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القاعدة السابعة :ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إال في مسائل،
What is forbidden to take is forbidden to give except in matters
Sultan Ahmed1
Abstract
Islam has prepared and outlined clear rules and regulations regarding all types of food, including
food from haram sources (forbidden based on the Islamic religion) derived from animals and
other bases. This article critically reflects on general Fiqh principles that have been debated by
Islamic clerics and renowned experts on Islamic Fiqh regarding this thorny issue.
Keywords: Outlined, derived, critically
.1.2.2.2.2

معنى القاعدة( :ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إال في مسائل) لغة:

القاعدة اليت بُت أيدينا تتكون من ثالثة مفردات أساسية.
حرم ،األخذ ،اإلعطاء .فلننظر يف معٌت كل لفظة حسبما ىو كائن يف لغة العرب ويف لسان محلة الشرع:

أصل واحد ،وىو ادلْنع والتشديد .فاحلرامِ :ض ُّد احلالل.
أ-حرم :قال ابن فارس رمحو اهلل( :احلاء والراء وادليم ٌ

قال اهلل تعاىل( :وحرام على قرية أىلكناىا) {األنبياء}59 :

()1

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 ْ
()2
والرزق .يقال :زلروم ومرزوق.
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.

() 3

____________________
University of Okara1

-1
-2
-3

أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «حرم».
العالمة ابن منظور" ،لسان العرب".ٕٔٗ/ٕٔ :
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.ٙٙٓ/ٔ :
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ب-أخذ :اذلمزة واخلاء والذال أصل صحيح فروعو متقاربة ادلعٌت  ،ترجع إىل التناول( )4وحيازة الشيء.)5( .

أخاذ نباذ  :دلن يأخذ الشي حريصا عليو مث ينبذه)( .)6وال فرق من
قال الزسلشري ،رمحو اهلل( :ما أنت إال َّ
ِ
جهة ادلعٌت بُت أخذ واختذ ،قال الزبيدي ،رمحو اهلل" :ومعٌت األخ ِذ والت ِ
وَت ِ
صيلُو"(.)7
الشيء ْ
ْ
ْ
ْ
َّخذ واح ٌد وىو ح ْوُز ْ
()8
األخذ بفتح األول وسكون اخلاء ادلعجمة ىو السرقة. .
ت-اإلعطاء :اإلعطاء اسم دلا يُعطى  ،وىي األعطية )9(،يقال( :فالن) طويل ال تعطوه األيدي( )10أي ال
()11

تتناولو .وىو مشتق من العطْو على مذىب اخلليل بن أمحد ،رمحو اهلل.
العطاء :بالفتح وختفيف الطاء يقارب الرزق إال أن الفقهاء فرقوا بينهما .فقيل :الرزق ما خيرج من بيت ادلال
للجندي مثال كل شهر ،والعطاء ما خيرج لو يف كل سنة مرة أو مرتُت .وعن احللواين :العطاء ما خيرج كل سنة أو شهر
()12
والرزق يوما بيوم.
ويف شرح القدوري :العطاء ما يفرض للمقاتلُت والرزق ما جيعل للفقراء ادلسلمُت إذ مل يكونوا مقاتلة ،كذا يف

ادلغرب.

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

()13

أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «أخذ».
زلمد بن زلمد احلسيٍت الزبيدي" ،تاج العروس من جواىر القاموس" مادة «أخذ».
زلمود الزسلشري" ،أساس البالغة" مادة «أخذ».
زلمد بن زلمد احلسيٍت الزبيدي" ،تاج العروس من جواىر القاموس" آخر كالمو على مادة «أخذ».
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.ٕٔٔ/ٔ :
أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «عطو».
زلمود الزسلشري" ،أساس البالغة" مادة «عطو».
أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «عطو».
أعلى هتانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.ٔٔٛٚ-ٔٔٛٙ/ٔ :
صلم الدين أبو الرجاء سلتار بن زلمود بن زلمد الزاىري القزويٍت" ،سلسلة فهارس الكتبات اخلطبة النادرة(ٜٖٔ/ٕ ،طبعة األزىرٜٔٗ٘ ،م).
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معنى القاعدة( :ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إال في مسائل) اصطالحا:

يعٍت أن إعطاء احلرام وأخذه سواء يف احلرمة كما أن ادلكروه أخذه وإعطاؤه مكروه فالرشوة مثال كما حرم
أخذىا حرم إعطاؤىا من الراشي حىت لو دفع الوصي يف دعوة القاصر رشوة للحاكم من مال القاصر يضمن وكذلك
أخذ الدجال الذي يفتح البخت واألشخاص ادلشعوذين دراىم من الناس شلنوع وحرام كما أن إعطاء الناس ذلم شلنوع
()14

وحرام أيضا ،وكذا النائحة أخذىا وإعطاؤىا األجرة حرام وشلنوع.
كل ما كان زلرما يف الشرع أخذه ،من أصناف ادلمنوعات واحملظورات :فحرام إعطاؤه ألي أحد كان على أي وجو
كان .ألجل ما تقرر من أنو تعاىل ال يقبل إال طيبا وال يأمر إال بطيب ،وكل ما هني عنو ،على سبيل اجلزم ،فهو
()15

قبيح.
كما أن إعطاء احملرم الغَت عند ذئب يكون من قبيل الدعوة إىل احملرم أو اإلعانة والتشجيع عليو فيكون ادلعطي شريك
الفاعل ومن ادلقرر شرعا أنو كما ال جيوز فعل احلرام ال جيوز اإلعانة والتشجيع عليو لقولو تعاىل{ :وتعاونوا على الرب
()16
والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان}.
عند العالمة ادلناوي يف كتابو" ،التيسَت بشرح اجلامع الصغَت" عند كالمو على حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو:
«لعن اهلل آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىداه إذا علموا بذلك»( )17فقال" :وفيو أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وقد
وفرعوا عليها كثَتا من األحكام.
ع ّدىا الفقهاء من القواعد ّ

-14
-15
-16
-17
-18

()18

علي حيدر" ،درر احلكام شرح رللة األحكام".
لالستزادة يف معٌت احلسن والقبيح ،أنظر« :البحر احمليط» 135/1مسألة تعريف احلسن والقبيح.
مصطفى الزرقا« ،شرح القواعد الفقهية» القاعدة.33 :
مسند أمحد :حديث رقم.3881 :
عبد الرؤوف ادلناوي :التيسَت بشرح اجلامع الصغَت .18/1
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من أمثلة ىذه القاعدة ومسائلها:

ألنو كما ال جيوز فعل احلرام ال جيوز الدعوة إليو والتشجيع واإلعانة عليو لقولو تعاىل{ :وتعاونوا على الرب
والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان} ودل عليو احلديث الوارد يف اخلمر (لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف
اخلمر عشرة :عاصرىا ،ومعتصرىا ،وشارهبا ،وحاملها ،واحملمولة إليو ،وساقيها ،وبائعها ،وآكل مثنها ،وادلشًتي ذلا،
()19
وادلشًتات لو) فاللعن دليل التحرمي واآلية واحلديث داالن على أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
وفيها تنبيو:
كالربا ،ومهر البغي ،وحلوان الكاىن ،والرشوة ،وأجرة النائحة والزامر ،إال يف مسائل الرشوة خلوف على مالو
أو نفسو أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمَت إال للقاضي ،فإنو حيرم األخذ واإلعطاء ،كما بيناه يف شرح الكنز من
القضاء وفك األسَت .وإعط اء شيء دلن خياف ىجوه .ولو خاف الوصي أن يستويل غاصب على ادلال فلو أداء شيء
ليخلصو كما يف اخلالصة.
وىل حيل دفع الصدقة دلن سأل ومعو قوت يومو.؟ تردد األكمل يف شرح ادلشارق فيو ،فمقتضى أصل
القاعدة احلرمة إال أن يقال :إن الصدقة ىنا ىبة كالتصدق على الغٍت.
تنبيو :ويقرب من ىذا قاعدة :ما حرم فعلو حرم طلبو إال يف مسألتُت:
األولى :ادعى دعوى صادقة فأنكر الغرمي فلو َتليفو.
الثانية :اجلزية جيوز طلبها من الذمي مع أنو حيرم عليو إعطاؤىا ،ألنو متمكن من إزالة الكفر باإلسالم فإعطاؤه إياىا
إمنا ىو الستمراره على الكفر وىو حرام .واألوىل منقولة عندنا .ومل أر الثانية.

()20

.1.2.2.2.3

التطبيقات المعاصرة:

.1.2.2.2.1.2

ادلخدرات ثبت من جهة الشرع َترمي ادلسكرات مجيعها ،ويف احلديث الصحيح " :كل ما

أسكر عن الصالة فهو حرام" ،ومبا أن احلكم باحلرمة يتجو إىل تعاطيها فإن اختاذىا حرام أيضا دلا فيو من وسيلة إىل
استعماذلا ،وكل ما حرم اختاذه حرم إعطائو دلا يف ذلك من التعاون على اإلمث ادلنهي عنو شرعا.
ويندرج َتت ىذا الباب ما تعلق بادلخدرات فإهنا زلرمة دلا فيها من اخلبث ،وقد قال اهلل تعاىل{ :وحيل ذلم الطيبات
وحيرم عليهم اخلبائث} (األعراف)157 :
-19
-20

حوالو حديث؟؟؟.
العالمة ابن صليم ،األشباه والنظائر (الفن الثاين :ص.)211
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مستثنيات القاعدة:

قال يف غمز عيون البصائر :وينبغي أن يستثٌت األخذ بالربا للمحتاج فإنو ال حيرم كما صرح بو ادلصنف رمحو اهلل يف
()21

البحر ،وحيرم على الدافع اإلعطاء بالربا.
()22
ونفس ادلعٌت ذىب إليو السيوطي.
بالنسبة للمسكرات أو ادلخدرات ،فهي داخلة يف تركيب أدوية يستنجد هبا دلعاجلة أدواء مستعصية خاصة تلك اليت
ذلا اتصال بالنفس البشرية من حاالت االضطراب واذليجان والرىاب واذليستَتيا.
بالنسبة للضرائب ،فإن الواقع اليوم أهنا تؤخذ عن طريق اإلجبار ،ومن متنع من دفعها ُعد مناىضا للقوانُت ،ويف ىذا
من العنت واإلضرار باألفراد ما ىو معلوم عند كل أحد ،لذ لك نص بعض أىل العلم على جواز دفعها درء للمشاق
اليت قد تلحق ادلمتنع.
يقول العالمة ابن عابدين رمحو اهلل تعاىل :فإن أكثر النوائب يف زماننا بطريق الظلم ،فمن متكن من دفع الظلم عن
()23
نفسو فذلك خَت لو ،وألن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إال لضرورة.
ـــــــــــ
.1.2.2.2

القاعدة الثامنة :ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كلو،

أوردىا الدبوسي بصيغة تتقارب مع الصيغة ادلذكورة يف (اجمللة) فقد قال( :األصل عند أصحابنا :أن ما ال
()24
يتجزأ فوجود بعضو كوجود كلو)
أصل ىذه القاعدة يف تأسيس النظر (األصل أن ما ال يتجزأ فوجود بعضو كوجود كلو) .وخالف يف ذلك زفر بن
اذلذيل من تالميذ أيب حنيفة فلم يعترب ذلك .وعرب عنها الزركشي بقولو( :ما ال يقبل التبعيض يكون اختيار بعضو
()25
كاختيار كلو وإسقاط بعضو كإسقاط كلو).

-21
-22
-23
-24
-25

غمز عيون البصائر :قاعدة .14
السيوطي ،األشباه والنظائر.201 ،
حاشية الدر ادلختار شرح تنوير األبصار 56/2 :بواسطة :موسوعة الفقو الكويتية.624/2- 42/9 :
(تأسيس النظر :صٓ.)ٙ
الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو الكلية.
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()26

وذكر الزصلاين باذليئة التالية (( :ما ال يتجزأ فإثبات بعضو إثبات كلو))
ونقلها السبكي :عن بعض أئمة الشافعية بعنوان(( :ما ال يقبل التبعيض يكون اختيار بعضو كاختيار كلو ،وإسقاط
بعضو كإسقاط كلو)) مث قال :وقد يعرب عن الغرض بعبارة ىي أعم من تلك .فيقال (( :احلكم على بعض ما ال يتجزأ
()27
بنفي أو إثبات حكم على كلو))
.1.2.2.2.2

معنى القاعدة( :ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كلو) لغة:

اجلزء ،يف كالم العرب :النصيب ،ومجعو أجزاء ،ويف احلديث :قرأ جزأه من الليل ،اجلزء :النصيب والقطعة
()28

من الشيء ،ويف احلديث :الرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعُت جزءا من النبوة.
اجلزء يف اصطالح الفقهاء يطلق على معان:
منها :ما يًتكب منو ومن غَته شيء سواء كان موجودا يف اخلارج أو يف العقل كاألجناس.
يعرب بو عن الكل كالروح والرأس والوجو والرقبة من اإلنسان ،كما يف جامع الرموز يف كتاب الكفالة.
ومنها :ما ّ
وعرف بأنو جوىر ذو وضع ال يقبل القسمة أصال ال قطعا وال
ومنها :اجلزء الذي ال يتجزأ ادلسمى باجلوىر الفردّ ،
()29
كسرا وال ومها وال فرضا.
.2.1.1.1.2

معنى القاعدة :اصطالحا:

إذا كان إعمال اللفظ أوىل من إمهالو فكل ما ال يقبل التجزئة فذكر بعضو يف احلكم كذكر كلو ،ووجود
بعضو كوجود كلو ،إذ ال خيلو إما أن جيعل ذكر البعض كذكر الكل فيعمل الكالم ،وإما ال فيهمل ،لكن اإلعمال
()30
أوىل من اإلمهال.
ما ال يتجزأ فوجود بعضو كوجود كلو .ما ال يقبل التبعيض يكون اختيار بعضو كاختيار كلو ،وإسقاط بعضو
كإسقاط كلو .ما ال يقبل التبعيض فاختيار بعضو كاختيار كلو.

()31

التوضيح:
-26
-27
-28
-29
-30
-31

(ختريج الفروع على األصولَ :تقيق ،د-أديب صاحل ،الطبعة الثانية ،ص ٖٕٗ).
(تاج الدين السبكي ،األشباه والنظائر :ص ٕٖ.)ٖٔ،
العالمة ابن منظور ،لسان العرب ،حرف اجليم .اجلزء اخلامس.
أعلى هتانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.558/1 ،
الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو الكلية.
القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعة ،القاعدة( 57 :م)36/
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إن ذكر بعض ما ال يتجزأ على وجو الشيوع كنصفو مثالً ،كذكر كلو ،ألنا إذا مل نقل بذلك ،وادلوضوع أن
()32
احملدَّث عنو ال يتجزأ ،يلزم إمهال الكالم بادلرة ،واحلال أن إعمال الكالم ما أمكن إعمالو أوىل من إمهالو.
.1.2.2.2.2

من أمثلة ىذه القاعدة ومسائلها:

وادلفهوم منها أنو يكفي يف األشياء اليت ال تتجزأ ذكر بعضها عن الكل وإن البعض منها إذا ذكر كان الكل
مذكورا ; ألنو لو كان ذكر البعض ال يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبا إلمهال الكالم ،واحلال أن ادلادة من
()33
اجمللة تصرح بأن إعمال الكالم أوىل من إمهالو.
على سبيل ادلثال :فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف ادلرأة طلقت.
ومنها :العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كلو ،وكذا إذا عفا بعض األو ِ
لياء سقط كلو
وانقلب نصيب الباقُت ماال.
ومنها النسك :إذا قال :أحرمت بنصف نسك كان زلرما ،ومل أره اآلن صرحيا.

وخرج عن القاعدة العتق عند أيب حنيفة رمحو اهلل فإنو إذا أعتق بعض عبده مل يعتق كلو ،ولكن مل يدخل ألنو شلا

يتجزأ عنده ،والكالم فيما ال يتجزأ.
ضابط :ال يزيد البعض على الكل إال يف مسألة واحدة وىي إذا قالِ :
أنت عل َّي كظهر أمي فإنو صريح ،ولو قال
()34
كأمي ،كان كناية.
.1.2.2.2.3

التطبيقات المعاصرة:

منها :أن اإلنسان إذا صب يف دن اخلل كوز مخر جاز أن يشرب منو للحال إذا مل يظهر لو طعم أو لون أو ريح ،ولو
صب قطرة مخر يف دن خل ال حيل الشرب منو يف احلال .كما يف الذخائر األشرفية .وىو حيتاج إىل التوجيو فليطلب.
منها :على القول ادلرجوح :أن بعرة اإلبل الصحيحة إذا وقعت وىي صحيحة يف ادلاء القليل ال تؤثر فيو ،وإذا وقع فيو
()35
نصفها صلست.

-32
-33
-34
-35
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