح�ام ال�ـال ال�ـ�ام  )2(

333.(  
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  إتالف ع�� ال�ال ال��ام ���قه أو إلقائه �ال��� ون�� ذل�:

ال ��ــ�ز إتــالف ال�ــال ال�ــ�ام ���قــه أو ف�مــه أو إلقائــه فــي ال��ــ� أو �غ�ــ� 

ع�ها ال��ي صلى ذل� م� ص�ر اإلتالف؛ ألنه م� ق��ل إضاعة ال�ال ال�ي نهى 

ِإنَّ َهللا َ��َِه َلُ�ْ� َثَالًثا: ِق�َل َوَقاَل، َوِ�َضاَعَة الَ�اِل، َوَ�ْ�َ�َة «هللا عل�ه وسل� في ق�له: 

َ�الِ    ، و��اصة إذا ��ا ن���ث ع� مالی�� ال��االت أو ال�والرات.)1(»ال�ُّ

  .)2(امول� ی�قل أن ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� أم� ���ل ذل� في ال�ال ال�� 

و�ن �ان ح�ي ع� الف��ل ب� ��اض أنه وقع فـي یـ�ه دره�ـان، فل�ـا علـ� 

ال أت�ـ�ق إال �ال��ـ�، وال «أنه�ا م� غ�� وجهه�ا رماه�ا بـ�� ال��ـارة، وقـال: 

  فه�ا ��الف ما دل� عل�ه ال���ص. -)3(»أرضى لغ��� ما ال أرضاه ل�ف�ي

م�ه� ح�ُ� الق�� وص�ُق واع���ه اب� ت���ة م� أغال� ال���رِّعة، و�ن ُوج� 

ــــى  ــــ� لهــــ� األمــــ�ال ل��ــــ�ع���ا بهــــا عل ــــ� ل��ادتــــه، وخل الــــ�رع؛ ألن هللا خلــــ� ال�ل

  .)5(. ��ا أنه ع�ل أخ�ق، وال���عة ح��ة �لها)4(��ادته

  .فل� ی�َ� س�� إنفاقه في وج�ه ال��

 إل�هـا ال��ـي 
َ
ی�ل على ذل� حـ�ی� ال�ـاة ال�ـي ُأِخـَ�ْت �غ�ـ� إذن أهلهـا وُدِعـي

ـــــال: صـــــلى هللا ـــــ� ق ـــــ� ���هـــــا وَلَفَ�هـــــا، ث ـــــه وســـــل� وأصـــــ�ا�ه؛ فل أ�ع��هـــــا « عل�

  .)1(»األسار� 

                                                           
)، وفـي 1477رقـ� ( ،﴾ َال َ�ْس�َلُوَن الن�ـاَس إِْلَحاًفـا﴿  �اب ق�ل هللا تعـالىرواه ال��ار� في ال��اة،  )1(

)، 2408االس�ق�اض وأداء ال�ی�ن وال��� وال�فل��، �اب ما ی�هى ع� إضاعة ال�ال رقـ� (

) مـــ� 1715األق�ـــ�ة، �ـــاب ال�هـــي عـــ� ��ـــ�ة ال��ـــائل مـــ� غ�ـــ� حاجـــة، رقـــ� (وم�ـــل� فـــي 

  ح�ی� أبي ه���ة وال�غ��ة ب� ش��ة.
  ).176ان��: أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص( )2(
  ).130/ 2ان��: إح�اء عل�م ال�ی� ( )3(
  ).213 -212/ 4ان��: الف�او� ال���� ( )4(
ان�ــــ�: ال��ــــارف: معامالتهــــا ودائعهــــا ف�ائــــ�ها لألســــ�اذ/ ال�رقــــا، ���لــــة ال���ــــع الفقهــــي  )5(

  ).161اإلسالمي، الع�د األول ص(
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  .)2(ورو� ن�� ه�ا ع� اب� م�ع�د وال���

و���ـــــــ� ��اســـــــه علـــــــى اللق�ـــــــة ال�ـــــــي ال �عـــــــ�ف مال�هـــــــا؛ فـــــــإن ال��هـــــــ�ل 

  .)3(كال�ع�وم

وهـــ� مق��ـــى مقاصــــ� ال�ـــ��عة؛ ح�ــــ� إن هـــ�ا ال�ـــال م�ــــ�دد بـــ�� أن یــــ�� 

��ـ�ف إلـى وجـ�ه ال�ـ� وال��ـ�؛ إذ قـ� ت�لَّ�ـه صـاح�ه ����ـ� إتالفه و���ع، وأن 

م�ـ�م، وال مالــ� لـه غ�ــ�ه ف�ـ�د إل�ــه؛ ف�ــان إنفاقـه فــي وجـ�ه ال�ــ� أولـى مــ� إتالفــه؛ 

ألن�ا ل� أتلف�اه فق� ف�ت�اه على أنف�ـ�ا وعلـى مال�ـه ولـ� ت��ـل م�ـه فائـ�ة، أمـا لـ� 

قه في وج�ه ال��، ل�� م� أنفق�اه في وج�ه ال�� فق� ح�ل� م�ه فائ�ة؛ ف�ع�� إنفا

ق��ـــل ال��ـــ�ق و�لـــ� األجــــ�، و�ن�ـــا مـــ� ق��ـــل الــــ��ل� م�ـــه ودفـــع اإلثـــ� ب�فــــع 

  .)4(اآلخ���

  وأ�ً�ا فإن ��ه ارت�اً�ا ألخف ال��ر��.

                                                                                                                                           
/ 5)، وأح�ـ� فـي م�ـ��ه (3332رواه أب� داود فـي ال��ـ�ع، �ـاب فـي اج��ـاب ال�ـ�هات، رقـ� ( )1(

ال���انـي فـي  ) م� ح�ی� رجل م� األن�ار، ورواه 285/ 4)، وال�ارق��ي في س��ه (293

) م� ح�ی� أبي م�سى األشـع��. وان�ـ�: ن�ـ� ال�ا�ـة لل��لعـي 168/ 2ال�ع�� األوس� (

)5 /403- 406.(  
)، وأ�ً�ـــا: 271/ 2وســـ�� ســـع�� بـــ� م��ـــ�ر ( )،187/ 6راجـــع: ال�ـــ�� ال��ـــ�� لل��هقـــي ( )2(

  ).130/ 2إح�اء عل�م ال�ی� (
للــــ����ر/ إبــــ�ا��� ال�ــــال واألســــ�اذ  �� ان�ـــ�: األمــــ�ال ال����ــــة وم�ــــارفها فــــي الع�ـــل ال��ــــ )3(

م ��2008ت�� الع�ل ال���� ال�ل��ي ال�ال� ب�بي س�ة �ال����ر/ م���د أب� الل�ل، ��� 

  ).10ص(
). وق��ـــ� مـــ� هـــ�ا ال�ع�ـــى �ـــالم ابـــ� ت���ـــة. 131 -130/ 2راجـــع: إح�ـــاء علـــ�م الـــ�ی� ( )4(

  ).213 -209/ 4راجع: الف�او� ال���� (
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وال تالزم ب�� ع�� ال�ال ووس�لة اك��ـا�ه ال���مـة؛ ف�جـ� االن�فـاع �ـه مـ� 

فاعه �ه إعانٌة له على اإلث� غ�� َمْ� �ان س�ً�ا في ح�مة ���ه؛ ل�ال ���ن في ان�

  .)1(واالس���ار في ال�ع��ة وال��� ال��ام

إع�ــاُؤه ألهــل ال�اجــة مــ�  واألصــُل فــي إنفــاق ال�ــال ال�ــ�ام فــي وجــ�ه ال�ــ�

الفقـ�اء وال��ــاك�� ومــ� فــي ح��هــ� مـ� األی�ــام وال�عــ�ز��، وصــ�ُفه فــي ال��ــالح 

، الــ�� )2(لـه م��لــة الفـيءالعامـة �ال�ـ�ارس وال����ــ��ات وال�غـ�ر ون��هــا، ت�ـ��ال 

َـ� ﴿ قال هللا ع� وجل ��ـه:  � ُسـوِل َولِـِذي اْلُ�ْ ى َفلِل�ـ�ِ َولِ�� َما أََفاَء اهللاُ َع�َـ� َرُسـولِ�ِ ِمـْن أَ�ْـِل اْلـُ�َ

�ِيِل    .)3(﴾ َواْلَ�َتا�َ� َواْلَمَساكِ�ِ� َوابِْن الس�

  وهل ُی�ف� في ب�اء ال��اج� وع�ارتها؟

وه� م�ه� ال�اف��ة ���ا نقله ال��و� ع� الغ�الي وغ�ـ�ه مـ� ، )4(ذه� ال����ة

إلـى أن ال�ـال  -)6(، وم�ه� ال��ابلة على ما ی�ـ�و مـ� �ـالم ابـ� مفلـح)5(ال�اف��ة

ال�ــــ�ام الــــ�� ال �عــــ�ف مالُ�ــــه ُ��ـــــ�ف فــــي م�ــــالح ال��ــــل��� العامــــة، وم�هـــــا 

  ال��اج�.

                                                           
�الف�ائ� ال����ة واألم�ال ال��ـ��هة فـي الع�ـل ال��ـ�� للـ����ر/ ��ـاس أح�ـ� ان��: االن�فاع  )1(

) 98دمحم ال�ـــــاز، ��ـــــ� ���لـــــة ال�ـــــ��عة وال�راســـــات اإلســـــالم�ة ��امعـــــة ال���ـــــ�، العـــــ�د (

  ).355ص(
الفــيء لغــًة: ال�جــ�ع، واصــ�الًحا ��لــ� علــى مــا أخــ� مــ� أمــ�ال أهــل ال�ــ�ب صــلً�ا �غ�ــ�  )2(

ون�� ذلـ�. وسـ�ي ف�ً�ـا ألن هللا أفـاء �ـه علـى ال��ـل��� ففـاء إلـ�ه�، ق�ال، �ال��اج وال���ة 

أ� رجع إل�ه� �غ�� ق�ـال. ان�ـ�: مع�ـ� ال��ـ�ل�ات ال�ال�ـة واالق��ـاد�ة فـي لغـة الفقهـاء 

  ).356لل����ر/ ن��ه ح�اد ص(
  ).7س�رة ال���: آ�ة رق� ( )3(
  ).292/ 2راجع: حاش�ة اب� عاب�ی� ( )4(

  ).429 -428/ 9(راجع: ال����ع  )5(
  ).213/ 6)، وأ�ً�ا: اإلن�اف لل��داو� (514 -513/ 4راجع: الف�وع ( )6(
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ــ � لل�ــال وذلــ� علــى اع��ــار أن صــفة ال��مــة إن�ــا تل�ــ� ال�ــ�� ال���ِ�

  .)1(����� غ�� م��وع، وال تل�� ع�� ال�ال

  وألنه ���� م��� الفيء ال�� ُ���ف في ال��الح العامة لل��ل���.

وذهــ� ال�ال��ــة إلــى اســ���اب تــ�ك ال�ــالة فــي ال��ــ�� ال���ــي مــ� ال�ــال 

  ، وه�ا ی�خ� م�ه ��اهة إنفاق ال�ال ال��ام في ب�اء ال��اج�.)2(ال��ام

�ـــ� ت���ـــُه ال��ـــاج� ع�ـــه، ��ـــا أنـــه مـــ� حـــ� الفقـــ�اء ألنـــه مـــال خ��ـــ�؛ ��

  .)3(وال��اك�� في ال�قام األول؛ ألنه م� ج�لة ال��قات، و�ن ل� ُی��َغ �ه األج�

  

، أ� ی�فـ� فـي ال��ـالح )4(وفي ق�ل لل�ال��ـة أ�ً�ـا: إن سـ��له سـ��ل الفـيء

  العامة، وم�ها ب�اء ال��اج�.

وجـ�ه ال�ـ� �لهـا مـ� سـ� حاجـة وال�� أن األصل أن ال�ال ال��ام ی�ف� فـي 

ال�ع�ز�� م� الفق�اء وال��ـاك��، و�ـ�ل� ال��ـالح العامـة لل�ولـة ل�عـ�د نفعـه علـى 

  ع��م ال��ل���، و��اُء ال��اج� وع�ارُتها داخٌل في ال��الح العامة.

وهـــ� ��ـــا قـــ�رُت لـــ�� مـــ� ق��ـــل ال��ـــ�ق ل��ـــ�ل ال�ـــ�اب، و�ن�ـــا مـــ� ق��ـــل 

ثــ� وال���ــة واالن�ــالع م�ــه؛ ولــ�ل� فهــ� أقــ�ب الــ��ل� مــ� ال�ــال ال�ــ�ام لــ�فع اإل

  للفيء وأح�امه.

وح�م�ــه ل��ــ� صــفة ذات�ــة، و�ن�ــا م�علقــة ����قــة اك��ــا�ه م�ــ� اك��ــ�ه و�ــاء 

  �إث�ه.

ـــى  ـــه اع��ـــاًدا عل ـــاء ال��ـــاج� � ـــ�ع� مـــ� عـــ�م جـــ�از ب� ـــه ال ومـــا ذهـــ� إل�

علــى ال��ــ�ص الــ�اردة فــي وجــ�ب أن ��ــ�ن ال�ــال ال��فــ� ��ً�ــا، وأنــه ال �قــاس 

  ُیَ�دُّ عل�ه �أن ه�ا �قال في ج��ع وج�ه ال��، وال ف�ق. )1(الفق��

                                                           
  ).309ان��: أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص( )1(
  ).565/ 18ان��: ال��ان وال����ل الب� رش� ( )2(
  ).309ال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص(راجع: أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع و  )3(
  ).565/ 18ان��: ال��ان وال����ل ( )4(
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ك�ـــا أن ال�هـــات ال�ع��ـــة �ال�ولـــة هـــي غالً�ـــا مـــ� ��ـــ�د وجـــه اإلنفـــاق ���ـــا 

  ی�عل� �ال��الح العامة ح�� أول��اتها.

وال�ــال ال�ــ�ام إذا خــ�ج عــ� یــ� م��ِ�ــ�ه ووقــع فــي یــ� آخــ�ه ����ــ� شــ�عي 

  .)2(»ت��ُّل س�� ال�ل� قائ� مقام ت��ُّل ال�ات« زال� ع�ه صفة ال��مة، فـ

غ�ـــ�  )3(كـــ�ل� فـــإن ��اســـه علـــى ��ـــالن ال�ـــالة فـــي ال��ضـــع ال�غ�ـــ�ب

م�ـــلَّ�؛ وهــــ�ه ال��ـــألة مــــ� مفــــ�دات ال��ابلـــة خالًفــــا لل��هــــ�ر، ولهـــ� ف�هــــا �ــــ�ل� 

تف�ـــ�الت ح�ـــ� ��ـــ�زون صـــالة ال��عـــة والع�ـــ� وال��ـــازة ون��هـــا فـــي ال��ضـــع 

  .)4(ال�غ��ب

ي عــ� الغ�ــ� ال ��ــ�ل�م ��ــالن ال�ــالة فــي ال��ضــع ال�غ�ــ�ب، وال�هــ

  .)5(ونف� الغ�� ل�� فعل ال�الة

أخلـــ� مـــ� هـــ�ا إلـــى أن ال�ـــال ال�ـــ�ام ال����ـــ� عـــ� ���ـــ� ال��ـــارة فـــي 

ال���مات أو �ان م� ق��ل الف�ائ� ال����ـة (ال����ـة) یـ�� الـ��ل� م�ـه �إنفاقـه فـي 

، وال��ـالح العامـة لل�ولـة وم�هـا ب�ــاء وجـ�ه ال�ـ� مـ� سـ� حاجـة الفقـ�اء وال��ـاك��

  ال��اج� وع�ارتها.

واألولــى أن ���ــ� جــ�ء م�ــه للفقــ�اء وال��ــاك��، و�ــ�فع ال�ــاقي إلــى ه��ــة 

  .)6(أو م�س�ة أو ج���ة خ���ة تع�ى ���ار�ع عامة ذات نفع عام
                                                                                                                                           

 -310راجع: أح�ام ال�ـال ال�ـ�ام وضـ�ا�� االن�فـاع وال��ـ�ف �ـه فـي الفقـه اإلسـالمي ص( )1(

  ).20ص( وم�ارفها في الع�ل ال����  )، واألم�ال ال����ة313
)، وشـــ�ح 98/ 1) مـــع شــ�حها درر ال��ـــام (98ان�ــ�: م�لـــة األح�ــام الع�ل�ـــة، مـــادة رقــ� ( )2(

  ).467الق�اع� الفقه�ة لل�رقا ص(
  ).312ان��: أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص( )3(
ـــــى م���ـــــ� خل�ـــــل (116/ 1راجـــــع: بـــــ�ائع ال�ـــــ�ائع ( )4( )، 253/ 1)، وشـــــ�ح ال��شـــــي عل

  ).296 -295/ 1)، و��اف الق�اع (491/ 1)، واإلن�اف (169/ 3وال����ع (
)، وراجــع �ـ�ل� م�ــألة ال�ـالة فــي ال��ضـع ال�غ�ــ�ب فـي ��ــابي 332/ 1راجـع: الفـ�وع ( )5(

  ).535 -529/ 1( »أب� ��� ال�الل وأث�ه في الفقه ال���لي«
في الع�ل ال���� للـ����ر/ ��ـاس ال�ـاز،  ان��: االن�فاع �الف�ائ� ال����ة واألم�ال ال����هة )6(

  ).357) ص(���98لة ال���عة وال�راسات اإلسالم�ة، الع�د (
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كـــ�ل� ��ـــ�ز ل�ـــ� اك��ـــ�ه أن ی�فـــ� م�ـــه علـــى نف�ـــه و��الـــه إذا �ـــان فق�ـــً�ا 

إل�ـه، ل�ـ� ال ��ـ�ز لـه أن ��ـج م�ـه وال أن یـ�فع ال��ـاة ال�ف�وضـة مع�ًزا م��اًجـا 

  وال ال�فارات ال�اج�ة م�ه.

  ك�ا ال ���ز له دفع ال��ائ� م�ه ول� �ان� جائ�ة.

وال ��ـ�ز إتالفــه �ــأ� وســ�لة �انــ�؛ ل�ــا ��ــه مــ� تف��ــ� �افــة ال��ــالح مــع 

  إم�ان�ة ت�ق�� �ع�ها.

*     *     *  

  إنفاق ف�ائ� ال���ك ال����ة في وج�ه ال��ح�� : ال���� ال�اني

ق�رُت فـي ال���ـ� األول أن مـ� اك��ـ� مـاًال ح�اًمـا ثـ� تـاب؛ فـإن ال�اجـ� 

عل�ـــه أن یـــ��ل� مـــ� هـــ�ا ال�ـــال ال�ـــ�ام �إنفاقـــه فـــي وجـــ�ه ال�ـــ�، �ال����ـــة ال�ـــي 

ذ��ُت. وه�ا أح� ش�و� ت���ه أن �قلع ع� ال�ع��ة؛ فال ت��ة مع ال��اومة، ��ا 

  .ه� مق�ر

أمــا م�ــألة هــ�ا ال���ــ� فهــي م�ف�عــة عــ� ال��ــألة ال�ــا�قة وم���ــة عل�هــا، 

وهـــي ت�ـــ�� ���ـــ� ال��ـــ�� إلیـــ�اع مالـــه �فائـــ�ة فـــي ال��ـــ�ك ال��ار�ـــة ال�قل���ـــة 

(ال����ــة) واالســ���ار فــي ذلــ�؛ هــل ��ــ�ز لــه إنفــاق هــ�ه الف�ائــ� فــي وجــ�ه ال�ــ�، 

  كغ�� ال���� م�� تاب وأقلع ع� ذل�؟

� ��ــ�� ب�لــ� لــ�� ��ــه ب�ــ�ك إســالم�ة أو فــ�وع معــامالت وهــ�ا م��ــ�ر �ــ��

إسالم�ة �ال���ك ال��ار�ة، ول��ـه أمـ�ال ���ـى أن ��ف�هـا فـي غ�ـ� ال��ـ�ك، فهـ� 

  م��� إلی�اع ماله في تل� ال���ك ال�ي ت�عامل ب��ام الفائ�ة.

ـــ� ألم�الـــه ال��دعـــة ��ـــ�ل م�ـــ���؛ فهـــل  وعلـــى ذلـــ� ســـ��� اح��ـــاب الف�ائ

�ــ�� عـــ� الف�ائــ� و��فـــ� معـــه علــى عـــ�م اح��ــابها لـــه اب�ـــ�اًء؟ أم ی��ــازل لل��ـــ� ال� 

  �أخ�ها و���ل� م�ها �إنفاقها في وج�ه ال�� �ال����ة ال�ي ق�رُتها آنًفا؟

ولــ�ل� أ��ــ� أوال ح�ــَ� ال��ــازل لل��ــ�ك ال����ــة عــ� الف�ائــ�، ثــ� أقــ�ر ح�ــ� 

  إنفاقها في وج�ه ال��.
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  ح�� ال��ازل لل���ك ال����ة ع� الف�ائ�:

س�� تق��ـ� أن ف�ائـ� ال��ـ�ك هـي ر�ـا م�ـ�م، ���ـ� مـا ذهـ� إل�ـه ج�ـاه�� 

ال�عاص��� وق�رته ال��امع الفقه�ة واله��ات العل��ة؛ وم� َث�َّ فإن م� ی�دع ماله 

ب��� ت�ار� و��قاضـى عل�ـه فائـ�ة فإن�ـا ی�عامـل �ال��ـا، الـ�� ح�مـه هللا عـ� وجـل 

إِال� َكَما َ�ُقوُم ال�ـِذي َيَتَخب�ُطـ�ُ   َي�ْ�ُلُوَن الر�بَا َال َ�ُقوُموَن  ال�ِذيَن ﴿ وش�د في ت����ه في ق�له تعالى: 

َم  �َما اْل�َْيُع ِمْثُل الر�بَا َوأََحـل� اهللاُ اْل�َْيـَع َوَ�� �ُ�ْم َقالُوا إِن ْيَطاُن ِمَن اْلَمس� َذلَِك بِ�َن  الر�بَـا َفَمـْن َجـاَءُه َمْوعَِظـٌة الش�

ِ�َ� اهللاِ َوَمْن َعاَد َف�ُوَل�َِك أَْصَحاُب الن�ارِ �ُْم فِيَ�ا َخالُِد  ِمْن  َيْمَحُق اهللاُ  وَن َرب��ِ َفانَْتَ�� َفَل�ُ َما َسَلَف َوأَْمرُهُ إ

ـاٍر أَثِـيٍم  ُـل� َكف� َدَقاِت َواهللاُ َال يُِحب� � ُقـوا اهللاَ ﴿ يَـا أَي�  :ثـ� قـال سـ��انه، )1(﴾ الر�بَا َويُرْ�ِ� الص� َ�ـا ال�ـِذيَن آَمنُـوا ا��

ٍب ِمـَن اهللاِ َوَرُسـولِ�ِ َوإِْن تُ�ْـُتْم َفَلكُـْم  َوَذُروا َما بَ�َِ� ِمَن الر�بَا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِ�َ�  َف�ِْن َلْم َ�ْفَعلُوا َف�َْذنُوا بَِ�ْ

  .)2(﴾ُرُءوُس أَْمَوا�ِكُْم َال َتْظلُِموَن َوَال تُْظَلُموَن 

ـــا؛ ل�ـــا هـــ� معلـــ�م مـــ� م�ـــارِّه  ـــ� یـــ�د فـــي غ�ـــ� ال�� وهـــ�ا تغلـــ�� وت�ـــ�ی� ل

  االق��اد�ة واالج��ا��ة ال����ة ال�ي تف�� �ال����عات ال�ي ی�ف�ى بها.

ــ�هِ� والف�ــُة �الف�ــِة «وقــ� قــال ال��ــي صــلى هللا عل�ــه وســل�:  ــ�هُ� �ال ال

�ال�لِح، مـ�ًال ���ـٍل، یـً�ا ب�ـٍ�، وال��ُّ �ال��ِّ وال�ع�ُ� �ال�ع�ِ� وال��ُ� �ال��ِ� وال�لُح 

  .)3(»َفَ�ْ� زَاَد أو اسَ��َاَد فقْ� َأْرَ�ى، اآلخُ� والُ�عِ�ي ��ه س�اءٌ 

لعــــ� رســــ�ل هللا صــــلى هللا عل�ــــه وســــل� آكــــل ال��ــــا وم��لــــه و�ات�ــــه و

  .)4(وشاه��ه

وال��ــــــا أحــــــ� ال�ــــــ�ع ال���قــــــات ال�ــــــي أمــــــ� ال��ــــــي صــــــلى هللا عل�ــــــه وســــــل� 

  ی� ال���دة في ال��ا أك�� م� أن ت��ى.. واألحاد)1(�اج��ابها

                                                           
  ).276 -275س�رة ال�ق�ة: اآلی�ان ( )1(
  ).279 -278س�رة ال�ق�ة: اآلی�ان ( )2(
) مـ� حــ�ی� أبــي ســع�� 97، 66، 49/ 3)، وأح�ــ� (1584رواه م�ـل� فــي �ــاب ال��ـا، رقــ� ( )3(

ـــ�ه فـــي ال�ـــ�ر� رضـــي  ـــه شـــ�اه� ع�یـــ�ة مـــ� حـــ�ی� ��ـــادة بـــ� ال�ـــام� وغ� هللا ع�ـــه. ول

  ال������ وغ��ه�ا.
  ) م� ح�ی� جاب� رضي هللا ع�ه.1598رواه م�ل� في �اب لع� آكل ال��ا وم��له، رق� ( )4(
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وال��ــ�ك ال����ــة ت�عامــل ب��ــام الفائــ�ة أخــً�ا و�ع�ــاًء؛ فهــي تقــ�ض ع�الءهــا 

ـــــ� ال�ـــــال  ـــــ�� مال ـــــ� تلعـــــ� دور ال�ســـــا�ة ب ـــــا؛ ح� ـــــ�ض مـــــ�ه� �ال�� ـــــا، وتق� �ال��

وال�ق��ض، ف�ق�م �إق�اض أم�ال ال��دع�� لقاء ن�ـ�ة م�ـ�دة مـ� الف�ائـ� ت�قاسـ�ها 

 -وقـ� ت�لـغ ال�الیـ�� -؛ ول�ل� فإن ال��ـازل عـ� اح��ـاب الف�ائـ�)2(المع أر�اب ال�

ل�لــ� ال��ــ�ك مــ� ق�ــل ال�ــ�دع�� (ال�ق�ضــ��) لــ�� ســائًغا، وال ی�فــ� مــع مقاصــ� 

ال�ـــ��عة، بـــل ��ـــه تق��ـــة وت�ـــ��ع ل�لـــ� ال��ـــ�ك ل��ـــ��� فـــي س�اســـ�ها اإلق�اضـــ�ة 

��ــل��� ��ــ�ى أنــ�اع ال����ــة، وقــ� ��ــ�عان ب�لــ� األمــ�ال علــى م�ار�ــة اإلســالم وال

ال��ار�ــة، و��اصــة إذا �ــان ذلــ� مــع ب�ــ�ك أج���ــة؛ فهــ� مــ� ق��ــل ال�عــاون علــى 

  .)3(اإلث� والع�وان

وهـــ�ه الف�ائـــ� ل��ـــ� م�ل��ـــة ل�لـــ� ال��ـــ�ك، ال ���ـــ� أن���هـــا وال ���ـــ� 

  .)4(أح�ام ال���عة؛ وم� َث�َّ ال ���ز ت��ها لها

� ال���ك مـ� عقـ�د نـ�ج ع�هـا ك�ا أن ال��دع ه� ال����ل ع�ا أج�اه مع تل

ه�ا ال�ـال؛ ولـ�ل� فـإن ت��ـه لل��ـ� ال �ع��ـه مـ� ال��ـ��ل�ة، بـل عل�ـه أن یـ��ل� 

  .)5(م� ه�ا ال�ال �إنفاقه في وج�هه ال����ة

                                                                                                                                           
 ِإنَّ الَّـِ�یَ� َ�ـْأُكُل�نَ  ﴿ح�ی� ال��ع ال���قات رواه ال��ار� في ال�صا�ا، �ـاب قـ�ل هللا تعـالى:  )1(

)، وفـي 2766، رقـ� (﴾ َأْمَ�اَل اْلَ�َ�اَمى ُ�ْلً�ـا ِإنََّ�ـا َ�ـْأُكُل�َن ِفـي ُ�ُ�ـ�ِنِهْ� َنـاًرا َوَسَ�ْ�ـَلْ�َن َسـِع�ً�ا

)، ورواه م�ــل� 6857ك�ـاب ال��ـار��� مــ� أهـل ال�فــ� والـ�دة، �ــاب رمـي ال���ــ�ات، رقـ� (

  ).89في اإل��ان، �اب ب�ان ال��ائ� وأك��ها، رق� (
  ).181ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص(ان��: أح� )2(
ان�ـــــ�: أصـــــ�ل الع�ـــــل ال��ـــــ�� فـــــي اإلســـــالم فـــــي ضـــــ�ء ال��ـــــ�ص وال�قاصـــــ� ال�ـــــ���ة  )3(

)، وأ�ً�ـــــا: ال��ــــــارف: معامالتهــــــا ودائعهــــــا ف�ائـــــ�ها، ���لــــــة ال���ــــــع الفقهــــــي 166ص(

  ).161 -160اإلسالمي، الع�د األول ص(
  ).175ان��: أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص( )4(
  ان��: ال��جع ال�اب�. )5(
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 ومــ� ه�ــا فــإن ال��عــ�ِّ� علــى مــ� اضــ�� إلیــ�اع مالــه فــي ال��ــ�ك ال��ار�ــة

أن �أخـ� (ال�ي ت�عامل ب��ام الفائ�ة) واالس���ار في ذل� ل�اج�ه إلى ذل� اإلی�اع 

  ه�ه الف�ائ� ال�ائ�ة على رأس ماله و���ل� م�ها �إنفاقها في وج�ه ال��.

ح�ــ� إنهــا غ�ــ� م�ل��ــة لــه ل���ــ�لها ��ــ�� غ�ــ� م�ــ�وع، وال م�ل��ــة لل��ــ� 

لع�الئـه �فائـ�ة. ومـ� َثـ�َّ فهـي  ��ع��ها إل�ه؛ ألن ال��� ت��ل عل�ها م� إق�اضها

؛ ���ـــ�ن م�ـــ��ها م�ـــ�� الفـــيء، لل��ـــالح العامـــة لل��ـــل���، )1(م�ه�لـــة ال�الـــ�

  ��ا س�� تق���ه. -وألهل ال�اجة م� الفق�اء وال��اك�� ون��ه�

وه�ا ال�� ق�رُته ه� مـا ق�رْتـه ل��ـة الـ�د علـى اس�ف�ـارات ال��ـ� اإلسـالمي 

الــ�ولي فــي دورتــه ال�ان�ــة ال��عقــ�ة ��ــ�ة ســ�ة  لل����ــة مــ� م��ــع الفقــه اإلســالمي

م، وأكـــــ�ه ال���ـــــع فـــــي قـــــ�ارات دورتـــــه ال�ال�ـــــة ال��عقـــــ�ة ســـــ�ة 1985هــــــ/ 1406

  .)2(م1986هـ/ 1407

  .)3(وه� ما ذه� إل�ه ���� م� ال�عاص���

علــى أنــه ی��غــي ال����ــه علــى أن االســ���ار فــي إیــ�اع ال�ــال �فائــ�ة فــي تلــ� 

ل��ورة، فإذا زال� �أن وج�ت م�ـارف إسـالم�ة وجـ� ال���ك إن�ا ه� م� ق��ل ا

  .)4(»ما جاز لع�ر ��ل ب�واله«اإلقالع ع� ذل� ل�وال س��ه؛ فـ 

ومـــا ذهـــ� إل�ـــه �عـــ� ال�ـــاح��� مـــ� أن مـــ� اضـــ�� إلیـــ�اع مالـــه �ـــال���ك 

ال����ة فإن ال�اج� عل�ه أن �عق� عقً�ا خالً�ـا مـ� ال��ـا، �ـأن ی�فـ� مـع إدارة ال��ـ� 

                                                           
  ).181ان��: أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� االن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي ص( )1(
)، والعـ�د ال�الـ� 543 -542/ 2ان��: م�لة م��ع الفقه اإلسالمي ال�ولي، الع�د ال�ـاني ( )2(

)1 /98- 99.(  
 -176راجع: أح�ام ال�ـال ال�ـ�ام وضـ�ا�� االن�فـاع وال��ـ�ف �ـه فـي الفقـه اإلسـالمي ص( )3(

ــــي ضــــ�ء ال��ــــ�ص وال�قاصــــ� ال�ــــ���ة 181 ــــي اإلســــالم ف ــــ�� ف )، وأصــــ�ل الع�ــــل ال��

  ).171 -167، 116ص(
)، واألشــ�اه 39/ 1) مــع شــ�حها درر ال��ــام (23ان�ــ�: م�لــة األح�ــام الع�ل�ــة، مــادة رقــ� ( )4(

)، واألش�اه وال��ائ� الب� ن��� مع شـ�حه غ�ـ� ع�ـ�ن ال��ـائ� 85وال��ائ� لل����ي ص(

  ).189)، وش�ح الق�اع� الفقه�ة لل�رقا ص(278/ 1(
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فهـ�ا قــ�ل ب�ـ�ك الف�ائــ� لل��ــ�،  -)1(ب ف�ائــ� علـى أم�الــه ال��دعــةعلـى عــ�م اح��ـا

وق� سـ�� ب�ـان أن هـ�ا ��ـه ت�ـ��ع وتق��ـة لل��ـ� علـى االسـ���ار فـي س�اسـ�ه فـي 

ال�عامــل �ال��ــا، و�ــ�خل فــي ال�عــاون علــى اإلثــ�، ولــ�� مــ� ق��ــل تقــ�ی� ال�ــ�ورة 

ع ع�ل�ة اإلیـ�اع، فـإذا �ق�رها؛ فإن اح��اب الف�ائ� على األم�ال ال��دعة م�الزم م

قل�ـــا ��ـــ�از اإلیـــ�اع لل�ـــ�ورة فـــإن ذلـــ� ی��ـــ�� اح��ـــاب الف�ائـــ� عل�هـــا ����عـــة 

ال�ــال، �اع��ــار أن هــ�ه هــي س�اســة ال��ــ� ون�امــه؛ فلــ�� هــ�ا مــ� ق��ــل ال�ضــا 

  �عق� ال��ا، و�ن�ا م� ق��ل االض��ار إلی�اع ال�ال �ال��� ال����� لل��ا ت�ًعا.

و�نفاقهــا فــي وجــ�ه ال�ــ� خ�ــٌ� مــ� ت��هــا لل��ــ� الــ��  وال شــ� أن أخــ� الف�ائــ�

  ی�عامل ب��ام الفائ�ة.

*     *     *  

  خات�ة ال���:

  ان�هى ال��� إلى ع�د م� ال��ائج ���� إج�الها ���ا یلي:

، ���� ح�ازته و�حـ�ازه واالن�فـاع �ـه ان�فاًعـا عاد��ـاأن ال�ال ه� �ل ما  أوال:

م.   و��خل ��ه ال�ال غ�� ال��ق�َّ

ال�ـال ال���ـ�ر علـى ال��ـل� االن�فـاع �ـه ل��ل�ـه  أن ال�ال ال��ام ه� ثانً�ا:

  ���� غ�� م��وع.

أن ال�ـال ال�ـ�ام ال����ـ� عـ� ���ـ� ال��ـارة فـي ال���مـات أو �ـان  ثالً�ا:

مــ� ق��ــل الف�ائــ� ال����ــة یــ�� الــ��ل� م�ــه �إنفاقــه فــي وجــ�ه ال�ــ� مــ� ســ� حاجــة 

  عامة لل�ولة، وم�ها ب�اء ال��اج� وع�ارتها.الفق�اء وال��اك��، وال��الح ال

ــا: ��ــ�ز ل�ــ� اك��ــ� ال�ــال ال�ــ�ام ب�ضــا صــاح�ه أن ی�فــ� م�ــه علــى  را�ًع

نف�ه و��اله إذا �ـان فق�ـً�ا معـ�ًزا م��اًجـا إل�ـه، ل�ـ� ال ��ـ�ز لـه أن ��ـج م�ـه وال 

أن یــــ�فع ال��ــــاة ال�ف�وضــــة وال ال�فــــارات ال�اج�ــــة م�ــــه، ��ــــا ال ��ــــ�ز لــــه دفــــع 

  ائ� م�ه ول� �ان� جائ�ة.ال�� 
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ال ��ــ�ز إتــالف ال�ــال ال�ــ�ام ال�ــأخ�ذ ب�ضــا صــاح�ه �ــأ� وســ�لة  خامً�ــا:

  كان�.

ال ���ز ل�� اض�� إلی�اع ماله في ال���ك ال����ة أن ی��ازل ع�  سادًسا:

  اح��اب الف�ائ� ل�ل� ال���ك، و�ن�ا ال�اج� عل�ه أن ی�فقها في وج�ه ال��.

  

*     *     *  

  ال��اجع:

 الق�آن ال����.

أبـــ� ��ـــ� ال�ـــالل وأثـــ�ه فـــي الفقـــه ال���لـــي للـــ����ر/ ه�ـــام الع��ـــي، رســـالة ماج�ـــ���، �. دار ال��ـــائ� 

 م.2013هـ/ 1434ب��وت، ال��عة األولى  -اإلسالم�ة

 ب��وت، ال��عة، ب�ون تار�خ. -أح�ام الق�آن الب� الع��ي، �. دار ال��� العل��ة

ن�فاع وال���ف �ه في الفقه اإلسالمي لل����ر/ ��ـاس أح�ـ� دمحم ال�ـاز، أح�ام ال�ال ال��ام وض�ا�� اال

 م.1998هـ/ �1418. دار ال�فائ� �األردن، ال��عة األولى 

  م.2008هـ/ 1429أح�ام ال�عامالت ال����ة لل��خ علي ال����، �. دار الف�� الع��ي �القاه�ة، 

نــة، �. م���ــة ���ا�ــه فــ�ت�ا، ســ�اراغ �إن�ون��ــ�ا، إح�ــاء علــ�م الــ�ی� للغ�الــي، ب�قــ��� الــ����ر/ بــ�و� ��ا

  ب�ون تار�خ.

  ب��وت، ب�ون تار�خ. -االخ��ار ل�عل�ل ال���ار لل��صلي، �. دار ال��� العل��ة

أســ�ى ال��الــ� شـــ�ح روض ال�الــ�، لل�ـــ�خ ز���ــا األن�ـــار�، ومعــه حاشـــ�ة ال�ملــي ال���ـــ�، �. دار 

 ال��اب اإلسالمي، ب�ون تار�خ.

ب�ـ�وت،  -وال��ائ� الب� ن��� مـع شـ�حه غ�ـ� ع�ـ�ن ال��ـائ� لل��ـ��، �. دار ال��ـ� العل��ـةاألش�اه 

 م.1985هـ/ 1405ال��عة األولى 

 م.1990هـ/ 1411ب��وت، ال��عة األولى  -األش�اه وال��ائ� لل����ي، �. دار ال��� العل��ة

����ر/ ی�سـف الق�ضـاو�، أص�ل الع�ل ال���� في اإلسالم فـي ضـ�ء ال��ـ�ص وال�قاصـ� ال�ـ���ة للـ

 م.�2008. دار ال��وق �القاه�ة، ال��عة ال�ان�ة 

 أص�ل الفقه لل����ر/ دمحم ز���ا ال��د��ي، �. دار ال�قافة لل��� وال��ز�ع �القاه�ة، ب�ون تار�خ.

 أص�ل الفقه لل��خ دمحم أبي زه�ة، �. دار الف�� الع��ي �القاه�ة، ب�ون تار�خ.



  
  
  

 العربي دمحم یسري ھشام

 

  )2018دیسمبر ( الثانيالعدد ) 31المجلد (

211 

ق�ـــا�ا الفقه�ـــة ال�عاصـــ�ة للـــ����ر/ علـــي ال�ـــال�س، �. دار ال�قافـــة �ال�وحـــة، االق��ـــاد اإلســـالمي وال

 م.1998هـ/ 1418وم�س�ة ال��ان ب���وت، 

األم�ال ال����ة وم�ارفها في الع�ل ال���� لل����ر/ إب�ا��� ال�ال واألس�اذ ال����ر/ م���د أب� الل�ل، 

  م.���2008 ���ت�� الع�ل ال���� ال�ل��ي ال�ال� ب�بي س�ة 

االن�فــاع �الف�ائــ� ال����ــة واألمــ�ال ال��ــ��هة فــي الع�ــل ال��ــ�� للــ����ر/ ��ــاس أح�ــ� دمحم ال�ــاز، ��ــ� 

هــ/ سـ����� 1435) ذو القعـ�ة ���98لة ال���عة وال�راسات اإلسالم�ة ��امعة ال����، الع�د (

 م.2014

��ان ال�ـ�داو�، ب��ق�ـ� اإلن�اف في مع�فة ال�اجح م� ال�الف علـى مـ�ه� اإلمـام أح�ـ� لعلـي بـ� سـل

 ب��وت، ب�ون تار�خ. -حام� الفقي، �. دار إح�اء ال��اث الع��ي

 ال��� ال�ائ� ش�ح ��� ال�قائ� الب� ن���، �. دار ال��اب اإلسالمي، ال��عة ال�ان�ة، ب�ون تار�خ.

 م.1994هـ/ 1414ال��� ال���� في أص�ل الفقه لل�ر��ي، �. دار ال���ي، ال��عة األولى 

  م.1986ه/ 1406ب��وت، ال��عة ال�ان�ة  -ئع ال��ائع لل�اساني، �. دار ال��� العل��ةب�ا

ال��ان وال����ل الب� رش� ال��، ب��ق�� ال����ر/ دمحم ح�ي، �. دار الغ�ب اإلسالمي، ال��عة ال�ان�ة 

 م.1988ه/ 1408

 تار�خ. ب��وت، ب�ون  -ال�اج واإلكل�ل ل����� خل�ل لل��اق، �. دار ال��� العل��ة

ت���ــ� ال��قــ�ل وتهــ�ی� علــ� األصــ�ل لعــالء الــ�ی� ال�ــ�داو� ال���لــي، ب��ق�ــ� الــ����ر/ ه�ــام الع��ــي، 

هـــ/ 1434وع�ــ�هللا هاشــ�، �. وزارة األوقــاف وال�ــ��ن اإلســالم�ة ب�ولــة ق�ــ�، ال��عــة األولــى 

 م.2013

ال�افعي، وحاش�ة اب� قاس� ال��ـاد� عل�ـه، �. دار  ت�فة ال���اج في ش�ح ال��هاج الب� ح�� اله���ي

 إح�اء ال��اث الع��ي، ب�ون تار�خ.

ال�ل��� ال���� في ت���ج أحادی� ال�افعي ال���� الب� ح�� الع�قالني، �. م�س�ـة ق���ـة �القـاه�ة، 

 ب�ون تار�خ.

 م.1992ه/ 1412ب��وت  -حاش�ة اب� عاب�ی� على ال�ر ال���ار، �. دار ال��� العل��ة

  م.2001هـ/ 1422ب��وت، ال��عة األولى  -ال�خ��ة للق�افي، �. دار ال��� العل��ة

 س�ل ال�الم ش�ح بل�غ ال��ام لل��عاني، �. دار ال��ی� �القاه�ة، ب�ون تار�خ.

  م.1954ه/ 1373القاه�ة  -س�� اب� ماجه، ب��ق�� دمحم ف�اد ع��ال�اقي، �. دار إح�اء ال��� الع���ة

 ، �. دار الف��، ب��ق�� دمحم م��ي ال�ی� ع��ال����، ب�ون تار�خ.س�� أبي داود
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  ب��وت، ب�ون تار�خ. -س�� ال��م��، ب��ق�� وش�ح أح�� دمحم شاك�، �. ال����ة ال�قا��ة

 م.1966ه/ 1386ب��وت  -س�� ال�ارق��ي، ب��ق�� ال��� ع��هللا هاش� ��اني، �. دار ال�ع�فة

ه/ 1414م�ـــة ال���مـــة  -دمحم ع�ـــ�القادر ع�ـــا، �. م���ـــة دار ال�ـــازال�ـــ�� ال��ـــ�� لل��هقـــي، ب��ق�ـــ� 

 م.1994

 -ال�ــ�� ال��ــ�� لل��ــائي، ب��ق�ــ� الــ����ر/ ع�ــ�الغفار ال��ــ�ار�، وســ�� ��ــ�و�، �. دار ال��ــ� العل��ــة

  م.1991هـ/ 1411ب��وت، ال��عة األولى 

ب��وت، ب�ون  -ال��� العل��ةس�� سع�� ب� م���ر، ب��ق�� ال��خ ح��� ال�ح�� األع��ي، �. دار 

  تار�خ.

لل����ر/ دمحم » ح�� ال��اة م� ال��ائ�«ال��اسة ال����ة في إعفاء أهل ال��اة م� ال��ائ� ال�ض��ة 

ن��� �اس��، ��� مق�م إلى ب�� ال��اة، ل��ة م�اجعة م��وع القان�ن ال���ذجي لل��اة �ال���� 

  م.2008س�ة 

ال�رقـــا، ب�عل�ـــ� وتقـــ��� وتـــ�ی�ل األســـ�اذ م�ـــ�فى ال�رقـــا، وم�اجعـــة شـــ�ح الق�اعـــ� الفقه�ـــة لل�ـــ�خ أح�ـــ� 

 م.1989هـ/ 1409ال����ر/ ع��ال��ار أبي غ�ة، �. دار القل� ب�م��، ال��عة ال�ان�ة 

شــ�ح ال���ــ� ال���ــ� البــ� ال��ــار الف�ــ�حي، ب��ق�ــ� الــ����ر/ دمحم ال�ح�لــي والــ����ر/ ن��ــه ح�ــاد، �. 

  م.1997هـ/ �1418عة ال�ان�ة م���ة الع���ان �ال��اض، ال�

 ب��وت، ب�ون تار�خ. -ش�ح م���� خل�ل لل��شي، وحاش�ة الع�و� عل�ه، �. دار صادر

ب��وت،  -ش�ح م��هى اإلرادات لل�ه�تي، ب��ق�� د. ع��هللا ب� ع��ال���� ال���ي، �. م�س�ة ال�سالة

 م.2000ه/ 1421ال��عة األولى س�ة 

ب�ــ�وت، ال��عــة  - ال�ــع�� ��ــ��ني زغلــ�ل، �. دار ال��ــ� العل��ــةشــع� اإل��ــان لل��هقــي، ب��ق�ــ� دمحم

 هـ.1410األولى 

هـــ/ 1414ب�ـ�وت، ال��عــة ال�ان�ـة  -صـ��ح ابـ� ح�ــان، ب��ق�ـ� شــع�� األرنـاؤو�، �. م�س�ـة ال�ســالة

  م.1993

، �ع�ا�ــة دمحم زه�ــ� بــ� ناصــ� ه1422ب�ــ�وت، ال��عـة األولــى  -صـ��ح ال��ــار�، �. دار �ــ�ق ال��ــاة

  �اص�.ال

 م.1954ه/1374القاه�ة  -ص��ح م�ل�، ب��ق�� دمحم ف�اد ع��ال�اقي، دار إح�اء ال��� الع���ة

 م.1987ه/ 1408الف�او� ال���� الب� ت���ة، �. دار ال��� العل��ة، ال��عة األولى 

عـة ب�ـ�وت، ال��عـة ال�ا� -الف�وع ل��� ال�ی� بـ� مفلـح، راجعـه ع��ال�ـ�ار أح�ـ� فـ�اج، �. عـال� ال��ـ�

  م.1985ه/ 1405
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م�ـــ�، ودار  -ف�ائـــ� ال��ـــ�ك هـــي ال��ـــا ال�ـــ�ام للـــ����ر/ ی�ســـف الق�ضـــاو�، �. دار ال�فـــاء �ال���ـــ�رة

 م.1994هـ/ 1415ال���ة �القاه�ة، ال��عة ال�ال�ة 

قـــ�ارات ال���ـــع الفقهـــي اإلســـالمي ب�ا��ـــة العـــال� اإلســـالمي ���ـــة ال���مـــة، الـــ�ورات مـــ� األولـــى إلـــى 

 �ع ال���ع، ال��عة ال�ان�ة، ب�ون تار�خ.ال�ا�عة ع��ة، �

)، �. 10 -1ق�ارات وت�ص�ات م��ع الفقه اإلسالمي ال����� م� م���ة ال��ت�� اإلسـالمي للـ�ورات (

 م، ودورات أخ��.1998هـ/ 1418دار القل� ب�م��، ال��عة ال�ان�ة 

  ب��وت، ب�ون تار�خ. -الق�اع� في الفقه الب� رج�، �. دار ال�ع�فة

 م.1983هـ/ 1403لق�اع ع� م�� اإلق�اع لل�ه�تي، �. عال� ال��� س�ة  ك�اف ا

 ب��وت، ال��عة األولى. -ل�ان الع�ب الب� م���ر، �. دار صادر

ب�ــ�وت، ال��عــة األولــى  -م�لــة األح�ــام الع�ل�ــة مــع شــ�حها درر ال��ــام لعلــي ح�ــ�ر، �. دار ال��ــل

 م.1991ه/ 1411

ال�ا�ع ل����ة ال�عاون اإلسالمي (ال��ت�� اإلسالمي سـا�ًقا)، العـ�د م�لة م��ع الفقه اإلسالمي ال�ولي، 

 ال�اني، والع�د ال�ال�، �. ال���ع.

  ال����ع ش�ح ال�ه�ب لل��و�، وت��ل�ه ل���� ن��� ال���عي، �. م���ة اإلرشاد ���ة، ب�ون تار�خ.

 تار�خ. م���ع ف�او� ش�خ اإلسالم اب� ت���ة، �. م���ة اب� ت���ة �القاه�ة، ب�ون 

ال�ــ�خل فــي الفقــه اإلســالمي: تع��فــه وتار��ــه وم�ا��ــه ون���ــة ال�ل��ــة والعقــ� للــ����ر/ دمحم م�ــ�فى 

 م.1985هـ/ 1405ب��وت، ال��عة العاش�ة  -شل�ي، �. ال�ار ال�ام��ة

ب�ـ�وت،  -ال����رك على ال������ لل�اك�، ب��ق�� م��فى ع��القادر ع�ا، �. دار ال��� العل��ـة

  م.1990ه/ 1411ألولى ال��عة ا

 م��� اإلمام أح��، �. م�س�ة ق���ة �القاه�ة، ب�ون تار�خ.

ــــة ال���ــــع الفقهــــي  ال��ــــارف: معامالتهــــا، ودائعهــــا، ف�ائــــ�ها لألســــ�اذ/ م�ــــ�فى ال�رقــــا، ��ــــ� ���ل

  م.1988هـ/ 1408اإلسالمي ب�ا��ة العال� اإلسالمي، الع�د األول س�ة 

م�ال� أولي ال�هى في ش�ح غا�ـة ال���هـى لل�ـ�خ م�ـ�فى ال�ح��ـاني، �. ال���ـ� اإلسـالمي ب�م�ـ�، 

  م.1994ه/ 1415ال��عة ال�ان�ة 

 هـ.1401ال�عامالت ال����ة ال�ال�ة لألس�اذ ال��خ أح�� إب�ا��� ��، �. دار األن�ار �القاه�ة 

/ دمحم ع��ـان شـ���، �. دار ال�فـائ� �ـاألردن، ال�عامالت ال�ال�ة ال�عاصـ�ة فـي الفقـه اإلسـالمي للـ����ر

  م.2007ه/ 1427ال��عة ال�ادسة 
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ب�ـ�وت،  -ال�عامالت ال�ال�ة ال�عاص�ة في ض�ء اإلسالم ل�ع� الـ�ی� دمحم ال��ـي، �. ال���ـ� اإلسـالمي

 م.2002هـ/ 1423ال��عة األولى 

ال��ــ��ي، �. دار ال�ــ�م��  ال�ع�ــ� األوســ� لل���انــي، ب��ق�ــ� �ــارق عــ�ض هللا وع��ال���ــ� إبــ�ا���

 هـ.�1415القاه�ة س�ة 

دم�ــ�،  -مع�ــ� ال��ــ�ل�ات ال�ال�ــة واالق��ــاد�ة فــي لغــة الفقهــاء للــ����ر/ ن��ــه ح�ــاد، �. دار القلــ�

  م.2014هـ/ 1435ال��عة ال�ان�ة 

 م.2004ه/ 1425ال�ع�� ال�س�� ل���ع اللغة الع���ة، �. م���ة ال��وق ال�ول�ة، ال��عة ال�ا�عة 

مع�� لغة الفقهاء لل����ر/ دمحم رواس قلعه جي، مع ��اف إن�ل��� ع��ي ف�ن�ي لل���ل�ات ال�اردة 

 م.1996هـ/ 1416في ال�ع��، �. دار ال�فائ�، ال��عة األولى 

ال�غ�ي ش�ح م���� ال��قي ل��ف� ال�ی� ب� ق�امـة، ب��ق�ـ� د/ ع�ـ�هللا ال���ـي، ود/ ع�ـ�الف�اح ال�لـ�، 

 م.1997هـ/ �1417ال��اض، ال��عة ال�ال�ة  �. دار عال� ال���

ال�قاصــ� ال�ــ���ة وأث�هــا فــي فقــه ال�عــامالت ال�ال�ــة للــ����ر/ ر�ــاض م��ــ�ر ال�ل�فــي، ��ــ� ���لــة 

هــــــ/ 1425) ســـــ�ة 1) العـــــ�د (17جامعــــة ال�لـــــ� ع�ـــــ�الع���: االق��ـــــاد اإلســـــالمي، ال��لـــــ� (

 م.2004

ل�ى ب�ـ� دمحم صـالح ه�سـاو�، ��ـ� ���لـة ال��ـ�ث مقاص� ال���عة في ال�عامالت ال�ال�ة للـ����رة/ سـ

 م.2014وال�راسات ال����ة �القاه�ة، الع�د ال�ام� والع��ون، س�ة 

  م.1988هـ/ 1408ب��وت، ال��عة األولى  -ال�ق�مات ال��ه�ات الب� رش�، �. دار الغ�ب اإلسالمي

. دار الف�ـ� الع��ـي �القـاه�ة، بـ�ون ال�ل��ة ون���ة العق� في ال���عة اإلسالم�ة لل�ـ�خ دمحم أبـي زهـ�ة، �

 تار�خ.

  م.1985هـ/ 1405ال����ر في الق�اع� لل�ر��ي، �. وزارة األوقاف ال�����ة، ال��عة ال�ان�ة 

ال��افقــات فــي أصــ�ل ال�ــ��عة لل�ــا��ي، ب�عل�ــ� ال�ــ�خ ع�ــ�هللا دراز، وضــ�� األســ�اذ دمحم ع�ــ�هللا دراز، 

 ن تار�خ.�. ال����ة ال��ار�ة ال���� ����، ب�و 

ه/ 1412ب�ــ�وت، ال��عــة ال�ال�ــة  -م�اهــ� ال�ل�ــل فــي شــ�ح م���ــ� خل�ــل لل��ــاب، �. دار الف�ــ�

 م.1992

ه/ 1415ن�ــ� ال�ا�ــة فــي ت�ــ��ج أحادیــ� اله�ا�ــة لل��لعــي، �. دار ال�ــ�ی� �القــاه�ة، ال��عــة األولــى 

 م.1995

ل��جـ�د وعلـي معـ�ض، �. نفائ� األص�ل فـي شـ�ح ال���ـ�ل للق�افـي، ب��ق�ـ� ال�ـ���� عـادل ع�ـ� ا

 م.1995هـ/ 1416م���ة ن�ار ال�از ���ة ال���مة، ال��عة األولى 
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نها�ة ال��ل في ش�ح م�هاج األص�ل لإلس���، ومعه حاش�ة سل� ال�ص�ل لل��خ دمحم ���ـ� ال���عـي، 

 �. عال� ال���، ب�ون تار�خ.

���د ال��احي، واألس�اذ/ �اه� أح�� ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث� الب� األث��، ب��ق�� ال����ر/ م

 ب��وت، ب�ون تار�خ. -ال�او�، �. دار إح�اء ال��اث الع��ي

ب�ـــ�وت، ال��عـــة  -الـــ�ج�� فـــي أصـــ�ل الفقـــه للـــ����ر/ ع�ـــ�ال���� ز�ـــ�ان، �. م�س�ـــة ال�ســـالة ناشـــ�ون 

 م.2009هـ/ 1430األولى لها، س�ة 

*     *     *  


