Al-Safiir

Vol.4 NO.2 2020

 من القواعد:والنوع الثاني
And the second type: from the rules
Bilal1
Abstract
This paper reviews and scrutinizes accounting postulates and principles from an Islamic
Perspective. It coiicludes that accounting postulates are generally acceptable and can be used as
the basis of. accounting in Islamic banks and Islamic financial institutions. Accounting principles
are also largely acceptable
Keywords: Perspective, Financial, Scrutinizes

: إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام على الحالل:لقاعدة الخامسة
: (إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام على الحالل) لغة:معنى قاعدة
 وكذلك جتمع، وىي مضارعة، مجع الشيء عن تفرقة جيمعو مجعا ومجعو وأمجعو فاجتمع واجد مع:اجتمع
 اجتمع من كل: واستجمع السيل. واجملموع الذي مجع من ىهنا وىهنا وإن مل جيعل كالشيء الواحد،واستجمع
)1(

1

. ومجعت الشيء إذا جئت بو من ىهنا وىهنا.موضع

.ٖ٘/ٛ :لسان العرب البن ادلنظور
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اجلمع بالفتح وسكون ادليم يف اللغة مبعٌت اجلميع ،ومجاعة الناس ،ومصدر مبعٌت ضم األشياء ومجيع اإلسم
الواحد.

()2

الحالل :بالفتح ىو يف الشرع ما أباحو الكتاب والسنة بسبب جائز مباح .ويف الطريقة ما ال بد فيو من العلم وال
يكون فيو شبهة كأكل ىدايا ادللوك والسالطُت .ما دام ال يعلم يقينا أهنا حرام فبعض العلماء أفىت حبلها ،ولكن
علماء الطريقة يرون االمتنان عنها حىت يتأكدوا دتاما من كوهنا حالال .كذا يف رلمع السلوك.

()3

الحرام :احلرمة بالضم وسكون الراء يف الشرع ىو احلكم يطلب ترك فعل ينتهض فعلو سببا للعقاب ويسمى بالتحرمي
أيضا .وذلك الفعل يسمى حراما وزلظورا .قالوا احلرمة والتحرمي متحدان ذاتا وسلتلفان اعتبارا.)4( ،
أصل واحد ،وىو ادلْنع والتشديد .فاحلرامِ :ض ُّد احلالل .قال اهلل
حرم :قال ابن فارس رمحو اهلل( :احلاء والراء وادليم ٌ
تعاىل{ :وحرام على قرية أىلكناىا} (األنبياء.)5(،)55 :
حرم :احلرم بالكسر ،واحلرام نقيض احلالل ومجعو ُح ُرٌم ،وقد حرم عليو الشي ،حرما وحراما وحرم الشي ،بالضم ،حرمة
وحرما .احلِرم ،ادلنع ،واحلِرمة احلِرمان ،واحلِرمان نقيض اإلعطاء
وحرمو اهلل عليو وحرمت الصالة على ادلرأة حرما ْ
والرزق .يقال :زلروم ومرزوق.)6( ،
احلرمة :بالضم وسكون الراء يف الشرع ىو احلكم يطلب ترك الفعل ،ينتهض فعلو سببا للعقاب ،ويسمى بالتحرمي
أيضا ،وذلك الفعل يسمى حراما وزلظورا .قالوا :احلرمة والتحرمي متحدان ذاتا وسلتلفان اعتبارا.
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أعلى هتانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم٘ٚٔ :
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :ص ٖٓٚ
أعلى هتانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :ص ٓٙٙ
أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «حرم».
العالمة ابن منظور" ،لسان العرب".ٕٔٗ/ٕٔ :
أعلى هتانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.ٙٙٓ/ٔ :
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معنى قاعدة( :إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام على الحالل) اصطالحا:
اختالط احلالل باحلرام من أسباب االشتباه ،وتغليب احلرام واجتنابو من ترك الشبهات ومن الورع واالحتياط
يف الدين.
واالحتياط يف الدين ضبطو العلماء بقواعد شرعية؛ لكيال يتعلق احملتاط باألوىام واالحتماالت البعيدة؛ فإن
ذلك يفتح باب الوسوسة على أىل االحتياط ،وىذا ليس من ادلشتبهات ادلطلوب اجتناهبا ،ومن تلك القواعد قاعدة:
(إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام على الحالل).
فاالحتياط يقتضي تغليب احلرام ،وإن مل يكن ىو األكثر؛ فاحلرام إن مل يبلغ حد الغلبة وال قريبا منها فإن
االحتياط يقتضي عدم تناول ىذا اخلليط ترجيحا جلانب احلرام احتياطا.
والشرع حيتاط يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة أكثر من اخلروج من اإلباحة إىل احلرمة ،وىو الذي تقتضي
تلك ِ
القاعدة.
ليس يف الشريعة اإلسالمية اجتماع حقيقي أو حكمي بُت ضدين كاحلالل واحلرام يف احملل الواحد من جهة
واحدة حبيث يتساويان يف القوة على وجو ال ميكن اجلمع بينهما ،أو ترجيح أحدمها على اآلخر ،أو نسخة ،ويسمى
ىذا النوع من االجتماع هبذه الصورة اجتماع التنانض أو التنايف.

()8

صيغ أخرى للقاعدة :
إذا اجتمع احلالل واحلرام رجح احلرام.

()9

تغلب جهة احلرمة على جهة احلل احتياطا.
-8
-9

حيِت موسى محد بٍت عبد اهلل ،القواعد الفقهية يف اجتماع احلالل واحلرام :ص.ٖٓ ،
حاشية الطحطاوي.1/100 :
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إذا اختلط احلرام باحلالل -والتمييز غَت شلكن -حيرم الكل.
ادلشتبو فيو يؤخذ فيو األحوط ،وىو التحرمي.

()10

()11

إذا استوى احلالل واحلرام يغلب احلرام احلالل.

()12

ومبعناىا" :ما اجتمع زلرم ومبيح إال غلب احملرم" والعبارة األوىل لفظ حديث أورده مجاعة «ما اجتمع احلالل
واحلرام إال غلب احلرام احلالل».
فمن فروعها :ما إذا تعارض دليالن أحدمها يقتضي التحرمي واآلخر اإلباحة قدم التحرمي ،وعللو األصوليون
بتقليل النسخ ألنو لو قدم ادلبيح للزم تكرار النسخ ألن األصل يف األشياء اإلباحة ،فإذا مجع ادلبيح متأخرا كان احلرم
ناسخا لإلباحة األصلية مث يصَت منسوخا بادلبيح ،ولو جعل احملرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح ،وىو مل ينسخ شيئا
لكونو على وفق األصل.
يعٍت سواء كان احلالل مباحا أو واجبا ،وخص الشافعية احلالل باحلالل ادلباح وقالوا :لو اختلط الواجب
باحملرم روعي مصلحة الواجب .ولو امثلة:
أحدىا :اختالط موتى ادلسلمُت بالكفار جيب غسل اجلميع والصالة عليهم ومييز بالنية ،واحتج لو البيهقي بأن النيب
صلى اهلل عليو وسلم مر مبجلس فيو اختالط من ادلشركُت وادلسلمُت فسلم عليهم.
الثانية :إذا اختلط الشهداء بغَتىم جيب غسل اجلميع والصالة عليهم وان الغسل والصالة على الكفار والشهداء
حرام.

-10
-11
-12

البناية للعيٍت.11/553 :
البيان البن رشد.1/463 :
ادلبسوط 3/157 :ووردت فيو بلفظ :عند ادلساواة يغلب احلرام شرعا.10/157 :
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فروع على قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام،
تعارض دليالن :أحدمها :يقتضي التحرمي واآلخر اإلباحة .ق ّدم التحرمي.

يوضح ذلك ما قالو العالمة ابن
احملرم متأخرا ِّ
قيل :صوابو ق ّدم ادلبيح ،كما يرشد إىل ذلك قولو :ولو جعل ِّ
عبد ادللك فيما إذا تعارض احلظر وادلبيح فاحلظر جعل متأخرا ناسخا للمبيح تقليال للنسخ ،ألن األصل يف األشياء
اإلباحة ،فلو جعل ادلبيح متأخرا يلزم تكرار النسخ ،ألن احلظر يكون ناسخا لإلباحة األصلية ،مث ادلبيح يكون ناسخا
للحظر فيلزم التكرار ،ولو جعل احلظر متأخرا ال يلزم إال نسخ واحد( .انتهى)

()13

قال في مجلة األحكام العدلية :قاعدة عظيمة النفع كثَتة الفوائد إذ قلما يستغٍت عنها الفقيو ولو تصفحت
كتب الفقو لوجدت أن ذلا مكانة خاصة يف أبواب الفقو فكثَتاً ما ترد ىذه القاعدة أو ما يرادفها من األلفاظ يف
تعليل األحكام وذلك يف كثَت من أبواب الفقو.
وىنالك أمور ينبغي أن ينبو عليها وىي:
ٔ -أنو كثر يف ىذه األزمنة اشتباه احلالل باحلرام وتساىل الناس يف ذلك وجتاوزوا أمور ال يصح جتاوزىا ،فكثَتً ا ما
ترى يف ادلعامالت شبو وخاصة ادلعامالت الربوية منـها ،فإن طائفة كبَتة من الناس تساىلوا فيها واختلطت أمواذلم
حالذلا حبرامها .
فهل جيوز التعامل مع ىؤالء أو ال؟
مث إذا أقلع الواحد منهم عن ىذه األمور ،ماذا يفعل مبا لديو من أموال اختلط حالذلا حبرامها .

-13

(غمز عيون البصائر :ص ٖٖ٘.)ٖٖٙ-
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ٕ -أن ىناك أمور متشاهبة ال يعلمهن كثَت من الناس ،اختذوا جتاىها مواقف متضادة بُت زللل ذلا وزلرم ،واألمر فيها
حيتاج إىل إيضاح وبيان .
ٖ -يف ىذا العصر اختلط الكفار بادلسلمُت فتجد ادلسلمون يذىبون إىل الكفـار يف بالدىم والكفار يقدمون على
ادلسلمُت يف بالدىم .
وترتب على ذلك :رلالستهم ومؤاكلتهم بل والسكن معهم يف بيوهتم ورلاملتهم يف كثَت من األمور والتعامل معهم يف
البيع والشراء واستئجارىم يف أعمال يقوم هبا غَتىم من ادلسلمُت وضلو ذلك من األعمال والعالقات اليت ال ختفى
على أحد يف ىذا العصر .
فهل ىذه التصرفات من احلالل أو من احلرام أو اجتمع فيها األمران ،أم ىي من ادلشتبو .
ٗ -أن الناس وخاصة الوعاظ منهم وبعض ادلنتسبُت إىل العلم وقفوا أمام أمور مباحة وحرموىا على الناس ،وإذا
ناقشتهم يف ذلك جتدىم على غَت ىدى من اهلل ،وإمنا حيرمون ما حيرمون ويضيقون على الناس ما وسعو اهلل عليهم.
ويقولون :نفعـل ذلك احتياطاً وورعاً وزىدً ا .
وىم يف حقيقة األمر ال يعرفون حقيقة االحتياط وال الورع وال الزىد ،ويظنون أن
التحرمي على الناس ىو االحتياط.

()14

وقاعدة :إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام تعاجل ىذه األمور وأمثاذلا .
لذلك ودلا للقواعد الفقهية من أمهية سبق التنبيو عليها اخًتت ىذه القاعدة لتكون موضوعاً لبحثي ،السيما وإهنا مل
تفرد ببحث مستقل فيما أعلم .

-14

علي حيدر ،حتقيق تعريب :احملامي فهمي احلسيٍت" ،درر احلكام شرح رللة األحكام" (.)38 /1
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قال الشيخ على أمحد الندوي :ىذه القاعدة من القواعد ادلهمة ادلتصلة مببحث التعارض والًتجيح ،سارية يف
باب احلالل واحلرام ،يتمثل فيها جانب االحتياط يف الدين .وينبغي التمسك هبا يف كثَت من األحكام ،ألن الشرع
حريص على اجتناب ادلنهيات أكثر من حرصو على االتيان بادلأمورات.
أما األساس الذي تنبٍت عليو ىذه القاعدة فهو قولو صلى اهلل عليو وسلم« :احلالل ّبُت واحلرام ّبُت وبينهما
مشتبهات أو مشبِّهات ،ال يعلمها كثَت من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو ،ومن وقع يف
َّ
محى ،أال وإ ّن محى اهلل
الشبهات ،وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى ،يوشك أن يقع فيو ،أال وإن لكل ملك ً
زلارمو»

()15

من أمثلة ىذه القاعدة ومسائلها:
ادلكروه عند زلمد رمحو اهلل تعاىل حرام ومل يتلفظ بو لعدم القاطع فنسبو ادلكروه إىل احلرام كنسبة الواجب إىل
الفرض وعند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهلل تعاىل ليس حبرام ،لكنو إىل احلرام أقرب ،ألنو إذا تعارض دليل احلل
بدليل احلرمة يغلب جانب احلرمة على جانب احلل ،لقولو صلى اهلل عليو وسلم« :إذا اجتمع احلالل واحلرام يغلب
احلرام على احلالل» وىذا ىو ادلكروه كراىة حترمي.

()16

منها :لو سقى شاة مخرا مث ذحبها من ساعتو فإهنا حتل بال كراىة كذا يف البزازية :ومقتضى القاعدة التحرمي ،ومقتضى
الفرع أنو علفها علفا حراما مل حيرم لبنها وحلمها وإن كان الورع الًتك ،مث قال يف البزازية بعده :ولو بعد ساعة إىل يوم
حتل مع الكراىة (انتهى).

-15
-16

القواعد الفقهية للندوي :ص .ٖٜٓ
لسان الدين ابن الشحنة احلليب «لسان احلكام يف معرفة األحكام» مكتبة البايب احلليب قاىرةٜٖٔٚ ،م.
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منها :أن يكون احلرام مستهلكا فلو أكل احملرم شيئا قد استهلك فيو الطيب فال فدية ،وقد أوضحناه يف شرح الكنز
يف جنايات اإلحرام.
منها :إذا اختلط مائع طاىر مباء مطلق فالعربة للغالب ،فإن غلب ادلاء جازت الطهارة بو وإال فال.
منها :لو اختلط لنب ادلرأة مباء أو بدواء أو بلنب شاة فادلعترب الغالب وتثبت احلرمة إذا استويا احتياطا كما يف الغاية،
واختلف فيما إذا اختلط لنب إمرأة بلنب أخرى والصحيح ثبوت احلرمة فيهما من غَت اعتبار الغلبة كما بيناه يف
( )17

الرضاع.

يعٍت سواء كان احلالل مباحا أو واجبا وخص الشافعية احلالل باحلالل ادلباح وقالوا لو اختلط الواجب باحملرم
روعي مصلحة الواجب ولو أمثلة أحدىا اختالط موتى ادلسلمُت بالكفار جيب غسل اجلميع والصالة عليهم ومييز
بالنية واحتج لو البيهقي بأن النيب صلى اهلل تعاىل عليو وسلم مر مبجلس فيو اختالط من ادلشركُت وادلسلمُت فسلم
عليهم .

-17
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()18

العالمة ابن صليم ،األشباه والنظائر (الفن الثاين :ص.)153
أبو العباس احلموي ،غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر.223 /1 ،
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