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وأما األثر عن عمر ،فالجلد فيه عبارة عن التعزير أال تراه جلد الناكح
واملنكح ،والحد ال يجب عىل املنكح ،فدل عىل أنه عزرهما(((.
ً
مطلقا أو مبهمً ا.
األموال التي يجهل مستحقها
شيخ اإلسالم أحمد ابن تيمية
فإن هذه عامة النفع؛ ألن الناس قد يحصل يف أيديهم أموال يعلمون
أنها محرمة لحق الغري؛ إما لكونها قبضت ظلمً ا كالغصب وأنواعه من
الجنايات والرسقة والغلول .وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو
ميرس ،وال يعلم عني املستحق لها .وقد يعلم أن املستحق أحد رجلني وال يعلم
عينه؛ كاملرياث الذي يعلم أنه إلحدى الزوجني الباقية دون املطلقة والعني
التي يتداعاها اثنان ،فيقربها ذو اليد ألحدهما .فمذهب اإلمام أحمد وأبي
حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه األموال ألوىل الناس بها .ومذهب
ً
مطلقا ،وال تنفق بحال فيقول فيما جهل مالكه من
الشافعي :أنها تحفظ
الغصوب والعواري والودائع :إنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر
األموال الضائعة .ويقول يف العني التي عرفت ألحد رجلني :يوقف األمر
حتى يصطلحا .ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يرصف
عن أصحابه يف املصالح :كالصدقة عىل الفقراء وفيما استبهم مالكه القرعة
عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة .ويتفرع عىل هذه القاعدة ألف من
املسائل النافعة الواقعة .وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو املعايل يف
((( الحاوي الكبري ج 11ص .73-72

- 526 -

مجلة البحوث الفقهية املعاصرة

السنة الثانية والثالثون

العدد مئة وستة عشر ١٤٤١هـ

كتابه (الغياثي) وتبعه من تبعه :إذا طبق الحرام األرض ،ولم يبق سبيل
إىل الحالل ،فإنه يباح للناس قدر الحاجة من املطاعم واملالبس واملساكن
والحاجة أوسع من الرضورة .وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة
من امللوك عىل األموال بغري حق ،وبثتها يف الناس وإن زمانه قريب من
هذا التقدير ،فكيف بما بعده من األزمان .وهذا الذي قاله فرض محال ال
يتصور؛ ملا ذكرته من هذه (القاعدة الرشعية) :فإن املحرمات قسمان:
محرم لعينه كالنجاسات :من الدم وامليتة .ومحرم لحق الغري ،وهو ما
جنسه مباح :من املطاعم واملساكن واملالبس واملراكب والنقود وغري ذلك.
وتحريم هذه جميعها يعود إىل الظلم ،فإنها إنما تحرم لسببني( :أحدهما
قبضها بغري طيب نفس صاحبها وال إذن الشارع .وهذا هو الظلم املحض؛
كالرسقة والخيانة والغصب الظاهر .وهذا أشهر األنواع بالتحريم.
والثاني قبضها بغري إذن الشارع وإن أذن صاحبها وهي العقود
والقبوض املحرمة كالربا وامليرس ونحو ذلك .والواجب عىل من حصلت
بيده ردها إىل مستحقها ،فإذا تعذر ذلك فاملجهول كاملعدوم ،وقد دل عىل
ذلك قول النبي ﷺ يف اللقطة" :فإن وجدت صاحبها فارددها إليه ،وإال
فهي مال الله يؤتيه من يشاء" فبني النبي ﷺ أن اللقطة التي عرف أنها
ملك ملعصوم ،وقد خرجت عنه بال رضاه إذا لم يوجد ،فقد آتاها الله ملن
سلطه عليها بااللتقاط الرشعي .وكذلك اتفق املسلمون عىل أنه من مات وال
وارث له معلوم ،فماله يرصف يف مصالح املسلمني ،مع أنه ال بد يف غالب
الخلق أن يكون له عصبة بعيد؛ لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته .فجعل
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كاملعدوم.
وهذا ظاهر وال دليالن قياسيان قطعيان ،كما ذكرنا من السنة واإلجماع.
فإن ما ال يعلم بحال ،أو ال يقدر عليه بحال هو يف حقنا بمنزلة املعدوم ،فال
نكلف إال بما نعلمه ونقدر عليه .وكما أنه ال فرق يف حقنا بني فعل لم نؤمر
به وبني فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة  -كما يف حق املجنون
والعاجز  -كذلك ال فرق يف حقنا بني مال ال مالك له ،أمرنا بإيصاله إليه
وبني ما أمرنا بإيصاله إىل مالكه جملة؛ إذا فات العلم به أو القدرة عليه.
واألموال كاألعمال سواء .وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغري به ،فإذا
ً
مجهول بالكلية أو معجو ًزا عنه بالكلية سقط حق
كان الغري معدومً ا أو
ً
مطلقا ،كما يسقط تعلق حقه به ،إذا رجي العلم به أو القدرة
تعلقه به
عليه إىل حني العلم والقدرة ،كما يف اللقطة ،سواء كما نبه عليه ﷺ بقوله:
"فإن جاء صاحبها ،وإال فهي مال الله يؤتيه من يشاء" ،فإنه لو عدم املالك
انتقل امللك عنه باالتفاق ،فكذلك إذا عدم العلم به إعدامً ا مستق ًّرا ،وإذا عجز
عن اإليصال إليه إعجا ًزا مستق ًّرا .فاإلعدام ظاهر واإلعجاز مثل األموال التي
قبضها امللوك  -كاملكوس وغريها  -من أصحابها ،وقد تيقن أنه ال يمكننا
إعادتها إىل أصحابها ،فإنفاقها يف مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أوىل
من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها ،وإذا أنفقت كانت ملن يأخذها بالحق
مباحة ،كما أنها عىل من يأكلها بالباطل محرمة.
والدليل الثاني« :القياس»  -مع ما ذكرناه من السنة واإلجماع -
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أن هذه األموال ال تخلو ،إما أن تحبس ،وإما أن تتلف ،وإما أن تنفق.
فأما إتالفها فإفساد لها ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ ،وهو إضاعة لها والنبي

ﷺ قد نهى عن إضاعة املال؛ وإن كان يف مذهب أحمد ومالك تجويز
العقوبات املالية :تارة باألخذ .وتارة باإلتالف ،كما يقوله أحمد يف متاع
الغال ،وكما يقوله أحمد ،ومن يقوله من املالكية يف أوعية الخمر ومحل
الخمار وغري ذلك .فإن العقوبة بإتالف بعض األموال أحيانًا كالعقوبة
بإتالف بعض النفوس أحيانًا .وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل عىل
الجريمة من املصلحة ما رشع له ذلك ،كما يف إتالف النفس والطرف،

وكما أن قتل النفس يحرم إال بنفس أو فساد ،كما قال تعاىل :ﱹ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ وقالت املالئكة :ﱹ ﭜ ﭝ ﭞ

ً
قصاصا أو
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ ،فكذلك إتالف املال إنما يباح

إلفساد مالكه ،كما أبحنا من إتالف البناء والغراس الذي ألهل الحرب مثل
ما يفعلون بنا بغري خالف .وجوزنا إلفساد مالكه ما جوزنا .ولهذا لم أعلم
أحدًا من الناس قال :إن األموال املحرتمة املجهولة املالك تتلف ،وإنما يحكى
ذلك عن بعض الغالطني من املتورعة :أنه ألقى شيئًا من ماله يف البحر،
أو أنه تركه يف الرب ونحو ذلك .فهؤالء تجد منهم حسن القصد وصدق
الورع؛ ال صواب العمل .وإما حبسها دائمً ا أبدًا إىل غري غاية منتظرة؛ بل
مع العلم أنه اليرجى معرفة صاحبها وال القدرة عىل إيصالها إليه ،فهذا
مثل إتالفها؛ فإن اإلتالف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع اآلدميني بها ،وهذا
تعطيل ً
أيضا؛ بل هو أشد منه من وجهني:
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أحدهما :أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غري
انتفاع به.
الثاني :أن العادة جارية بأن مثل هذه األمور ال بد أن يستويل عليها
أحد من الظلمة بعد هذا ،إذا لم ينفقها أهل العدل والحق ،فيكون حبسها
إعانة للظلمة ،وتسليمً ا يف الحقيقة إىل الظلمة؛ فيكون قد منعها أهل الحق
وأعطاها أهل الباطل ،وال فرق بني القصد وعدمه يف هذا؛ فإن من وضع
إنسانًا بمسبعة فقد قتله ،ومن ألقى اللحم بني السباع فقد أكله ،ومن حبس
األموال العظيمة ملن يستويل عليها من الظلمة فقد أعطاهموها .فإذا كان
إتالفها حرامً ا ،وحبسها أشد من إتالفها تعني إنفاقها ،وليس لها مرصف
معني ،فترصف يف جميع جهات الرب والقرب التي يتقرب بها إىل الله؛ ألن
الله خلق الخلق لعبادته ،وخلق لهم األموال ليستعينوا بها عىل عبادته،
فترصف يف سبيل الله .والله أعلم(((.

((( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج28ص.597-592
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