Journal Sharia and Law
Volume 2017
Number 72 Year 31, Issue No. 72 October 2017

Article 1

October 2017

Legitimacy and Impacts of Specifications and Standards in
Preserving Purposes of Sharia
Ahmed Yassin Al-Qarala
Professor of Comparative Jurisprudence Al-Bayt University - Mafraq - College of Sharia - Jordan,
alosool@yahoo.com

Rahil Mohammed Gharaibeh
Assistant Professor - Faculty of Sharia University of Jordan, Rohilegh@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law
Part of the Jurisprudence Commons

Recommended Citation
Al-Qarala, Ahmed Yassin and Gharaibeh, Rahil Mohammed (2017) "Legitimacy and Impacts of
Specifications and Standards in Preserving Purposes of Sharia," Journal Sharia and Law: Vol. 2017 : No.
72 , Article 1.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/1

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact
sljournal@uaeu.ac.ae.

Legitimacy and Impacts of Specifications and Standards in Preserving Purposes
of Sharia
Cover Page Footnote
Prof. Ahmed Yassin Al-Qarala Professor of Comparative Jurisprudence Al-Bayt University - Mafraq College of Sharia - Jordan alosool@yahoo.com Dr. Rahil Mohammed Gharaibeh Assistant Professor Faculty of Sharia University of Jordan Rohilegh@yahoo.com

This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/1

??????? ??????? ??? ???????? ?? ?????? ????????? ????????? ????????? Al-Qarala and Gharaibeh:

[أ.د .أمحد ياسني القرالة ود .رحيل حممد الغرايبة]

المواصفات والمقاييس

مشروعيتها وأثرها في المحافظة
على المقاصد الشرعية
*

أ.د أحمد ياسين القرالة
*
د .رحيل محمد الغرايبة
*

امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل بيان مفهوم املواصفات واملقاييس ،وأدلة مرشوعيتها من
القرآن الكريم والسنة النبوية ،واستعرضت أمهيتها وأسباب اهتامم الفقهاء املسلمني هبا
ومظاهر هذا االهتامم ،وقد توصلت الدراسة إىل أن العمل باملواصفات واملقاييس
مرشوع وهو من الواجبات التي جيب عىل الدولة رعايتها واالهتامم هبا نظرا للمصالح
التي حتميها هذه املواصفات واملقاييس وأثرها يف تطور اإلنتاج وتقدم املجتمعات.
الكلامت املفتاحية :املواصفات واملقاييس ،املعايري الرشعية ،السياسة الرشعية.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فلام كان اإلنسان مدنيا بطبعه ،ال يستغني عن غريه من بني جنسه مهام ارتفع قدره
وسمت مكانته ،؛ألنه ال يقوى وحده عىل إشباع حاجاته املتعددة واملتجددة ،احتاج إىل
 أجيز للنشر بتاريخ .2015/11/11
 أستاذ الفقه وأصوله-كلية الشريعة -جامعة آل البيت -المفرق -المملكة األردنية الهاشمية.
 أستاذ الفقه وأصوله المساعد-كلية الشريعة  -الجامعة األردنية -المملكة األردنية الهاشمية.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017

1

[السنة الحادية والثالثون]

21

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 1

[املواصفات واملقاييس مرشوعيتها وأثرها يف املحافظة عىل املقاصد الرشعية]

غريه من بني جنسه لتحقيق هذه الرغبات وإشباع تلك احلاجات  ،وهذا اإلشباع ال
()1

يتحصل يف املجتمع املتحرض إال باملقايضة واملبادلة ،وحتى تتحقق هذه املبادلة عىل
أحسن حال وحتقق مقاصدها ،كان ال بد من وجود مواصفات ومعايري تقدر هبا األشياء
كام وكيفا ،وملا كانت الدولة هي املكلفة بحراسة الدين وسياسة الدنيا كانت هي املكلفة
بوضع املعايري واملواصفات التي حتمي املصالح العامة واخلاصة ومراقبتها ،لذا أضحت
دراسة املواصفات واملقاييس من األمور امللحة بل الرضورية ،وقد جاء هذا البحث
لدراسة موقف الرشيعة اإلسالمية من املواصفات واملقاييس وبيان أثرها يف محاية
املقاصد الرشعية.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عىل األسئلة اآلتية:
هل العمل باملواصفات واملقاييس معترب رشعا؟
ما أثر املواصفات واملقاييس يف املقاصد الرشعية؟
حدود املشكلة:
ليس من هدف هذا البحث دراسة كل ما يتعلق باملواصفات واملقاييس؛ ألن مثل
هذا العمل ينوء به هذا البحث ،وإنام ستكون حدود البحث مقترصة عىل األمور املتعلقة
( )1يقول ابن خلدون :اإلنسان مدني بالطبع أي ال بد له من االجتماع الذي هو المدينة في اصطالحهم و هو
معنى العمران .و بيانه أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان و ركبه على صورة ال يصح حياتها و بقاؤها إال بالغذاء و هداه
إلى التماسه بفطرته و بما ركب فيه من القدرة على تحصيله إال أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل
حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه و لو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه و هو قوت يوم من
الحنطة مثالا فال يحصل إال بعالج كثير من الطحن و العجن و الطبخ و كل واحد من هذه األعمال الثالثة يحتاج
إلى مواعين و آالت ال تتم إال بصناعات متعددة من حداد و نجار و فاخوري .و هب أنه يأكله حبًا من غير عالج
فهو أيضًا يحتاج في تحصيله أيضًا حبًا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة و الحصاد و الدراس الذي
يخرج الحب من غالف السنبل و يحتاج كل واحد من هذه آالت متعددة و صنائع كثيرة أكثر من األولى بكثير
و يستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد فال بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل
القوت له و لهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة ألكثر منهم بأضعاف.
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بمرشوعية العمل باملواصفات واملقاييس ،وعن املقاصد التي تسعى حلاميتها.
منهج البحث:
اعتمد هذا البحث املنهج االستنباطي وذلك بربط املقدمات بنتائجها ،والوصول
بالكليات إىل اجلزئيات باستخدام االستدالل املبارش وغري املبارش ،كام جلننا إىل املنهج
االسرتدادي؛ ألن طبيعة البحث تقتيض ذلك حيث إن املسنلة متعلقة يف أحد جوانبها
بالتطور التارخيي.
خطة البحث:
املبحث األول :تعريف املواصفات واملقاييس ومرشوعيتها.
املبحث الثاين :مرشوعية املواصفات واملقاييس.
املبحث الثالث :اهتامم فقهاء املسلمني باملواصفات واملقاييس.
املبحث الرابع :أثر املواصفات واملقاييس يف محاية مقاصد الرشيعة.

املبحث األول
تعريف املواصفات واملقاييس
املواصفات واملقاييس مصطلحان يستخدمان كثريا يف الدول ،ومعظم هذه الدول
إن مل يكن كلها يوجد فيها مؤسسات أو هيئات للمواصفات واملقاييس تتوىل حتديد
املواصفات واملعايري الواجب توفرها يف األمور التي يتم التداول والتعامل هبا كام حتدد
أدوات تقديرها ،فال بد من تعريف هذين املصطلحني يف مطلبني:
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املطلب األول
تعريف املواصفات
الصفة لغة :يقول ابن فارس" :الواو والصاد والفاء :أصل واحد ،هو جتلية اليشء.
ووصفته أصفه وصفا .والصفة :األمارة الالزمة لليشء ،كام يقال وزنته وزنا ،والزنة:
قدر اليشء ،يقال اتصف اليشء يف عني الناظر :احتمل أن يوصف" .
()2

الصفة اصطالحا :ال خيرج التعريف االصطالحي للصفة عن تعريفها اللغوي.
فهي االسم الدال عىل بعض أحوال الذات ،وذلك نحو طويل وقصري وعاقل
وأمحق ،وغريها .وهي األمارة الالزمة بذات املوصوف الذي يعرف هبا .
()3

واملقصود باملواصفات هنا :اخلصائص واملميزات اخلاصة باملنتج التي تضعها هيئة
متخصصة يف الدولة لتندية غرض حمدد.
ووظيفة الصفة تعريف اليشء ومتييزه عن غريه ،خاصة إذا كان اليشء غائبا؛ لذلك
تنص القاعدة عىل أن "الوصف يف احلارض لغو ويف الغائب معترب" .
()4

وهذه الصفات نوعان :
()5

الصفات األصلية :هي ما كان وجودها مالزما لوجود موصوفها منذ بداية وجوده.
ككون املبيع سليام من العيوب.
الصفات العارضة :وهي األمور التي خيلو منها اليشء بنصل فطرته ،ومل تتصف هبا
ذاته ابتداء .فهي توجد يف املوصوف بعد أن مل تكن موجودة فيه.
( )2ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ج.
( )3الجرجاني :التعريفات ،ص.133
( )4المجلة المادة (.)65
( )5علي حيدر :درر الحكام شرح مجلة األحكام ،ج ،1ص.10
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كالعيب يف املعقود عليه من تكسري وهتشيم وغريه ،والعفن يف املواد الغذائية،
والتسوس يف احلبوب وغريها.
ويسمى توصيف اليشء بغري صفته احلقيقية تغريرا .
()6

املطلب الثاين
تعريف املقاييس

تعريف القياس لغة :املقاييس مجع مقياس ،واملقياس اسم آلة من القياس ،القياس
لغة يقول ابن فارس " :القاف والواو والسني أصل واحد يدل عىل تقدير يشء بيشء،
()7

ثم يرصف فتقلب واوه ياء ،واملعنى يف مجيعه واحد ،فالقوس:الذراع ،وسميت بذلك
ألنه يقدر هبا املذروع" .
()8

فلفظ القياس موضوع للتقدير واستعالم القدر أي طلب معرفة مقداره نحو قست
الثوب بالذراع ،والتسوية يف مقدار نحو قست النعل بالنعل ولو كانت التسوية أمرا
معنويا نحو فالن ال يقاس بفالن أي ال يقدر أي ال يساوي .
()9

القياس اصطالحا :استعمل القياس بعدة معان متعددة منها معرفة قدر يشء بالنسبة
إىل يشء آخر ،أو إجياد نسبة بني أمرين ،أو تسوية أمر بالنسبة إىل أمر آخر.
والقياس يستخدم يف احلياة اإلنسانية يف كافة جماالهتا ،وقد اعتمد عليه الفقهاء يف
بناء األحكام الرشعية ،استنادا إىل أن وحدة العلة تقتيض وتستلزم وحدة احلكم ،أي أن

( )6المجلة المادة (.)164
( )7ولعل من العجيب هنا أن ابن فارس سمى معجمه اللغوي بمعجم مقاييس اللغة حيث يقول في مقدمته :إن
للغة العرب مقاييس صحيحة ،وأصوالا تتفرع منها فروع .وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا ،ولم يعربوا
في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس ،وال أصل من األصول .ج ،1ص.2
( )8ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ج ،5ص.41
( )9ابن أمير الحاج :التقرير والتحبير ،ج ،3ص.117
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األمور املتامثلة جيب أن تنخذ أحكاما متامثلة.
واملقصود باملقاييس هنا :هي األدوات املعتمدة رسميا املستخدمة يف تقدير األشياء
املتعلقة بامل اإلنسان وصحته.

املطلب الثالث
تعريف املواصفات واملقاييس باعتباره مصلحا

املواصفات واملقاييس :هي املعايري املحددة واملنضبطة املعتمدة من قبل هيئة
متخصصة يف الدولة املتعلقة باخلصائص واملميزات الواجب توفرها يف السلع من حيث
انتاجها واستعامهلا ،أو املتعلقة بتقديرها للمعاوضة عليها.
فاملواصفات غايتها ومقصدها ضبط الكيف املتعلق باملنتجات من حيث املقدار
واملواد األولية وكيفية اإلنتاج واحلفظ وغريها ،أما املقاييس فغايتها ضبط الكم من
حيث املقادير املتعلقة باألوزان واملكاييل واملساحات واملسافات.

املبحث الثاين
األدلة عىل مرشوعية العمل باملواصقات واملقاييس

دلت النصوص الرشعية عىل أن العمل باملواصفات واملقاييس أمر معترب رشعا ،وقد
يرتقي إىل دائرة الوجوب أحيانا؛ ألن كثريا من الواجبات تتوقف عليهام ،وما ال يتم
الواجب إال به فهو واجب ،ويف هذا يقول اجلربيت :وملا كان إيصال احلقوق ملستحقيها
واجبا ،وكان ذلك فيام يوزن موقوفا عىل امليزان ،وهو موقوف عىل صحته وصونه عن
اخلطن ،وذلك موقوف عىل العلم بوضعه عىل الوجه األكمل كان العلم بنحواله وضعا
وصحة وفسادا واجبا .
()10

( )10الجبرتي :العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين ،مخطوط مكتبة المصطفى االلكترونية.
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وقد نص القرآن الكريم والسنة املرشفة عىل الكثري من األمور املتعلقة باألوزان
واملكاييل  ،وسنتناول يف املطالب اآلتية األدلة عىل مرشوعية العمل هبا:
()11

املطلب األول
القرآن الكريم

ورد ذكر الكيل

()12

والوزن

()13

يف ست سور من القرآن الكريم هي ":األنعام

واألعراف وهود وبني إرسائيل والرمحن واحلديد ،وقد ورد ذكرمها واحلث عىل العناية
هبام يف عدة مواطن يف القرآن الكريم ،بعدة أساليب منها اخلاص ومنها العام" .
()14

ومن هذه األدلة:
ان بِا ْل ِقس ِ
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :و َيا َق ْو ِم َأ ْو ُفوا ا ْملِ ْك َي َال َوا ْملِ َيز َ
ط ۖ َو َال َت ْب َخ ُسوا النَّا َس
ْ
َأ ْشياءهم و َال َتع َثوا ِيف ْاألَر ِ ِ ِ
ين ﴾ هود.85:
ض ُم ْفسد َ
َ َُ ْ َ ْ ْ
ْ
وجه الداللة :يقول تعاىل ذكره ،خمربا عن قول شعيب لقومه :أوفوا الناس الكيل
وامليزان "بالقسط" ،أي بالعدل ،وذلك بنن توفوا أهل احلقوق التي هي مما يكال أو
يوزن حقوقهم ،عىل ما وجب هلم من التامم ،بغري بخس وال نقص .
()15

وقوله ﴿وال تبخسوا الناس أشياءهم﴾ ،أي :وال تنقصوا الناس حقوقهم التي جيب
عليكم أن توفوهم كيال أو وزنا أو غري ذلك ،والبن عاشور تفسري بديع للبخس حيث
يقول ":البخس هو إنقاص يشء من صفة أو مقدار هو حقيق بكامل يف نوعه ،ففيه
( )11محمد نجم الكردي :المقادير الشرعية واألحكام المتعلقة بها ،كيل وزن مقياس ،منذ عهد النبي ()
وتقويمها بالمعاصر ،ص.26
( )12الكيل هو أداة قياس الحجم ،وعرفته المادة ( )133من المجلة بقولها :الكيلي والمكيل هو ما يكال به.
( )13الوزن :هو عبارة عن المعادلة بين جوهرين متجانسين أو غير متجانسين .الجبرتي :األكيال والموازين،
مخطوط ،مكتبة المصطفى اإللكترونية ،وعرفته المادة ( )134من المجلة بقولها الوزن :هو اختبار الثقل والخفة.
( )14الشنقيطي :أضواء البيان ج ،8ص.454
( )15الطبري :جامع البيان ج5ص.446
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معنى الظلم والتحيل" .
()16

وقوله":وال تبخسوا الناس أشياءهم أي ال تنقصوهم مما استحقوه شيئا ،وال تعثوا
يف األرض مفسدين بني أن اخليانة يف املكيال وامليزان مبالغة يف الفساد يف األرض" .
ان بِا ْل ِقس ِ
فقوله تعاىلَ ﴿ :و َيا َق ْو ِم َأ ْو ُفوا ا ْملِ ْك َي َال َوا ْملِ َيز َ
ط ۖ﴾ يدل عىل اعتبار املقاييس،
ْ
وقوله تعاىل﴿ :و َال َتب َخسوا النَّاس َأ ْشياءهم و َال َتع َثوا ِيف ْاألَر ِ ِ ِ
ين ﴾ داللة عىل
ض ُم ْفسد َ
َ َُ ْ َ ْ ْ
َ
ْ
َ ْ ُ
()17

اعتبار املواصفات؛ ألن توصيف اليشء بغري صفته احلقيقية أخذا أو إعطاء بخس لألشياء،
وانتقاص حلقوق أصحاهبا ،وهو ما دل عليه كالم ابن عاشور الذي ذكره سابقا.
ِ
ين إِ َذا ا ْكتَا ُلو ْا َع َىل الن ِ
َّاس َي ْست َْو ُف َ
ون * َوإِ َذا
 .2قوله تعاىلَ ﴿ :و ْي ٌل ِّل ْل ُم َط ِّف ِف َ
ني * ا َّلذ َ
ِ
ِْس َ
ون﴾ املطففني.3-1:
وه ْم َأ ْو َّو َزن ُ
كَا ُل ُ
ُوه ْم ُخي ُ
وجه الداللة :توعد اهلل سبحانه وتعاىل أولئك الذين يتالعبون بالكيل وامليزان،
والوعيد يدل عىل أن فعلهم حمرم وممنوع ،حتى وإن كان التالعب شيئا يسريا؛ ألن
التطفيف :التنقيص من الطفيف ،وهو اليشء القليل ،قال الزجاج":إنام قيل للذي
ينقص املكيال وامليزان مطفف ألنه ال يكاد يِسق يف املكيال وامليزان إال اليشء
اليسري الطفيف" .
()18

وال يمكن حصول التطفيف الذي هو اليشء اليسري إال إذا كانت املقادير واملوازين
واملقاييس منضبطة ودقيقة ،وهذا يدل عىل عناية اإلسالم بالتقييس والتقدير.
فهذه النصوص الرشعية حتث عىل الوفاء بالكيل والوزن أثناء التبادالت ،كام حتث
عىل الوفاء بصنع أدوات الكيل والوزن ،فاألمر بالوفاء متعلق بنداة الكيل والوزن
( )16ابن عاشور :التحرير والتنوير ج9ص.243
( )17القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ج9ص.76
( )18البغوي :تفسير البغوي ج ،8ص.362
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والقياس أوال ،وباليشء املكيل واملوزون واملقيس ثانيا ،فإذا كان احلال كذلك حلت
الثقة والطمننينة يف نفوس الناس واستقرت املعامالت ،وجتسد العدل بني أفراد
املجتمع يف أسمى صوره.
يقول الشنقيطي" :والتقديم يف افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففني ،يشعر بشدة
خطري؛ ألنه مقياس اقتصاد العامل وميزان التعامل ،فإذا
خطر هذا العمل ،وهو فعال
ٌ

اختل أحدث خلال يف اقتصاده ،وبالتايل اختالل يف التعامل ،وهو فساد كبري" .
()19

وإذا كان الوعيد بالويل عىل اليشء الطفيف ،فام فوقه من باب أوىل.
يقول القرطبي" :روى النسائي عن ابن عباس قال :ملا قدم النبي (ﷺ) املدينة كانوا من
أخبث الناس كيال ،فننزل اهلل تعاىلٌ :
ويل للمطففني فنحسنوا الكيل بعد
ذلك .قال الفراء :فهم من أوىف الناس كيال إىل يومهم هذا .وعن ابن عباس أيضا قال:
هي أول سورة نزلت عىل رسول اهلل (ﷺ) ساعة نزل املدينة ،وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا

اشرتوا استوفوا بكيل راجح ،فإذا باعوا بخسوا املكيال وامليزان ،فلام نزلت هذه السورة
انتهوا ،فهم أوىف الناس كيال إىل يومهم" .
ان بِا ْل ِقس ِ
 .3قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوا ْملِ َيز َ
ف َن ْفسا إِ َّال ُو ْس َع َها﴾
ط َال ُن َك ِّل ُ
ْ
األنعام.152 :
()20

أمرت هذه اآلية بإيفاء الكيل وامليزان بالعدل ،وجاء التعقيب بقوله تعاىل ﴿ َال
ف َن ْفسا إِ َّال ُو ْس َع َها﴾ ،لبيان حكم ما يعرض ألهل الدين والورع من األمر بالقسط
ُن َك ِّل ُ

يف اإليفاء؛ فإن إقامة القسط أمر دقيق جدا ،ال يتحقق يف كل مكيل وموزون إال إذا كان
بموازين كميزان الذهب الذي يضبط الوزن باحلبة وما دوهنا ،ويف التزام ذلك يف بيع
( )19الشنقيطي :أضواء البيان ج ،8ص.455
( )20القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ج19ص.214
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احلبوب واخلرض والفاكهة حرج عظيم خيطر يف بال الورع السؤال عن حكمه ،فكان
جوابه أن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال ما يسعها فعله بنن تنتيه بغري عِس وال حرج ،فهو
ال يكلف من يشرتي أو يبيع ما ذكر من األقوات ونحوها أن يزنه ويكيله بحيث ال يزيد
حبة وال مثقاال ،بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له أو عليه عىل حد سواء بحسب
العرف ،بحيث يكون معتقدا أنه مل يظلم بزيادة وال نقص يعتد به عرفا .وحرص
التكليف بام يف وسع املكلف وما يقابله من رفع احلرج ونفي العِس ،من أعظم قواعد
هذا الرشع املبني عىل أقوى أساس من احلق والعدل ،فال يساويه فيه قانون من قوانني
اخللق ،ولو عمل املسلمون هبذه الوصية الستقامت أمور معاملتهم وعظمت الثقة
واألمانة بينهم ،وكانوا حجة عىل غريهم من املطففني واملفسدين ،وما فسدت أمورهم
وقلت ثقتهم بننفسهم ،وحل حملها ثقتهم باألجانب الطامعني فيهم إال برتك هذه
الوصية وأمثاهلا .
()21

ِ
ين آ َمنُو ْا الَ ت َْن ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِالَّ َأن َتك َ
ُون
 .4قوله تعاىلَ ﴿ :ي َن ه َُّيا ا َّلذ َ
ِ َجت َارة َعن ت ََر ٍ
اض ِّمنك ُْم َوالَ ت َْق ُت ُلو ْا َأن ُف َسك ُْم إِ َّن اهللهَ ك َ
َان بِك ُْم َر ِحيام ﴾النساء29 .:
وجه الداللة :هنت اآلية عن أكل أموال الناس بالباطل ،وأجازت اآلية التجارة ومن
املعلوم أن التجارة تقوم عىل أصول لعل املواصفات واملقاييس هي أهم مميزاهتا ،وهي
التي حتقق الرضا بني الطرفني وحتسم النزاع.
وإن وجود املواصفات واملقاييس يمنع من أكل أموال الناس بالباطل؛ ألنه يقدم هلم
السلع واخلدمات ضمن ضوابط ومواصفات معينة حتفظ عليهم صحتهم وأمواهلم،
وبالتايل تطيب نفوسهم بام أعطوا وبام أخذوا.

( )21رشيد رضا :تفسير المنار ج8ص.168
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املطلب الثاين
السنة النبوية
ورد يف السنة العرشات من األدلة التي تدل عىل اعتبار املواصفات واملقاييس،
وسنتناول بعضا من هذه األحاديث:
 .1عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبي (ﷺ) قال :كان يف بني
إرسائيل رجل قتل تسعة وتسعني إنسانا ثم خرج يسنل فنتى راهبا فسنله فقال له هل
من توبة؟ قال :ال فقتله فجعل يسنل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فندركه املوت
فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فنوحى اهلل إىل هذه
أن تقريب وأوحى اهلل إىل هذه أن تباعدي وقال :قيسوا ما بينهام فوجد إىل هذه أقرب
بشرب فغفر له .
()22

وجه الداللة :أن اهلل تعاىل أمر املالئكة باالحتكام إىل القياس حلسم النزاع واخلالف
وحتقيق العدالة وهذا فيه داللة عىل أثر القياس وأمهيته يف حتديد احلقوق ومنع التظامل
ورفع أسباب النزاع.
 .2عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال عليه الصالة والسالم :مخس
بخمس ،قيل :يا رسول اهلل ،وما مخس بخمس؟ قال :ما نقض قوم العهد إال سلط اهلل
عليهم عدوهم ،وما حكموا بغري ما أنزل اهلل إال فشا فيهم املوت ،وما منعوا الزكاة إال
حبس عنهم القطر ،وال طففوا املكيال إال حبس عنهم النبات .
()23

( )22رواه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،حديث رقم.3283
( )23رواه الطبراني في الكبير ،باب العين » من اسمه عبد اهلل » أحاديث عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب
»وما أسند عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما » طاوس عن ابن عباس ،حديث رقم  ،10992قال عنه الهيثمي:
وفيه إسحاق بن عبد اهلل بن كيسان المروزي ،لينه الحاكم ،وبقية رجاله موثقون ،وفيهم كالم .مجمع الزوائد،
كتاب الزكاة ،باب فرض الزكاة ،حديث رقم .4346
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ويف هذا احلديث بيان ألمهية املكاييل واملوازين يف حياة البرش ،وأن اإلخالل هبا
سبب لزوال اخلري والربكة.
 .3عن ابن عمر عن النبي (ﷺ) قال :املكيال مكيال أهل املدينة ،والوزن وزن
أهل مكة .
()24

وهبذا يكون النبي عليه السالم قد وضع أساس قاعدة توحيد املكاييل واألوزان .
()25

 .4عن أيب هريرة قال خرج رسول اهلل (ﷺ) ذات يوم أو ليلة فإذا هو بنيب
بكر وعمر فقال ما أخرجكام من بيوتكام هذه الساعة قاال اجلوع يا رسول اهلل قال
وأنا والذي نفيس بيده ألخرجني الذي أخرجكام قوموا فقاموا معه فنتى رجال
من األنصار فإذا هو ليس يف بيته فلام رأته املرأة قالت مرحبا وأهال فقال هلا رسول اهلل
(ﷺ) أين فالن قالت ذهب يستعذب لنا من املاء إذ جاء األنصاري فنظر إىل رسول اهلل
(ﷺ) وصاحبيه ثم قال احلمد هلل ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم
بعذق فيه بِس ومتر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ املدية فقال له رسول اهلل (ﷺ) إياك
واحللوب فذبح هلم فنكلوا من الشاة ومن ذلك العذق ورشبوا فلام أن شبعوا ورووا
قال رسول اهلل (ﷺ) أليب بكر وعمر :والذي نفيس بيده لتسنلن عن هذا النعيم يوم
القيامة ،أخرجكم من بيوتكم اجلوع ثم مل ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم .
()26

واحللوب :هي ذات اللبن.
وجه الداللة :أن النبي (ﷺ) هنى الصحايب عن ذبح الشاة احللوب ،وهذا دليل عىل

( )24رواه أبو داودفي كتاب البيوع ،باب في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم المكيال مكيال المدينة ،حديث
رقم .3340
( )25نجالء الشمري :المكاييل واألوزان الشرعية وما يعادلها باألوزان المعاصرة بالمعاصر ،ص.26
( )26رواه مسلم في كتاب األشربة ،باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققًا تامًا
واستحباب االجتماع على الطعام ،حديث رقم .2038
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أن للذبح مواصفات جيب االلتزام هبا محاية ملصالح معينة.
 .5وهناك نصوص أخرى تدل عىل حرمة أكل مال الغري دون وجه حق ومن املعلوم
أن التالعب باملقاييس املتعلقة بمعرفة املقادير من املكاييل واملوازين وغريها ،أو تلك
التي ختل بالصفات الذاتية أو الرتكيبية للمنتجات هو أكل ألموال الناس بالباطل؛ ألن
الناس يدفعون أثامنا ال تتناسب مع السلع واملنتجات التي يعاوضون عليها من حيث
الكم أو الكيف ،ومن هذه األدلة ما ينيت:
كحرمة ِ
ِ
يومكم هذا ،يف ِ
شهركم
حرام عليكم،
أ .قوله (ﷺ) :إن دما َءكم ،وأموا َلكم
ٌ
هذا ،يف ِ
بلدكم هذا .
()27

ربة طعام ،فندخل
مر عىل ُص ْ َ
ب .عن أبى هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل (ﷺ) ه

يده فيها فنالت أصابعه بلال ،فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال :أصابته السامء
يارسول اهلل ،قال :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من ه
غش فليس مني .
()28

ويف رواية أخرى للحديث عند مسلم :من غشنا فليس منا .
()29

وجه الداللة يف احلديث :إن النبي هنى عن الغش بنبلغ الصيغ؛ ألن الغش أكل
ألموال الناس بالباطل ،فالطعام املبلول يغدو أكثر وزنا أو كيال من الطعام اجلاف،
وكذلك فإن الغش يظهر اليشء عىل غري صفته احلقيقية ،وإن وجود املواصفات املعتربة
واملعتمدة من قبل الدولة يقمع الغش التجاري ويقيض عىل التدليس يف السلع
واملنتجات ،خاصة .وتظهر أمهية ذلك من خالل عجز الناس عن اكتشاف هذا الغش
والتدليس إما لدقته أو لعدم خربهتم أو ألن اكتشافه حيتاج إىل خمتربات وجتهيزات.
( )27رواه البخاري في كتاب الحج ،باب الخطبة أيام منى ،حديث رقم .1652
( )28رواه مسلم في كتاب اإليمان ،باب قول النبي (ﷺ) من غشنا فليس منا ،حديث رقم .102
( )29رواه مسلم في كتاب اإليمان ،باب قول النبي (ﷺ) من غشنا فليس منا ،حديث رقم .101
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 .6إن بعض األموال ال جيوز بيعها بجنسها إال بعد معرفة مقدارها بالكيل أو الوزن،
وهي املسامة باألموال الربوية ،فهذه األموال إذا بيعت بجنسها حيرم التفاضل بينها ،وال
يعلم التفاضل إال إذا كان هناك مقياس دقيق تقدر به هذه األموال حتى تعرف املامثلة
من التفاضل ،ومن هذه األدلة عىل ذلك:
أ .عن أيب هريرة عن النبي (ﷺ) قال :الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال بمثل،
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال بمثل.
ِ
ب .وقوله (ﷺ) :ال تبيعوا َّ
بالور ِق إال وزنا بوزن ،مثال
الو ِرق
هب بالذهب ،وال َ
الذ َ
بمثل ،سواء بسواء .
()30

ج .عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل (ﷺ):بالذهب وزنا بوزن مثال بمثل،
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال بمثل ،فمن زاد أو استزاد فهو ربا .
()31

فهذه األحاديث تدل عىل أن هناك أمواال ال جيوز بيعها بجنسها تفاصال كبيع الذهب
بالذهب والفضة بالفضة ،بل ال بد من التساوي يف املقدار؛ وهذا التساوي ال يعرف إال
إذا كان هناك مقاييس دقيقة ومنضطبة يظهر هبا التساوي والتفاوت ،فكانت دقة
املقاييس معتربة رشعا.
وقد ذهب احلنفية إىل أن العلة يف األموال الربوية هي الكيل والوزن ،فكل مكيل
وموزون ال جيوز بيعه بجنسه متفاضال ،وجيوز بيعه بغري جنسه تفاضال برشط التقابض
إذا كان املاالن ربويني .
()32

( )30رواه مسلم في كتاب المساقاة ،باب الربا ،حديث رقم .2974
( )31رواه مسلم في كتاب المساقاة ،باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ،حديث رقم .2981
( )32الكاساني :بدائع الصنائع ،ج ،5ص.183
34
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املطلب الثالث
املعقول
ومن األدلة العقلية عىل مرشوعية العمل باملواصفات واملقاييس ما ينيت:
 .1إن معظم األحكام الرشعية مرتبطة بتقديرات حمددة ،وبالتايل ال يمكن تنفيذ
احلكم الرشعي وتطبيقه إال بعد معرفة تلك املقادير ،ومن ذلك الزكاة فقد ورد يف
احلديث الرشيف عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبي (ﷺ) قال :ليس فيام
أقل من مخسة أوسق صدقة وال يف أقل من مخسة من اإلبل الذود صدقة وال يف أقل من
مخس أواق من الورق صدقة .
()33

قال القايض عياض ":وال يصح أن تكون األوقية والدراهم جمهولة يف زمن النبي
(ﷺ) وهو يوجب الزكاة يف أعداد منها ويقع هبا البياعات واألنكحة كام ثبت يف
األحاديث الصحيحة" .
()34

ويقول ابن الرفعة" :إن اهلل تعاىل علق بكل من الكيل والوزن أحكاما يف الزكاة
وغريها ،ويف جتويز تغيريها تعطيل ملا ورد به الرشع من ذلك إذ يصري جمهوال" .
()35

 .2إن حتقيق العدالة املنمور هبا رشعا متوقف عىل معرفة املقادير  ،إذ ال يمكن
()36

التحقق من التساوي يف املقادير دون وجود مقاييس حمددة ومنضبطة ،كام ال يمكن أن
حتقق العدالة

()37

إال إذا كانت احلقوق والواجبات متقابلة ومتوازنة ،فإذا كانت

( )33رواه البخاري في كتاب الزكاة ،باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ،حديث رقم .1413
( )34النووي :شرح صحيح مسلم ،ج ،3ص.43
( )35ابن الرفعة :اإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ،ص.47
( )36سامر قنطقجي :فقه المحاسبة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،دون تاريخ ،ص.23
( )37يقول الجبرتي :الميزان أحد أركان العدالة" العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين ،مخطوط مكتبة المصطفى
اإلكترونية.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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املواصفات تضبط الكيف فإن املقاييس تضبط الكم ،وقد أشارت اآلية الكريمة إىل أن
امليزان املنضبط الذي ال يفوت شيئا حتى وإن كانت خردلة هو املانع حصول الظلم،
ين ا ْل ِق ْس َط ل ِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس شيئا َوإِ ْن ك َ
َان ِم ْث َق َال
فقال تعاىلَ ﴿ :و َن َض ُع ا َْمل َو ِاز َ
حب ٍة ِمن َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
ني ﴾ األنبياء ،27:وقال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا
اسبِ َ
َ
َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َوا ْمل َيز َ
َّاس بِا ْلق ْسط ﴾ احلديد،25:
ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
وم الن ُ
ان ل َي ُق َ
قال ابن زيد :امليزان هو ما يوزن به ويتعامل ليقوم الناس بالقسط أي :بالعدل يف
معامالهتم ،وقوله :بالقسط يدل عىل أنه أراد امليزان املعروف .
()38

 .3محاية املصالح اخلاصة والعامة التي قد يعجز أصحاهبا عن محايتها إما لعدم
خربهتم وإما لعدم وجود من حيمي تلك املصالح خاصة املصالح العامة كاملحافظة عىل
البيئة ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره الشيزري يف رضورة متابعة الصاغة يف مواصفاهتم
ومقاييسهم ،ويعلل ذلك بقوله" :باجلملة إن تدليس الصاغة وغشوشهم خفية ال تكاد
تعرف ،وال يصدهم عن ذلك إال أمانتهم ودينهم ،فإهنم يعرفون من اجلالوات
واألصباغ ما ال يعرفه غريهم" .
()39

ويقول عن األدوية" :فهي أرض عىل اخللق من غريها؛ ألن العقاقري واألرشبة خمتلفة
الطبائع واألمزجة ،والتداوي عىل قدر أمزجتها ،فمنها ما يصلح ملرض ومزاج ،فإذا
أضيف إليها غريها أحرفها عن مزاجها ،فنرضت باملريض ال حمالة" .
()40

 .4ألن يف تطبيقها حتقيقا للجودة الشاملة التي أمر هبا الدين احلنيف بقوله تعاىل:
اإلحس ِ
ِ
ان﴾ النحل ،90:فالعدل هو أداء العمل كامال غري
﴿إِ َّن اهللََّ َي ْن ُم ُر بِا ْل َعدْ ل َو ْ ِ ْ َ
منقوص ،واإلحسان ما فوق ذلك ،وهو إتقان اليشء عىل أكمل وجه وأحسن حال.
( )38القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ج17ص.234
( )39الشيزري :نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة  ،ص.77
( )40الشيزري :نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة  ،ص.42
36
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املبحث الثالث
اهتامم املسلمني باملواصفات واملقاييس
للتقدير أمهية خاصة يف الترشيع اإلسالمي فقد شيد هذا الترشيع أحكامه عىل
مقدرات ثابتة يف مجيع جماالت احلياة  ،فالصالة هلا مقدرات معينة وهلا مواصفات
()42

()41

حمددة ،والزكاة هلا مقادير معينة وأوصاف ثابتة ،وليس هذا حال العبادات وحدها ،بل
إن الترشيع كله يقوم عىل هذا املبدأ؛ ألن بالتقدير والوصف تنضبط األمور وتستقر
األحكام ويتحقق العدل  ،ويف هذا يقول القرايف" :ال خيلو باب من أبواب الفقه عن
()43

التقدير" .
()44

وقد نص الفقهاء عىل أمهية املواصفات واملقاييس يف احلياة اإلنسانية؛ بداية من تعلق
كثري من األحكام الرشعية هبا ،وانتهاء بتعامالت الناس يف حياهتم اليومية ،إذ هبا يتحقق
العدل الذي أمرنا اهلل تعاىل به؛ ألن املستهلك حيصل عىل السلعة التي يريدها
باملواصفات الصحية الصحيحة وحسب رغبته وبمقدار رغبته ،فهو يدفع من الثمن
باملقدار الذي تستحقه السلعة ،ويظهر هذا االهتامم مما ينيت:
أوال :النص عىل أمهية املواصفات واملقاييس وأثرها يف احلياة االقتصادية ،ويف هذا
يقول ابن األخوة عن أمهية معرفة املحتسب للقناطري واألرطال واملثاقيل والدراهم
التي هي املوازين ما نصه" :ملا كانت هذه أصول املعامالت ،وهبا اعتبار املبيعات لزم

( )41تنص المادة ( )132على ما يأتي :المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع.
( )42وقد تناول الباحث هديبل سبتي في أطروحته للدكتوراه موضع التقديرات الشرعية برسالة علمية عنواها
التقديرات الشرعية وتطبيقاتها الفقهية ،كما تناول الباحث عبدالقادر الشحي هذا الموضوع برسالة دكتوراه كان
عنوانها :قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في المعامالت المالية.
( )43حتى عندما يتعذر التقدير الحقيقي يلجأ الفقهاء إلى التقدير الحكمي ،وذلك حالا للمشكالت.
( )44القرافي :الفروق ،الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع ،ج ،2ص ،29الفرق بين قاعدة رفع الواقعات
وبين قاعدة تقدير ارتفاعها.
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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املحتسب معرفتها ،وحتقيق كميتها لتقع املعاملة هبا عىل الوجه الرشعي" .
()45

فاملقاييس هي املعايري التي يتم من خالهلا املبادالت واملعاوضات بني الناس ،واخللل
يف هذه املعايري يؤدي إىل اخللل يف معاوضات الناس مما يؤدي إىل الغبن والظلم.
ونظرا هلذه األمهية فقد ألف عدد من العلامء والفقهاء يف املقاييس مؤلفات
متخصصة ومن أهم هذه املؤلفات:
أ .اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان  :نجم الدين ابن الرفعة (ت710هـ).
()46

ب .األوزان واألكيال الرشعية تنليف أمحد بن عيل املقريزي (845هـ) بني فيها مقاديري
املوازين واملكاييل الرشعية .
()47

ج .النقود واملكاييل واملوازين :حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل
املناوي( 1031هـ) .
()48

د .العقد الثمني فيام يتعلق باملوازين :تنليف حسن بن إبراهيم اجلربيت(1188هـ)
خمطوط.
وجيب أن تتم املعامالت التجارية يف األسواق باملوازين واملكاييل املعتربة لضبط
التعامل التجاري ،وال جيوز خلو املحالت التجارية من أداة من أدوات القياس املتناسبة
مع نوع تلك التجارة ،ويف هذا يقول ابن األخوة:
"ويكون يف كل حانوت من املكاييل الصحيحة ،مكيال ،ونصف مكيال ،وربع
مكيال ،وثمن مكيال خمتوم عليها بختم املحتسب؛ ألن احلاجة تدعو إىل اختاذ ذلك" .
()49

( )45ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.80
( )46تحقيق محمد أحمد الخاروف ،نسخة مصورة ،دار الفكر ،دمشق1980 ،م.
( )47تحقيق سلطان بن هليل المسمار ،دار البشاير اإلسالمية ،ط2007 ،1م.
( )48تحقيق رجاء محمود السامرائي ،الناشر :وزارة الثقافة واإلعالم العراقية ،سنة النشر.1981 :
( )49ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.86
38
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ثانيا :تعيني موظف خمتص ومؤهل ملتابعة ومراقبة املواصفات واملقاييس املوجودة يف
األسواق ،وجيب أن تتوفر يف هذا الشخص الصفات اخللقية والعملية التي تؤهله للقيام
هبذه املهمة ،وقد كان يطلق عليه وصف املحتسب  ،ويف واجباته يقول املاوردي:
()50

"ومما هو عمدة نظره املنع من التطفيف والبخس يف املكاييل واملوازين والصنجات
لوعيد اهلل تعاىل عليه عند هنيه عنه ،وليكن األدب عليه أظهر واملعاقبة فيه أكثر" .
()51

وينبغي أن يكون مالزما لألسواق ،يركب يف كل وقت ،ويدور عىل السوقة والباعة،
ويكشف الدكاكني والطرقات ،ويتفقد املوازين واألرطال ،ويتفقد معايشهم و
أطعمتهم ،وما يغشونه .ويفعل ذلك يف النهار والليل يف أوقات خمتلفة ،وذلك عىل غفلة
منهم ،وخيتم يف الليل حوانيت من ال يتمكن من الكشف عليه بالنهار وليكشفه باكر
النهار .
()52

وهلذا املحتسب أن يستعني باخلرباء واملختصني يف كل جمال وقد كان يطلق عىل هذا
اخلبري يف هذا املجال مصطلح العريف ويف هذا يقول الشيزري:
"ملا مل تدخل اإلحاطة بنفعال السوقة حتت وسع املحتسب ،جاز له أن جيعل ألهل
كل صنعة عريفا من صالح أهلها ،خبريا بصناعتهم ،بصريا بغشوشهم وتدليساهتم،
مشهورا بالثقة واألمانة ،يكون مرشفا عىل أحواهلم ،ويطالعه بنخبارهم ،وما جيلب إىل
سوقهم من السلع والبضائع ،وما تستقر عليه من األسعار ،وغري ذلك من األسباب
التي يلزم املحتسب معرفتها" .
()53

( )50المحتسب :من نصبه اإلمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم .ابن األخوة:
معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.7
( )51الماوردي :األحكام السلطانية ،ص.316
( )52ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.219
( )53الشيزري :نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة  ،ص.12
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017
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وهذا يدل عىل أن هذا األمر حيتاج إىل جهاز كامل من الكادر البرشي املؤهل الذي
يتوىل مراقبة املواصفات واملقاييس ،وجيب أن تتوفر هلذا اجلهاز اإلمكانات الفنية من
أجهزة وخمتربات وغريها مما يساعده عىل أداء عمله.
ثالثا :نص الفقهاء عىل وجوب ضبط املقاييس التي يتعامل هبا التجار يف جتارهتم
بضوابط حمددة ودقيقة ،وجيب أن يكون هلذه املقاييس مواصفات حمددة ومن ذلك:
 أن تكون هذه املقاييس مصنعة من مواد حتقق هلا االنضباطية والثبات وال
()54

تتغري بكثرة االستعامل.
 أن تكون هذه املقاييس معتمدة بالتحقق من دقتها ودرجة قياسها وخمتومة
من قبل جهاز احلسبة (أي دائرة املواصفات واملقاييس) لتكتسب صفة
الرشعية ،أي جيب أن تكون هذه األدوات قد خضعت لالختبار والقياس،
وقد عرب عن هذين الرشطني الشيزري بقوله" :وينبغي للبائع أن يتخذ
األرطال واألواقي من احلديد ،وتعري عىل الصنج الطيارة  ،وال يتخذها
()55

من احلجارة ؛ ألهنا تنتحت إذا قرع بعضها بعضا فتنقص .فإذا دعت احلاجة
إىل اختاذها من احلجارة لقصور يده عن اختاذها من احلديد أمره املحتسب
بتجليدها ،ثم خيتمها املحتسب بعد العيار .وجيدد املحتسب النظر فيها بعد
كل حني ،لئال يتخذ البائع مثلها من اخلشب ،وال يكون يف احلانوت الواحد

( )54ومما يدل على أهمية االنضباطية في أداة القياس ،هو أن األصوليين اشترطوا في العلة أن تكون وصفًا
منضبطًا ،أي أن لها حقيقة محددة ال تختلف ،بل إن االنضباطية في العلة هو الذي دفع األصوليين إلى العدول
عن ربط األحكام بالحكم ،إلى ربطها بالعلل؛ ألن الحكمة في غالب أحوالها إما أن تكون غير ظاهرة أو غير
منضبطة ،ألجل ذلك أضحى الحكم مرتبطًا بالعلة وجودًا وعدمًا ،ال بالحكمة مع أن الحكمة هي المقصودة من
تشريع الحكم وما العلة إال عالمة على وجودها.
( )55هي الصنج التي تكون عند المحتسب ،أو في دار العيار ،تعيّر عليها وتضبط بها الصنج األخرى.
net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.
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دستان من أرطال ،وأواق أو صنج من غري حاجة؛ ألهنا هتمة يف حقه ،وال
يتخذ البائع ثلث رطل ،وال ثلث أوقية ،وال ثلث درهم ملقاربته للنصف،
وربام اشتبه ذلك عليه بالنصف يف حال الوزن عند كثرة الزبون".
أما عن الدقة يف هذه املقاييس فيقول ابن الرفعة ":والضبط بحب اخلردل كننه
أحسن من ضبطه بحب الشعري لقلة التفاوت فيه" .
()56

وإذا أدركنا وزن اخلردلة باملقاييس املعارصة أدركنا الدقة يف هذه املقاييس ،فاخلردل
حبوب دقيقة كحب السمسم ،واحلبة منه تساوي سدس حبة الشعري ،ويعادل وزهنا
باملقاديري املعارصة  0.000976من الغرام ؛ لذلك قال عنها القرطبي :إن احلس
()57

اليدرك هلا ثقال؛ إذ ال ترجح ميزانا .
()58

وجيب عليه أن يمنع تداول املقاييس غري املعتمدة حتى وإن توفرت فيها الرشوط؛
ألن يف ذلك خمالفة لسلطان الدولة وافتئاتا عليها ،ويف هذا يقول املاوردي:
"فإن كان ما تعاملوا به من غري املطبوع سليام من بخس ونقص توجه اإلنكار عليهم
بحق السلطنة وحدها ألجل املخالفة" .
()59

وهذا ما نصت عليه املادة ( )22من قانون املواصفات واملقاييس األردين حيث جاء
فيها :ال جيوز استعامل وحدات قياس غري وحدات القياس القانونية املعتمدة يف اململكة.
ونصت الفقرة هـ من املادة ( :)30يتم مصادرة أي أداة قياس غري قانونية يتم ضبطها
يف أي حمل أو مصنع أو مستودع أو مرفق.

( )56ابن الرفعة :اإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ،ص.59
( )57الكرباسي :النقود والمكايل واألوزان ،ص.219
( )58القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ج14ص.62
( )59الماوردي :األحكام السلطانية ،ص.316
[العدد الثاني والسبعون  -صفر 1438هـ أكتوبر ]2017

21

[السنة الحادية والثالثون]

41

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 1

[املواصفات واملقاييس مرشوعيتها وأثرها يف املحافظة عىل املقاصد الرشعية]

رابعا :نص الفقهاء أن عىل املحتسب مراقبة ومتابعة التزام التجار باملواصفات
واملقاييس ،وعليه أن يقوم بزيارات مفاجئة للتجار واختبار هذا املقاييس ،وينبغي عليه
أن جيدد النظر يف املكاييل  ،ويف هذا يقول املاوردي" :وجيوز له إذا اسرتاب بموازين
()60

السوقة ومكاييلهم أن خيتربها ويعايرها ولو كان له عىل ما عايره منها طابع معروف بني
العامة ال يتعاملون إال به كان أحوط وأسلم" .
()61

ويقول ابن األخوة" :وينبغي للمحتسب أن يتفقد عيار املثاقيل ،والصنج ،
()62

واألرطال ،واحلبات عىل حني غفلة من أصحاهبا فإن يف الصيارف من ينخذ حبات
احلنطة فينقعها يف املاء ثم يغرس فيها رءوس إبر الفوالذ ثم جتفف فتعود إىل سريهتا
األوىل ،وال يظهر فيها يشء ،وينمرهم أن جيعلوا لون صنج الفضة خمالفا للون صنج
املثاقيل فربام ،وضعوا صنجة النصف درهم عوضا عن الرباعي ،وبينهام تفاوت ،وكذا
صنجة الثمن عوضا عن صنجة القرياطني" .
()63

بل ذهب الفقهاء إىل أبعد من ذلك حيث أوجبوا عىل املحتسب أن يتابع دقة هذه
املواصفات ويعايرها ،ويكلف التجار بالعناية هبا ومنع ما خيل بدقتها حتى وإن كان
ذلك شيئا يسريا ،ويف هذا يقول ابن األخوة":وينمر أصحاب املوازين بمسحها،
وتنظيفها من األدهان ،واألوساخ يف كل ساعة فإنه ربام حتمل شيئا يف خرمها فيرض" .
()64

ويقول أيضا عن القبان القبطي" :ينبغي للمحتسب أن خيتربه بعد كل حني فإنه
ينفسد بكثرة استعامله" .
()65

( )60ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.86
( )61الماوردي :األحكام السلطانية ،ص.316
( )62هي قطع معدنية ذات أثقال محددة مختلفة المقادير يوزن بها.

http: //www. ibisonline. net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage. aspx?TermId=3451

( )63ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.85
( )64ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.84
( )65ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.85
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وقد كان يف الدولة اإلسالمية دار تسمى دار العيار تتم يف هذه الدار معايرة املكاييل
واملوازين التي يتداوهلا التجار ،وكانت الصنج التي تعري هبا صنج التجار تسمى
بالصنج الطيارة ،ويف هذا يقول املقريزي":وكان للعيار :مكان يعرف بدار العيار تعري
فيه املوازين بنرسها ،ومجيع الصنج ،وكان ينفق عىل هذه الدار من الديوان السلطاين،
فيام حتتاج إليه من األصناف كالنحاس واحلديد واخلشب والزجاج ،وغري ذلك من
اآلالت ،وأجر الصناع واملشارفني ونحوهم ،وحيرض املحتسب أو نائبه إىل هذه الدار
ليعري املعمول فيها بحضوره ،فإن صح ذلك أمضاه ،وإال أمر بإعادة عمله ،حتى يصح،
وكان هبذه الدار أمثلة يصحح هبا العيار ،فال تباع الصنج ،واملوازين واألكيال ،إال هبذه
الدار ،وحيرض مجيع الباعة إىل هذه الدار باستدعاء املحتسب هلم ،ومعهم موازينهم،
وصنجهم ومكاييلهم ،فتعري يف كل قليل ،فإن وجد فيها الناقص استهلك ،وأخذ من
صاحبه هلذه الدار ،وألزم برشاء نظريه ،مما هو حمرر هبذه الدار ،والقيام بثمنه ،ثم سومح
الناس وصار يلزم من يظهر يف ميزانه أو صنجه خلل بإصالح ما فيها من فساط فقط،
والقيام بنجرته فقط ،وما زالت هذه الدار باقية مجيع الدولة الفاطمية" .
()66

خامسا :للمحتسب أن يتخذ من اإلجراءات والترصفات ما يؤدي إىل محاية نظام
املواصفات واملقاييس ومن ذلك:
 معاقبة كل من خيل بالتزام املواصفات واملقاييس وله التشهري به ليكون عربة
لغريه ،ويف هذا يقول ابن األخوة :فينبغي للمحتسب أن حيذرهم ،وخيوفهم
عقوبة اهلل تعاىل ،وينهاهم عن البخس ،والتطفيف يف ذلك كله ،ومتى ظهر
له من أحد منهم خيانة عزره عىل ذلك ،وأشهره حتى يرتدع به غريه .
()67

( )66يقول المقريزي :المواعظ واالعتبار ج2ص.87
( )67ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.85
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 وقد نصت الفقرة د من املادة  :31حيق للمؤسسة نرش أسامء املحكومني يف
وسائل اإلعالم املختلفة.
 له أن يصادر أو يتلف كل مادة ال تتوفر فيها املواصفات السليمة ،ويف هذا
يقول ابن األخوة" :ومتى فسد السمك املجلوب ،أو املكسود رمي به عىل
املزابل خارج البلد" .
()68

ويقول الشيزري" :ويعترب املحتسب عليهم املخلل عىل اختالف أجناسه ،فكلام كان
جمسه قويا أعيد إىل اخلل الثقيف ،وكلام الن جمسه رمي به ،فإنه قد فسد ،ومتى محضت
عندهم الكوامخ ينمر املحتسب بإراقتها خارج البلد ،فإهنا ال تصلح بعد محضها" .
()69

فالبعد البيئي ملحوظ يف هذا اإلتالف إذ جيب أن يكون خارج البلد.
سادسا :أثبتت الرشيعة جمموعة من اخليارات للمتعاقد لتجعل تعاقده معربا عن
إرادته تعبريا كامال ،وليحصل من خالهلا عىل السلعة التي يريدها باملواصفات التي
يريدها ،وقد كان القصد من رشعية تلك اخليارات هو رفع الرضر الواقع أو املتوقع
الذي قد يلحق باملتعاقد بناء عىل قاعدة الرضر يزال  ،ومن هذه اخليارات خيار العيب
()70

والرؤية والتعيني وخيار الوصف ،ويف ما ييل بيان أثرها يف محاية:
 .1خيار العيب:
العيب :وهو ما خيلو عنه أصل الفطرة السليم  .وخيار العيب من إضافة اليشء إىل
()71

سببه.

( )68ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.85
( )69الشيزري :نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة  ،ص.59
( )70السيوطي :األشباه والنظائر ،ص  ،83والمادة ( )20من المجلة.
( )71الزيلعي :تبيين الحقائق ج ،4ص.31
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وهذا اخليار يثبت داللة دون حاجة لالشرتاط فكل من اشرتى شيئا فوجد فيه
()72

عيبا قديام كان له حق فسخ العقد بذلك العيب  ،والثابت داللة كالثابت نصا كام تنص
()73

عىل ذلك القاعدة الفقهية

()74

يقول الزيلعي" :ألن مطلق العقد يقتيض السالمة من العيب فكانت السالمة
كاملرشوطة يف العقد رصحيا لكوهنا مطلوبة عادة فعند فواهتا يتخري كي ال يترضر
()75

بإلزام ما ال يرىض به كام إذا فات الوصف املرغوب فيه املرشوط يف العقد كمن اشرتى
عبدا عىل أنه خباز أو نحوه فوجده بخالف ذلك ولكون السالمة كاملرشوطة يف
العقد" .
()76

ويقول الكاساين" :ألن السالمة رشط يف العقد داللة ،فام مل يسلم املبيع ال يلزم البيع،
فال يلزم حكمه ،والدليل عىل أن السالمة مرشوطة يف العقد داللة أن السالمة يف البيع
مطلوبة املشرتي عادة إىل آخره ; ألن غرضه االنتفاع باملبيع ،وال يتكامل انتفاعه إال بقيد
السالمة ،وألنه مل يدفع مجيع الثمن إال ليسلم له مجيع املبيع ،فكانت السالمة مرشوطة
يف العقد داللة ،فكانت كاملرشوطة نصا ،فإذا فاتت املساواة كان له اخليار" .
()77

وهو ما نص القانون املدين األردين يف املادة ( :)193يثبت حق فسخ العقد بخيار
العيب يف العقود التي حتتمل الفسخ دون اشرتاطه يف العقد .فالعيب هو فوات
وصف .
()78

()72تنص المادة ( )336من المجلة على ما يأتي :البيع المطلق يقتضي سالمة المبيع من العيوب يعني أن بيع
المال بدون البراءة من العيوب وبال ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالمًا خاليًا من العيب.
( )73مرشد الحيران المادة (.)418
( )74الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج ،6ص.124
( )75والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ،المجلة المادة(.)43
( )76الزيلعي :تبيين الحقائق ج ،4ص.31
( )77الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج ،5ص.274
( )78السرخسي :المبسوط ،ج ،5ص.79
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واألصل يف رشعية هذا اخليار ما روي عن رسول اهلل ﷺأنه قال :من اشرتى شاة
حمفلة ،فوجدها مرصاة ،فهو بخري النظرين ثالثة أيام ،ويف رواية ،فهو بنحد النظرين إىل
ثالثة إن شاء أمسك ،وإن شاء رد ،ورد معها صاعا من متر .
()79

والنظران مها نظر إمساك املعقود عليه أو رده.
 .2خيار الرؤية:
هو حق العاقد الذي تعاقد عىل يشء معني بالتعيني مل يره يف فسخ العقد عند رؤيته.
()80

وهو من إضافة اليشء إىل رشطه؛ ألن رؤية املعقود عليه رشط ثبوت اخليار ،وعدم
الرؤية هو السبب لثبوت اخليار عند الرؤية .
()81

وهذا اخليار ثابت رشعا ال رشطا  ،حتى لو اشرتى شخص ماال برشط أال يكون
()82

له خيار رؤية فال يبطل خيار الرؤية ويبقى ثابتا للمشرتي .
()83

وهذا اخليار مفرع عىل القول بجواز بيع الغائب ،فمن قال بجوازه قال بثبوت هذا
اخليار ،أما من منعه فال مرشوعية له لعدم مرشوعية أصله .
()84

مرشوعية هذا اخليار :
()85

أ .ما روي عن رسول اهلل (ﷺ) :من اشرتى شيئا مل يره فهو باخليار إذا رآه .
()86

( )79رواه مسلم في كتاب في كتاب البيوع باب حديث المصراة ،حديث رقم .2813
( )80التعيين :هو تمييز الشيء وتشخيصه عن غيره في الوجود الخارجي ،ويتحقق التعيين بوسائل كثيرة أهمها
اإلشارة إلى الشيء أو إلى ظرفه فاإلشارة تقطع االشتراك وتزيل احتمال المجاز ،اإلضافة إلى الشخص كأن
يقول شخص آلخر بعتك سيارتي ولم يكن له سيارة غيرها.
( )81الزيلعي :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،ج ،4ص.24
( )82الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج ،5ص.292
()83علي حيدر :درر الحكام في شرح مجلة األحكام ،ج ،1ص.320
( )84وهو األظهر عند الشافعية ،الشربيني :مغني المحتاج ج2ص.352
( )85الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج ،5ص.292
( )86رواه البيهقي في كتاب البيوع ،باب إباحة التجارة ،حديث رقم .9657
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ب .ألن جهالة الوصف تؤثر يف الرضا فتوجب خلال فيه ،واختالل الرضا يف البيع
يوجب اخليار.
ج .ألنه قد يندم عىل ما ال يصلح له إذا رآه فيحتاج إىل التدارك فيثبت اخليار إلمكان
التدارك عند الندم.
 .3خيار الرشط:
وهو من باب إضافة اليشء إىل سببه ؛ ألن هذا اخليار مسبب عن وجود الرشط،
()87

فالرشط هو السبب يف وجوده ،ولوال االشرتاط ملا ثبت اخليار.
تعريفه :هو حق العاقد يف إمضاء العقد أو فسخه بناء عىل اشرتطه يف العقد أو اتفاق
ال حق عليه.
ومثاله :أن يقول البائع للمشرتي :بعتك هذا اليشء بكذا دينار ،ويل اخليار يومان،
أو لك اخليار ثالثة أيام ،أو يقول املشرتي بعد اإلجياب :وأنا قبلت البيع ويل اخليار
يومان أو لك اخليار ثالثة أيام.
وهذا اخليار ال يثبت إال يف العقد الالزم الذي حيتمل الفسخ  ،وهو ثابت عىل
()88

خالف القياس؛ ألن هذا اخليار جيعل العقد معلقا ،وعقود املعاوضات ال جيوز تعليقها؛
ولكنه أجيز استحسانا حلديث عمر ريض اهلل عنهام ،قال :ذكر رجل ،هو حبان بن منقذ،
لرسول اهلل ﷺ ،أنه خيدع يف البيع فقال :إذا بايعت فقل الخالبة .
()89

وقد رشع هذا اخليار ملا فيه من مصلحة املتعاقد ،إذا بفضله يمكن لإلنسان أن يتعاقد
( )87ابن نجيم :البحر الرائق ج ،6ص.2
( )88أما العقد غير الالزم كالعارية والوديعة والوكالة فالحاجة به إلى خيار؛ إذ يمكن ألي من المتعاقدين فسخه
دون رضا الطرف اآلخر.
( )89رواه البخاري في كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب ما ينهى عن إضاعة المال،
حديث رقم .2276
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بالبيع أو اإلجارة أو غريها وينخذ فرصته من التفكري والتنمل واالستشارة ،ويف الوقت
نفسه حيمي نفسه من لزوم العقد ،إذ يمكنه إذا مل يناسبه التعاقد فسخ العقد والتحلل
من تبعاته.
 .4خيار التعيني:
هو خيار يشرتطه أحد املتعاقدين أو كالمها ،بنن يكون املعقود عليه شيئا من أشياء
معينة خيتار واحدا منها .
()90

فاملعقود عليه واحد غري معني من بني أمور معينة ،يتوىل صاحب اخليار تعيني املعقود
عليه وإلزام الطرف اآلخر به.
ومثاله أن يقول البائع للمشرتي :بعتك أحد هذه األثواب الثالثة ،هذا بعرشة
دنانري ،وذلك بخمسة عرش ،وهذا بعرشين ولك اخليار أن ختتار أيا منها بثمنه.
فاملشرتي يف هذه احلال يعني واحدا من هذه األمور الثالثة ليكون هو املبيع ،ويكون
اختياره ملزما للبائع.
أو أن جيعل البائع اخليار لنفسه فيقول :ويل اخليار يف حتديد املبيع منها.
فالبائع هنا هو الذي يعني املبيع ويكون املشرتي ملزما بام يعينه وخيتاره البائع.
وقد جيتمع خيار التعيني مع خيار الرشط فيكون العقد غري الزم يف األمور كلها،
وعند بعض الفقهاء يندرج خيار الرشط ضمنا يف خيار التعيني ،فللعاقد أن خيتار ما
يريده ليكون هو املعقود عليه وله أن يفسخ العقد فيها مجيعها ،وهو ما أخذ به القانون
املدين األردين يف املادة ( )189التي اعتربت العقد غري الزم إىل حني االختيار ،وعدم
لزوم العقد يف خيار التعيني يدل عىل أنه مشتمل عىل خيار الرشط ،وإال لو مل يكن
( )90المادة ( :)316لو بين البائع أثمان شيءين أو أشياء من القيمات كالا على حدة على أن المشتري يأخذ أيًا
شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيًا أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين.
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مشتمال عليه لكان العقد الزما يف واحد من األمور التي ذكرت.
ويشرتط يف خيار التعيني أن ال تزيد األشياء عن يشءين أو ثالثة ال أزيد كنربعة
أشياء أو مخسة؛ ألن هذا اخليار رشع للرضورة ،والرضورة تندفع بالثالثة ؛ ألن
()91

األشياء ال خترج عن كوهنا جيدة أو رديئة أو وسطا ،فال حاجة للزيادة عىل هذه الثالثة،
وهو ما نص عليه القانون املدين األردين يف املادة (.)189
وال بد فيه من ذكر املدة؛ ألن املعقود عليه لو كان واحدا معينا وذكر فيه اخليار كان
بيان املدة رشط صحته ،فكذلك إن كان واحدا غري معني .
()92

بعض من الفقهاء إىل عدم اشرتاط ذكر املدة ،وبالقول األول أخذت املجلة
وذهب ٌ
يف املادة( )317والقانون املدين األردين يف املادة (.)189
وخيار التعيني كخيار الرشط من حيث مقصده وغايته إذا إن الناس حمتاجون إىل
هذا النوع من اخليار الختيار ماهو أوفق وأنسب هلم بعد التنمل أو املشاورة.
وهذا اخليار رشع استحسانا عىل خالف القياس ؛ جلهالة املعقود عليه؛ ألن اخليار
()93

قد رشع لالحتياج لدفع الغبن واالحتياج إىل ذلك متحقق يف هذا النوع من البيع؛ ألن
اإلنسان يضطر أحيانا ألخذ رأي من يعتمده فيام يشرتيه أو رأي أهله وهذا دليل جواز
هذا اخليار للمشرتي ،أما للبائع فهو أن اإلنسان قد يرث ماال قيميا ويتسلمه وكيله وال
يعرفه فتمس احلاجة إىل البيع هبذا الرشط .
()94

ويكفينا مراجعة رسيعة لكتاب هناية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الرشيفة
للوقوف عىل أمهية املواصفات ودورها يف املحافظة عىل املصالح الرضورية واحلاجية
( )91والضرورة تقدر بقدرها ،كما تنص على ذلك القاعدة الفقهية.
( )92المجلة المادة (.) 317
( )93ابن الهمام :فتح القدير ،ج ،6ص.327
()94علي حيدر :درر الحكام في شرح مجلة األحكام ،ج ،1ص.312
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والتحسينية ،فهو كتاب يف املواصفات واملقايسس بل إن معظم الترشيعات املتعلقة
باملواصفات واملقاييس مل تصل إىل بعض ما فيه من دقة يف الصفات واملقادير بام يتناسب
مع عرص مؤلفه.

املبحث الرابع
أثر املواصفات واملقاييس يف حفظ املقاصد الرشعية.

من األمور الثابتة قطعا يف الترشيع اإلسالمي أن الرشيعة هلا مقصد عام هو مصلحة
اإلنسان ومنفعته يف الدنيا واآلخرة  ،وأن كل حكم من أحكامها اجلزئية أيضا له غاية
()95

ومقصد حيقق املقصد العام للرشيعة  ،وقد بني العلامء أن مقاصد الرشيعة مخسة عرب
()96

عنها اإلمام الغزايل بقوله :ومقصود الرشع من اخللق مخسة ":وهو أن حيفظ عليهم
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة
فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة" .
()97

وللمواصفات واملقاييس املعتمدة من قبل الدولة يف السلع واخلدمات التي تقدم
للجمهور أثر كبري يف حفظ املقاصد التي جاءت الرشيعة اإلسالمية لتحقيقها ،ومن
األدلة عىل ذلك قوله تعاىل ﴿ :وال َ ْجتع ْل يدَ َك م ْغ ُلو َلة إِ َىل ُعن ُِق َك وال َتبس ْطها ك َُّل ا ْلبس ِ
ط
َ ُْ َ
َ
َْ
َ َ َ
َان بِ ِعب ِ
ِ
ِ
اد ِه َخبِريا
الر ْز َق َمل ْن َي َشا ُء َو َي ْقد ُر إِ َّن ُه ك َ َ
َفت َْق ُعدَ َم ُلوما َحم ْ ُسورا ( )29إِ َّن َر َّب َك َي ْب ُس ُط ِّ
َب ِصريا (َ )30وال ت َْق ُت ُلوا َأ ْوال َدكُم َخ ْش َي َة إِم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُق ُه ْم َوإِ َّياك ُْم إِ َّن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان ِخ ْطئا
ْ
ْ
َان َف ِ
الزنَا إِ َّن ُه ك َ
اح َشة َو َسا َء َسبِيال(َ )32وال ت َْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي
َكبِريا (َ )31وال ت َْق َر ُبوا ِّ
احل ِّق َو َم ْن ُقتِ َل َم ْظ ُلوما َف َقدْ َج َع ْلنَا ل ِ َول ِ ِّي ِه ُس ْل َطانا َفال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه
ِس ْ
َح َّر َم اهللهُ إِاله بِ ْ َ
( )95يقول اإلمام الشاطبي :والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد .الموافقات ج2
ص.10
( )96وقد أدرج عالل الفاسي مقاصد األحكام الجزئية في تعريف المقاصد حيث يقول :الغاية منها واألسرار
التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها .مقاصد الشريعة ومكارمها ،ص.7
( )97الغزالي :المستصفى ج ، 1ص.286
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ك َ
َان َمن ُْصورا (َ )33وال ت َْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِاله بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتَّى َي ْب ُل َغ َأ ُشدَّ ُه َو َأ ْو ُفوا
َان َم ْس ُئوال (َ )34و َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل إِ َذا ِك ْلت ُْم َو ِزنُوا بِا ْل ِق ْس َط ِ
بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
اس ا ُْمل ْست َِقي ِم
َذل ِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن ت َْن ِويال( ﴾35حيث جاء ذكر الكيل والوزن مع رضوريات احلياة،

ويف هذا يقول الشنقيطي :فمع رضوريات احلياة حفظ النفس والعرض واملال ينيت

احلفاظ عىل الكيل والوزن".
ويف املطالب اآلتية نبني أثر املوصفات واملقاييس يف املحافظة عىل املقاصد الرشعية.

املطلب األول
املحافظة عىل مقاصد الرشيعة يف حفظ الدين

()98

مقصد حفظ الدين أحد املقاصد الرضورية للترشيع اإلسالمي ،وهو ينيت يف املرتبة
األوىل من مراتب الرضوريات ،وهو ذروة سنام الرضوريات .
()99

واملقصود بحفظ الدين هو" :تثبيت أركان الدين وأحكامه يف الوجود اإلنساين
واحلياة الكونية ،وكذلك العمل عىل إبعاد ما خيالف دين اهلل ويعارضه ،كالبدع ونرش
الكفر ،والرذيلة ،واإلحلاد ،والتهاون يف أداء واجبات التكليف" .
()100

وبصالح الدين تصلح احلياة وتستقيم كام عرب عن ذلك املاوردي الذي يرى أن
صالح الدنيا يتحقق بستة أشياء هى :دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وأمن عام
( )98والدين هو شامل للجانب االعتقادي والجانب العملي ،لذلك عرفه دراز بقوله :جملة النواميس النظرية
التي تعدد صفات القوة اإللهية وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها .الدين ،ص53
( )99رتب معظم العلماء الدّين في الرتبة األولى من الضروريات؛ ألنّ الدّين هو األساس الذي تقوم عليه الحياة
الدنيا مطية اآلخرة ،وألنّ الجهاد هو بذل النفس من أجل إعالء كلمة الدّين فثبت أنّ الدّين مقدّم على النفس.
وهو مذهب الغزالي واآلمدي وابن الحاجب واإلسنوي وابن السبكي والشاطبي وابن فرحون والسيوطي وغيرهم.
د .لحرش أسعد المحاسن :ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتي ،مجلة المسلم
المعاصر ،السنة2012 :م.
( )100حسام العيسوي :مقصد حفظ الدين (رؤية مقاصدية معاصرة)،
http: //www. alukah. net/sharia/0/65575 /
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وخصب دائم وأمل فسيح.
أما "الدين املتبع:فألنه يرصف النفوس عن شهواهتا ،ويعطف القلوب عن إرادهتا،
حتى يصري قاهرا للِسائر ،زاجرا للضامئر ،رقيبا عىل النفوس ىف خلواهتا ،نصوحا هلا يف
ملامهتا ،وهذه األمور ال يمكن الوصول إليها بغري الدين ،ولذلك كان الدين أقوى
قاعدة ىف صالح الدنيا واستقامتها ،وأحد األمور األساسية نفعا ىف انتظامها
وسالمتها" .
()101

ويعترب مقصد حفظ الدين من أهم الواجبات التي جيب عىل الدولة رعايتها ،حتى
إن فقهاء السياسة الرشعية يعرفون اإلمامة باعتبار وظيفتها التي هي حراسة الدين
وسياسة الدنيا  ،ويف هذا يقول ابن خلدون يف تعريف اإلمامة" :هي محل الكافة عىل
()102

مقتىض النظر الرشعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها ،إذ أحوال الدنيا
ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة ،فهي يف احلقيقة خالفة عن
صاحب الرشع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به" .
()103

وبالتايل جيب عىل الدولة أن حتمي عقائد الناس وحتفظ هلم دينهم ،وللمواصفات
دور كبري يف هذا اجلانب حيث تتوىل منع تِسب األغذية املحرمة واملنتوجات التي تتناىف
مع ما أباحته الرشيعة ومن ذلك:
 .1منع تناول امليتة والتجارة هبا .وامليتة :وهي كل ما مل يذك ذكاة رشعية ،كنن
يكون الذابح غري مسلم أو غري كتايب ،أو أن ال تراعى رشوط التذكية كنن خينق احليوان
خنقا أو يصعق صعقا بالكهرباء ،أو يكِس العنق كِسا كام يفعل بالبط وغريها.

( )101الماوردي :أدب الدين والدنيا  ،ص.133
( )102الماوردي :األحكام السلطانية  ،ص.5
( )103ابن خلدون :المقدمة  ،ص.190
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 .2منع املنتجات الغذائية التي يدخل يف تصنيعها اخلمر.
 .3منع املنتجات الغذائية أو الدوائية التي يدخل يف تصنيعها أي من مشتقات
اخلنزير كالدهن أو الشعر أوغريها ،وقد نص الفقهاء عىل ذلك ،ليس يف الغذاء وحده
بل حتى يف خياطة املالبس وحياكتها ،حيث جاء يف كتاب هناية الرتبة يف املواصفات
التي جيب عىل اخلياطني التزامها يف خياطة املالبس ما نصه" :وال خيرزون بشعر اخلنزير
بل جيعلون عوضه ليفا أو شارب ثعلب" .
()104

 .4أن تكون اخلامئر (األنفحة) التي تستخدم يف صناعة األلبان واألجبان وغريها،
من مصدر حالل يف أصله أو يف طريقة تذكيته.
وقد حرمت الرشيعة اإلسالمية عددا من املنكوالت واملرشوبات وامللبوسات ،ومن
ذلك ما نص عليه قوله تعاىل( :حرم ْت َع َليكُم ا َْمليت َُة وا ْلدَّ م و َحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير َو َما ُأ ِه َّل ل ِ َغ ْ ِري
ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ
ُ ِّ َ
ِ
ِ
ِ
الس ُب ُع إِالَّ َما َذ َّك ْيت ُْم َو َما ُذبِ َح َع َىل
رت ِّد َي ُة َوالنَّط َ
يح ُة َو َما َأك ََل َّ
اهللهِ بِه َوا ُْملن َْخن َق ُة َوا َْمل ْو ُقو َذ ُة َوا ُْمل َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
النُص ِ
ين َك َف ُرو ْا ِمن ِدينِك ُْم َف َ
ال
ب َو َأن ت َْست َْقس ُمو ْا بِاألَ ْزالَ ِم َذلك ُْم ف ْس ٌق ا ْل َي ْو َم َيئ َس ا َّلذ َ
َخت َْش ْو ُه ْم َو ْ
يت َلك ُُم
اخ َش ْو ِن ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ِ
يم) املائدة.3:
اإل ْسال ََم ِدينا َف َم ِن ْ
ور َّرح ٌ
اض ُط َّر ِيف َخم ْ َم َصة َغ ْ َري ُمت ََجانف إل ْث ٍم َفإِ َّن اهللهَ َغ ُف ٌ
وحرمة هذه األمور تعبدية متعلقة باجلانب الديني لذا جيب عىل الدولة مراعاة ذلك،
وال يكون ذلك إال من خالل دائرة املواصفات واملقاييس التي يمكنها بام متلكه من أدوات
أن تراقب هذه املنتوجات وتتحقق من كوهنا من املنتجات احلالل للمستهلك املسلم.
ومحاية الدين هنا إنام تكون من حيث العدم ،وذلك بام يمنع عنها اخللل الواقع أو
املتوقع فيها ،ومن املقرر أن هذه املواصفات واملقاييس تدفع عن الدين اخلطر وحتفظه

( )104الشيزري :نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة  ،ص.73
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مصانا من كل خلل.
وال بد من اإلشارة إىل أننا مل نجد من أشار إىل هذا اجلانب عند الذين تكلموا عن
مقصد حفظ الدين.

املطلب الثاين
املحافظة عىل مقاصد الرشيعة يف حفظ النفس وسالمة أعضائها
حفظ النفس من املقاصد الرضورية يف الترشيع اإلسالمي ،وهو حيتل مكانة ومرتبة
متقدمة يف سلم الرضوريات اخلمس وينيت ترتيبها بعد مرتبة الدين عند اجلمهور ،
()105

وحرمة النفس اإلنسانية ثابتة قطعا يف الترشيع اإلسالمي ،وقد حفظ اإلسالم النفس
من جانبني :
()106

 جانب الوجود :وذلك بام يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها ،ويف هذا يقول
الشاطبي" :والعادات راجعة إىل حفظ النفس والعقل من جانب الوجود"
 جانب العدم :بام يمنع عنها اخللل الواقع أو املتوقع فيها.
وإن وجود املواصفات واملعايري يف السلع واملنتجات حيفظ هذه النفس ويدرأ عنها
الرضر الذي منعت الرشعة من إيقاعه ،وأمرت بإزالته كليا بعد الوقوع ،فإن تعذر ذلك
كليا فبقدر اإلمكان.

( )105ذهب بعض األئمة إلى تقديم النفس لتأكيد حرمتها في كثير من النصوص الشرعية مما جعلها قطعية وألنّ
النفس هي محل ورود األحكام فانعدامها انعدام من يتدين ،وممن فعل ذلك اإلمام الرازي في محصوله ،وقد
جعل الدّين في المرتبة الثالثة بعد النفس والعقل ،وكذلك فعل القرافي في نفائس األصول والبيضاوي وابن
تيمية ،المحاسن :لحرش أسعد ،ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتي ،مجلة
المسلم المعاصر ،منشور في العدد http: //almuslimalmuaser. org/index. ،2012 ،146 / 145
.php?option=com_k2&view=item&id=753: tarteb
( )106الشاطبي :الموافقات ج ، 2ص.18
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فهذه املواصفت حتفظ النفس اإلنسانية من جانب العدم من حيث إهنا:
 -1متنع تقديم املنتجات الغذائية والدوائية أو مستحرضات التجميل التي ترض
بصحة اإلنسان أو التي حتتوي عىل مواد ضارة بصحته ،خاصة تلك املواد
التي يعرتُّيا الغش التجاري وتقليد العالمات التجارية وتزويرها ،وما
يطرح يف األسواق من مواد غري منمونة العواقب ،ويعترب هذا من أهداف
مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية كام نصت عليه الفقرة ج من املادة
( )4من قانون املواصفات واملقاييس والتي جاء فيها:
توفري احلامية الصحية والبيئية والسالمة العامة للمواطنني من خالل التنكد
من أن املنتجات مطابقة للقواعد الفنية املعتمدة من قبل املؤسسة.
 -2األرضار الصحية بسبب احلوادث الناجتة عن سوء املصنوعية أو رداءة املواد
املستخدمة فيها ،خاصة يف األمور املتعلقة باملركبات كاإلطارات واألمور
املتعلقة باملصاعد الكهربائية ،واملنتجات الكهربائية بشكل عام.
 -3األذى الذي يلحق باألطفال من األلعاب التي تفتقر إىل املواصفات
الصحيحة ،وذلك من حيث خطورة تلك األلعاب ،أو ارتفاع نسبة بعض
املواد السامة يف األصباغ أو غريها.
 -4اآلثار اجلانبية املرتتبة عىل استعامل األدوية املقلدة واملغشوشة وكذلك
مستحرضات التجميل.
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املطلب الثالث
املحافظة عىل مقاصد الرشيعة يف حفظ املال

()107

للامل مكانة مميزة يف الترشيع اإلسالمي حيث اعتربت الرشيعة اإلسالمية املحافظة
عليه أحد مقاصدها الرضورية

()108

التي ختل باختالهلا حياة الناس.

وتظهر أمهية املال من كونه وسيلة إلشباع حاجات اإلنسان املتعددة واملتجددة ،كام
أنه املحرك األسايس للنشاط اإلنساين يف خمتلف جماالت احلياة ،وهبذه احلركة تتطور
احلياة وتزدهر احلضارات.
وقد نص ابن الرفعة يف كتابه عىل أن حرمة األموال كحرمة النفوس .
()109

ونظرا ألمهية املال فقد حفظ اإلسالم املال من جانب الوجود ومن جانب العدم .
()110

هذا وتعترب املواصفات واملقاييس من األمور التي حتفظ للناس أمواهلم من جانبي
الوجود والعدم؛ ألهنا متنع اخللل الواقع أو املتوقع فيها.
فهي حتفظ األموال من جانب الوجود من حيث:
 .1إن منع الغش والتقليد ومحاية العالمات التجارية  -وهو من صميم عمل
املواصفات واملقاييس  -يدفع أصحاب رؤوس األموال إىل استثامر أمواهلم
وتنميتها من خالل املشاريع االقتصادية التي تزيد يف اإلنتاج ،وختلق فرص
( )107للفقهاء تعريفات متعددة للمال ولعل تعريف المرحوم مصطفى الزرقا هو أفضلها حيث عرفه بقوله :هو
كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل .المدخل الفقهي العام ج ،2ص ،840وبهذا التعريف أخذ القانون
المدني األردني القانون في المادة (.)54
( )108عرفها الشاطبي بقوله :أنها ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا
على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ،وفي األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع بالخسران المبين،
الموافقات ،ج 2ص.18
( )109ابن الرفعة :اإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ،ص.42
( )110الشاطبي :الموافقات ،ج 2ص.18
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العمل مما يكافح البطالة وحيرك العجلة االقتصادية يف املجتمع.
 .2تشجيع الصناعات الوطنية ورفع مستوى جودهتا وسالمتها من خالل
مطابقتها للقوانني واملواصفات ،مما خيلق الثقة هبذه املنتجات الوطنية ،وهذا ما
نص عليه اهلدف الرابع من أهداف مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية يف
الفقرة د من املادة ( )4من القانون والتي جاء فيها :ضامن جودة املنتجات
الوطنية باعتامد مواصفات قياسية أردنية مالئمة متكن هذه املنتجات من املنافسة
يف األسواق املحلية والدولية وبالتايل دعم االقتصاد الوطني.
 .3خيلق املنافسة الرشيفة العادلة بني املنتجات الوطنية وبني املنتجات املستوردة،
وهذا بدوره يؤدي إىل تطوير املنتجات الوطنية ويساهم يف رفع مستوى
جودهتا ،ويزيد من حجم انتشارها ويمنحها القدرة عىل املنافسة وإثبات الذات
يف املعامالت التجارية ،وهذا بدوره يعود عىل االقتصاد الوطني بالفوائد
املتعددة ،ويمنع العجز يف امليزان التجاري.
واملواصفات واملقاييس أيضا حتفظ األموال من جانب العدم من حيث:
 .1إن املقاييس واملكاييل متنع أكل أموال الناس بالباطل املنهي عنه رشعا؛ ألنه
بضبطها وحتديدها ومراقبتها بعد ذلك جيعل اإلنسان حيصل عىل حقه كامال غري
منقوص ،وباختالهلا ختتل هذه األمول ،إذ إن الشخص يف هذه احلالة يدفع ثمن سلعة
يفرتض أهنا بمقدار معني فتكون بخالف ذلك ،وهذا يؤدي إىل أكل أموال الناس
بالباطل وهو منهي عنه رشعا.
إن وضع املواصفات للسلع واخلدمات تؤدي يف النهاية إىل حفظ أموال الناس من
الضياع؛ ألهنا متنع املنتج أو املستورد من أن يطرح يف األسواق السلع الرديئة والتي
تفتقر إىل اجلودة ،وهذا يؤدي إىل ضياع أموال بسبب رسعة عطبها وخراهبا ،وكثرة
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صيانتها ،ويزداد األمر سوءا إذا كانت هذه السلع مستوردة ،إذ إنه يستنزف جزءا كبريا
من العملة الصعبة يف مقابل سلع رديئة يكون العمر التشغييل هلا متدنيا جدا ،وقد هنى
الرشع احلنيف عن إضاعة املال ،فقد جاء يف احلديث الرشيف قوله ﷺ :إن اهلل عز وجل
حرم عليكم عقوق األمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثالثا قيل وقال
وكثرة السؤال وإضاعة املال .
()111

يقول النووي عن إضاعة املال" :رصفه يف غري وجوهه الرشعية ،وتعريضه للتلف،
وسبب النهي أنه إفساد ،واهلل ال حيب املفسدين" .
()112

 .2كام أن هذه املواصفات حتمي حقوق االبتكار من أن يعتدي عليها اآلخرون ،ومن
املعلوم أن حقوق االبتكار من احلقوق املالية التي حفظتها الرشيعة اإلسالمية،
فالعالمات التجارية هلا وظيفة مزدوجة ،فمن ناحية حتمي التاجر مالك العالمة ومتنع
اآلخرين من تسويق منتجاهتم مستغلني تلك العالمة ،ومن ناحية أخرى حتمي مجهور
املستهلكني من الوقوع يف الغش التجاري .
()113

 .3تشكل احلامية املالية العامة للمستهلك ،وتظهر أمهيتها يف أن املستهلك يف حاالت
كثرية قد يتعذر عليه التمييز بني البضاعة اجليدة والرديئة خاصة تلك التي حتتاج إىل
خربة فنية ،وقد نص الفقهاء عىل هذا األمر ومن ذلك ،ما ذكروه عن الصاغة " :إن
تدليس الصاغة وغشوشهم خفية ال تكاد تعرف ،وال يصدهم عن ذلك إال أمانتهم

( )111رواه مسلم في كتاب األقضية ،باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو
االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه ،حديث رقم.593
( )112النووي :شرح صحيح مسلم ،ج ،4ص.376
( )113د .محمد الكمالي ،دور العالمات التجارية في حماية المستهلك ،بحث مقدم في ندوة حماية المستهلك
في الشريعة والقانون التي تنظمها كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة 7-6 ،ديسمبر 1998م،
ص .17
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ودينهم ،فإهنم يعرفون من اجلالوات واألصباغ ما ال يعرفه غريهم" .
()114

 .4تنيت املواصفات واملقاييس التي تضعها الدولة لتحقق احلامية للجميع ،خاصة أن
القاعدة الفقهية تنص عىل أن" الترصف عىل الرعية منوط باملصلحة" .
()115

 .5يؤثر عىل املنتجني وخيل باملنافسة التجارية ،فالتاجر إن التزم األمانة تعرض
للخسارة بسبب املنافسة غري املرشوعة التي يتعرض هلا.
 .6ضياع املال بسبب احلوادث الناشئة عن رداءة املصنوعات وسوء مصنوعيتها
والغش الذي يعرتُّيا ،كاحلرائق الناشئة عن األدوات الكهربائية املقلدة أو املزورة
وغريها.
وقد نصت الفقرة ج من املادة ( )4من قانون املواصفات واملقاييس األردين عىل أن
من أهدافها محاية الصحة والسالمة العامة فقد جاء فيها:
توفري احلامية الصحية والبيئية والسالمة العامة للمواطنني من خالل التنكد من أن
املنتجات مطابقة للقواعد الفنية املعتمدة من قبل املؤسسة.
ولعل املواصفات واملقاييس من مقتضيات احلياة املعارصة نظرا لتعقدها وتطورها،
واألهم من ذلك أنه يمنع من أكل أموال الناس بالباطل خاصة مع فساد ذمم الناس
وجرأهتم عىل احلرام ،وهو ما أشار إليه النبي ﷺ بقوله :ينيت عىل الناس زمان ال يبايل
املرء ما أخذ :أمن حالل أم من حرام" .
()116

( )114الشيزري :نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة  ،ص.77
( )115المجلة المادة(.)58
( )116رواه البخاري في البيوع ( ،)2059وأحمد في المسند ( ،)10563والنسائي في البيوع ( ،)4454عن أبي
هريرة.
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املحافظة عىل مقاصد الرشيعة يف حفظ البيئة

()117

حثت الرشيعة اإلسالمية عىل املحافظة عىل البيئة الطبيعية فنمرت بعامرهتا ،قال تعاىل
ِ
نش َنكُم ِّم َن األَ ْر ِ
هو َأ َ
يها﴾ هود ،61:وهنت عن كل ما يؤدي إىل
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
﴿ َ
ض َو ْ

إفسادها وتلويثها ،وقد دلت الكثري من النصوص الرشعية عىل ذلك ،ومن ذلك قوله
تعاىلَ ﴿ :والَ ُت ْف ِسدُ و ْا ِيف األَ ْر ِ
ض َب ْعدَ إِ ْصال َِح َها ﴾ األعراف ،56 :وقوله تعاىلَ ﴿ :والَ
َتع َثوا ِيف األَر ِ ِ ِ
ين ﴾األعراف ،)74:وقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ت ََو َّىل َس َعى ِيف األَ ْر ِ
ض
ض ُم ْفسد َ
ْ ْ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
احل ْر َ
ب ال َف َسا َد ﴾ البقرة.205:
ث َوالن َّْس َل َوال هلـ ُه الَ ُحي ه
ل ُي ْفسدَ ف ِي َها َو ُ ُّْيل َك ْ َ
واإلفساد فعل ما به الفساد واهلمزة فيه للجعل؛ أي جعل األشياء فاسدة يف

األرض.
والفساد أصله استحالة منفعة اليشء النافع إىل مرضة به أو بغريه ،وقد يطلق عىل وجود
اليشء مشتمال عىل مرضة ،وإن مل يكن فيه نفع من قبل ،يقال :فسد اليشء بعد أن كان
صاحلا ويقال :فاسد إذا وجد فاسدا من أول وهلة ،وكذلك يقال :أفسد إذا عمد إىل
يشء صالح فنزال صالحه ،ويقال :أفسد إذا أوجد فسادا من أول األمر

()118

.

فاإلفساد يف األرض منه تصيري األشياء الصاحلة مرضة كالغش يف األطعمة
واملنسوجات واملصنوعات بشكل عام.
وقد تكرر يف القرآن النهي عن اإلفساد يف األرض بعد أن خلقها اهلل صاحلة مهينة
ملنفعة املستخلفني فيها  ،وأعلن أنه ال حيب الفساد ،وال حيب املفسدين ،ويشمل هذا
()119

( )117البيئة :هي الوسط الذي يعيش فيه ويمارس فيه مختلف أنشطته ويستمد منه مقومات حياته وأسباب رفاهيته
وسعادته .سعيد القزقي :دور السنة في رعاية البيئة والمحافظة عليها ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد  ،29محرم
 ،1428يناير 2007م ص.147
( )118ابن عاشور :التحرير والتنوير ج  1ص.284
( )119ورد في القرآن الكريم العشرات من اآليات التي تتحدث عن البيئة وعناصرها من تربة ومياه وأشجار
وبحار وأنهار وثروات حيوانية وغيرها ،ال مجال الستعراضها ألن ذلك يخرجنا عن موضوعنا ،وفي هذا المجال
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إفساد البيئة ،وتلويثها ،والعدوان عليها واالنحراف هبا عام خلقه اهلل هلا .
()120

وقال ﷺ :ال رضر وال رضار .
()121

فهذا احلديث يمنع مطلقا إيقاع الرضر فتدخل فيه اإلرضار بالبيئة بتلويث املاء أو
اهلواء أو إحداث الضجيج ،وقد جاء احلديث بصيغة النفي ليكون أبلغ يف النهي
وجاءت النكرة يف سياق النفي لتفيد العموم.
وإن مقاصد الرشيعة ترتبط ارتباطا وثيقا بحامية البيئة واحلفاظ عليها من االستنزاف
أو التلف أو الفساد ؛ ألن املحافظة عىل البيئة بمنع التلوث بكافة أشكاله وصوره،
()122

وإن العمل عىل حتسني البيئة ورفع جودهتا يؤول يف النهاية إىل حفظ مقاصد الرشيعة
املتعلقة بحفظ النفس اإلنسانية؛ وحفظ املال وحفظ العقل ،ويف هذا يقول الدكتور
األلفي":أما حفظ العقل ،فألنه مناط التكليف ،وحيرم كل ما من شننه إدخال اخللل
عليه ،وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا برعاية البيئة واحلفاظ عىل نقائها؛ فقد ثبت  -علميا -
أن التلوث اإلشعاعي والتلوث الصويت هلام أثر خطري ومبارش عىل خاليا املخ ،وقد يبكر
يف اإلصابة بمرض الزهايمر" .
()123

ومن األمثلة عىل دور املواصفات يف الرشيعة يف رعاية البيئة واملحافظة عليها ،ما
ذكره ابن األخوة":وأما القصابون فيمنعهم املحتسب من الذبح عىل أبواب دكاكينهم
يمكن مراجعة بحث بعنوان :القيم البيئية من منظور إسالمي ،محمد أحمد الخضي ونواف أحمد سمارة ،بحث
منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ،المجلد التاسع ،العدد الثاني2009 ،م.
( )120الشيزري :نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة  ،ص.77
( )121رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا ،ورواه مالك في " الموطأ " عن عمرو بن يحي ،عن أبيه،
عن النبي ﷺ مرسالا ،فأسقط أبا سعيد ،وله طرق يقوى بعضها ببعض ،وقال الحاكم :صحيح اإلسناد على
شرط مسلم .ان رجب :جامع العلوم والحكم ،ص.207
( )122محمد جبر األلفي :مقاصد الشريعة في المحافظة على البيئة،
http: //www. alukah. net/sharia/0/72810/#ixzz3bnTTI6Lx

( )123محمد جبر األلفي :مقاصد الشريعة في المحافظة على البيئة،

http: //www. alukah. net/sharia/0/72810/#ixzz3bnTTI6Lx
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فإهنم يلوثون الطريق بالدم والروث ،وهذا منكر جيب املنع منه فإن يف ذلك تضييقا
للطريق ،وإرضارا بالناس بسبب ترشيش النجاسة بل حقه أن يذبح يف املذبح،
ويمنعهم من إخراج توايل اللحم من حد مصاطب حوانيتهم ،بل يكون متكنه يف
الدخول عن حد املصطبة؛ لئال تالصقها ثياب الناس فيرضون هبا ،وينمرهم أن يفردون
حلوم املعز عن حلوم الضنن ،وال خيلطوا بعضها ببعض ،وينقطوا حلم املعز بالزعفران
ليتميز عن غريه ،وتكون أذناب املعز معلقة عىل حلومها إىل آخر البيع" .
()124

وقد نصت الفقرة ج من املادة ( )4من قانون املواصفات واملقاييس األردين عىل أن
من أهدافها محاية البيئة واملحافظة عليها فقد جاء فيها :توفري احلامية الصحية والبيئية
والسالمة العامة للمواطنني من خالل التنكد من أن املنتجات مطابقة للقواعد الفنية
املعتمدة من قبل املؤسسة.

( )124ابن األخوة :معالم القربة في طلب الحسبة ،ص.100
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اخلامتة
توصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 .1املواصفات واملقاييس :هي املعايري املحددة واملنضبطة املعتمدة من قبل هيئة
متخصصة يف الدولة تتعلق باخلصائص واملميزات الواجب توفرها يف السلع من حيث
إنتاجها واستعامهلا ،أو املتعلقة بتقديرها واملعاوضة عليها.
 .2العمل باملواصفات واملقاييس أمر مرشوع بل هو واجب عىل الدولة بمقتىض
واليتها العامة.
 .3اهتم فقهاء املسلمني باملواصفات واملقاييس اهتامما بالغا وذلك نظرا للمصالح
العامة واخلاصة التي حتققها وحتميها هذه املواصفات واملقاييس.
 .4للمواصفات واملقاييس أثر كبري يف محاية املقاصد الرشعية التي جاءت الرشيعة
حلاميتها ورعايتها.
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املصادر واملراجع
-

-
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ابن األخوة:حممد بن حممد ،معامل القربة يف طلب احلسبة ،دار الفنون،
كامربج.
ابن الرفعة :نجم الدين ،اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان ،حتقيق
حممد أمحد اخلاروف ،نسخة مصورة ،دار الفكر ،دمشق1980 ،م.
ابن اهلامم:كامل الدين بن عبدالواحد ،فتح القدير ،دار الفكر ،بريوت ،بدون
تاريخ.
ابن أمري حاج:حممد بن حممد ،التقرير والتحبري ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،بدون تاريخ.
ابن خلدون:عبدالرمحن بن حممد ،مقدمة ابن خلدون ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،بدون تاريخ.
ابن رجب احلنبيل :عبد الرمحن بن أمحد ،جامع العلوم واحلكم ،مؤسسة
الرسالة2001 ،م.
ابن عاشور:حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،سحنون.
ابن فارس:أبو احلسني أمحد بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،دار اجليل،
1999م
املاوردي:عيل بن حممد بن حبيب ،األحكام السلطانية ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
ابن نجيم :زين الدين بن إبراهيم ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،بريوت،
دار الكتاب اإلسالمي.
أبو رويضة :عبداهلل سليم ،آفاق مستقبلية لتطوير التعاون بني البلديات
والقطاع األهيل يف جمال الرقابة الغذائية ومحاية املستهلك ،بحث مقدم يف
ندوة محاية املستهلك يف الرشيعة والقانون التي تنظمها كلية الرشيعة
والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة 7-6 ،ديسمرب 1998م ،ص.4
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-

البغوي :احلسني بن مسعود  ،تفسري البغوي ،دار طيبة.
اجلربيت :حسن بن إبراهيم ،العقد الثمني فيام يتعلق باملوازين ،خمطوط مكتبة
املصطفى اإلكرتونية ،.خمطوط ،مكتبة املصطفى اإللكرتونية.
اجلرجاين :عيل بن حممد ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1983م.
حيدر:عيل ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،بريوت ،دار اجليل ،بدون
تاريخ.
اخليض:حممد أمحد ونواف أمحد سامرة ،القيم البيئية من منظور إسالمي،
بحث منشور يف جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ،املجلد
التاسع ،العدد الثاين2009 ،م.
رشيد رضا:حممد ،تفسري املنار ،اهليئة املرصية للكتاب.
الزرقا :مصطفى ،املدخل الفقهي العام ،مطبعة طربني ،دمشق ،ط،10
.1968
الزيلعي:عثامن بن عيل ،تبيني احلقائق  ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت،
بدون تاريخ.
الِسخيس:شمس الدين حممد بن أمحد ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت،
بدون تاريخ.
السيوطي:عبد الرمحن بن أيب بكر ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية
بريوت ،لبنان.
الشحي:عبدالقادر ،قواعد التقديرات الرشعية وتطبيقاهتا يف املعامالت
املالية ،رسالة دكتوراه ،اجلامعة األردنية ،آب 2004م.
الرشبيني :حممد بن أمحد ،مغني املحتاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بدون
تاريخ.
الشمري :نجالء ،املكاييل واألوزان الرشعية وما يعادهلا باألوزان املعارصة
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باملعارص ،جملة األستاذ ( )203لسنة 1433هـ2102 ،م.
الشنقيطي :حممد األمني بن حممد بن املختار اجلنكي ،أضواء البيان يف
إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر ،بريوت1995 ،م.
الشوكاين:حممد بن عيل بن حممد ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية
والدراية ،دار املعرفة2004 ،م.
الشيزري:عبدالرمحن بن نرص ،هناية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الرشيفة
مطبعة جلنة التنليف والرتمجة والنرش.
الطربي:حممد بن جرير ،جامع البيان عن آي القرآن ،دار الفكر ،بريوت،
1405هـ.
العظيم آبادي:حممد شمس احلق ،عون املعبو ،دار الفكر1995 ،م.
الغزايل:حممد بن حممد ،املستصفى ،دار الفكر ،بريوت.
الفايس:عالل ،مقاصد الرشيعة ومكارمها ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
ط1993 ، 5م.
القرايف :أمحد بن إدريس  ،الفروق ،بريوت ،عامل الكتب ،بدون تاريخ.
القرطبي:حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،دار
الفكر ،بريوت ،دون تاريخ.
القزقي :سعيد ،دور السنة يف رعاية البيئة واملحافظة عليها ،جملة الرشيعة
والقانون ،العدد  ،29حمرم  ،1428يناير 2007م.
قنطقجي :سامر ،فقه املحاسبة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،دون تاريخ.
الكاساين:عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ط ،2دار الكتاب
العريب ،بريوت1982 ،م.
الكردي:حممد نجم ،املقادير الرشعية واألحكام املتعلقة هبا ،كيل وزن
مقياس ،منذ عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وتقويمها باملعارص ،القاهرة
ط2005 ،2م.
الكاميل :حممد ،دور العالمات التجارية يف محاية املستهلك ،بحث مقدم يف
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??????? ??????? ??? ???????? ?? ?????? ????????? ????????? ????????? Al-Qarala and Gharaibeh:

[أ.د .أمحد ياسني القرالة ود .رحيل حممد الغرايبة]

-

ندوة محاية املستهلك يف الرشيعة والقانون التي تنظمها كلية الرشيعة
والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة 7-6 ،ديسمرب 1998م.
املاوردي:عيل بن حممد بن حبيب ،أدب الدين والدنيا ،دار مكتبة احلياة.
املاوردي:عيل بن حممد بن حبيب ،األحكام السلطانية ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
املحاسن :حلرش أسعد  ،ترتيب املقاصد الرضورية بني املتقدمني
واملعارصين وأمهيتها للمفتي ،جملة املسلم املعارص ،السنة2012:م.
املقريزي:أمحد بن عيل األوزان واألكيال الرشعية ،حتقيق سلطان بن هليل
املسامر ،دار البشاير اإلسالمية ،ط2007 ، 1م.
املناوي :حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل ،النقود واملكاييل
واملوازين.
املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
 1418هـ.
النووي :حييي بن رشف أبو زكريا ،رشح النووي عىل مسلم ،دار اخلري،
1996م.
هديبل :سبتي ،التقديرات الرشعية وتطبيقاهتا الفقهية ،أطروحة دكتوراه،
جامعة اجلزائر(بن يوسف بن خده)2010 ،م.
هنتس :فالرت ،املكاييل واألوزان اإلسالم هية وما يعادهلا يف النهظام املرتي،
حتقيق كامل العسيل ،منشورات اجلامعة األردنية ،ط1970 ،2م.
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