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5 
 

ة
َ
م
ِّ
ــــــــد

َ
ق
ُ
 م

هي  ً  احلمدى  إف    كًمنٍ  أنفًسنا شركرً  ًمنٍ  ابً  كنعوذي  ،كنستغفريه كنستعينيوي  ضلمدي
 كأشهدي  ،لو ىادمى  فال ييضًللٍ  كمىنٍ  ،لو مضل   فال للاي  يهًدهً  مىنٍ . أعمالًنا سيئاتً 

هي  للاي  إالٌ  إلوى  ال أفٍ  ا أف   كأشهدي  ،لو شريكى  ال كحدى  للاي  صل ى ،كرسوليوي  عبديهي  زلمدن
 تسليمان كىثريان. كسل مى  كصحبوً  آلوً  علىىك  عليوً 

 أٌما بعدي .
ال  ركرمه ضى  به طلى مى  االئتالؼى كى  جتماعى اال ف  أى  علىيىتفقوفى  اسً النٌ  نمً  قالءى العي  فاف  

على  أكيدً ابلتٌ  رعي الش   اءى جى  دقى كى ، كأمتنا مأمورة بذلك ؛ الحى الفى  ريدي تي  مةو لي  نوي  عى نى غً 
يعنا كىال قاؿى سيبحانىوي  رعايتوصل كى ذا الى ىى   كىاٍعتىًصميوا ًبىٍبًل اَّللً  َجًى

 .(ُ) تػىفىر قيوا
كًمن أعظًم مىقاًصًد شىرًعنا احلىنيًف ، ىيوى طىلىبي اجتماًع الكىًلمًة كائتالًؼ القيلوًب  

ًة الص فًٌ دلا فيًو من اخلريً   كىىيو أىمري للًا تعاىل بذلك ، كىأىكجىبى كىحىثًٌ على كىحدى
 الكثرًي لمتنا اإلسالميًة.

ا أصبحىٍت   فى على أحاًد ادلسلمني فضالن عىٍن علماًئًهم كىديعاِتًًم ،  أَّن  كال ؼلى
.  ضركرةه كاجبةه على المة ؛ السي ما ماَتىيرُّ ًبًو أيم تينا ًمن تػىقىلُّباتو

قيًقًو  كىدلٌا كافى ىذا ادلىقصىدي العىظيًم ، قىٍد كىجىبى إقامتيوي ،كافى الزمان   تػىقىٌصي سيبلى َتى
يًًٌز القواًؿ إىل الفعاًؿ ، كىًمٍن الت نظرًي إىل  على أرًض الوىاقًع لًيىخريجى ًمٍن حى

 الت طبيًق .
كىكما ىيوى مىعلوـه لدل أىل العلم أف  ىذا الٌديًن جاءى ًبكًل ما ىيوى انفعه ، فىبي نوي 

اان عنوي ، فالٌديني كيلُّوي مبينٌّ على قاعدًة جىلًب كىحث نا عليًو كحىذ ران ًمٍن كلًٌ ضارٌو كى  َّنى
 ادلىصاًلًح كتكثريىا ، كدىفًع ادلفاًسًد كىتىقًليًلها .

                                                             

 ٖٓٔآٍ ػٔشإ / عٞسح  (ٔ)
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كىمىٍن تػىتػىب عى مىقىاًصدى الش ٍرًع يف جىٍلًب  _رمحو للا_ :"(ُ)يقوؿي العزُّ بن عبد السالـ
ًذًه ،حىصىلى لىوي ًمٍن رلىٍ  اٍلمىصىاًلًح كىدىٍرًء اٍلمىفىاًسدً  ميوًع ذىًلكى اٍعًتقىاده أىٍك ًعٍرفىافه َأًىف  ىى

ا  ًإٍف َلٍى يىكيٍن ًفيهى نػيهىا، كى ةى الى غلىيوزي قػيٍرابى ًذًه اٍلمىٍفسىدى اٍلمىٍصلىحىةى الى غلىيوزي إعٍلىاذليىا، كىأىف  ىى
، فىًإف  فػىٍهمى نػىٍفًس الش ٍرًع ييوجً  . كىقىٍد (ِ") بي ذىًلكى إٍَجىاعه كىالى نىصٌّ كىالى ًقيىاسه خىاصٌّ

نص  القرآف يف أكثرى ًمٍن مىوضعو على ىذا الصًل ، كما كىرىدىٍت آاثريهي يف السُّن ًة 
ادليطىه رًة ، كأقاكيلي الصحابًة كىأفعىاذليم دل ٍت على اعتبارًًه ،  كىىذا ىو ادلقرري ًعندى 

 فػيقىهاًء الم ًة .
ًة الٌديًن الذ  ذكرانىا آنفان كبىنيى ضىركرىًة اجتماًع فإذا تػىقىر رىٍت لىنا العىالقىةي بىنيى   قىاًعدى

ًة ، كىي ادلىصلىحةي العىظيمىةي الذ  سىتىنتيجي ًمٍن أثىًر اعتباًر ادلىصاحًل كىادلىفىاًسًد يف  الكىًلمى
اإلفتاًء مىعى كضًع ذًلكى كلًًٌو يف ميزاًف مآالًت الت صرفاًت كالفعاًؿ ، فػىيينظىر ػػػ مثال 

، فال يىكوفي دافعان َأف ييقاؿ  ػػػػ إىل أصلو الفعًل َأٍف يكوفي مباحان أك ميستىحبان ػ
 أك يكوفي مىكركىان أك زليىر مان فال يقاؿ بكراىتو أك حيٍرمىًتًو  إبابحىتًو أك استحبابو،

ة تيوجبي االحجىاـً عىن القىوًؿ بً  ًو بل يينظىري إىل مآلًو ، فػىقىد يىكوفي يف إيقاًعًو مىفسىدى
قيقان كىجلبان للمصلحًة ، كىىيى ائتالؼي القيلوًب ، أك دىرءان  رائًع َتى ، فػىييعمىلي بسىدًٌ الذى

ًكني للمفذ  ًة ًلتىجىنًُّب اخلالًؼ كالفيرقىًة ، فىًعندى ذاؾ ؽلي إيقاعي الفىتول بىعدى  (ّ)للمىفسىدى
ًفٍقًو فيو ، كفهًم الواجًب يف النظًر يف الىًدل ًة الش رعيًة ، معى مراعاة فىهًم الوىاقًع كال

ذلك الواقًع ، مث  النظري يف َتقيًق َجًع الكلمًة كىِباٌصة إف كانىٍت ادلىساًئلي 
                                                             

اُؼض ،أثٞ دمحم ،ػجذ اُؼض٣ض ثٖ ػجذ اُغ٬ّ ثٖ أث٢ اُوبعْ ثٖ اُؾغٖ اُذٓشو٢ صْ أُظش١ (ٔ)

( ٝرلوٚ ػ٠ِ اُش٤خ كخش 77أٝ  75٘اُش٤خ ا٩ٓبّ اُؼ٬ٓخ ٝؽ٤ذ ػظشٙ عِطبٕ اُؼِٔبء ُٝذ ع٘خ )

ات الشافعية ،أبو بكر بن أحمد بن دمحم بن عمر بن قاضي شهبة ، طبق  .اُذ٣ٖ ثٖ ػغبًش 
 )2/741،ت :د. الحافظ عبد العليم خا ) 7هـ، الطبعة :  7041 -بيروت  -الناشر:عالم الكتب 

هٞاػذ ا٧ؽٌبّ ك٢ ٓظبُؼ ا٧ٗبّ ، أثٞ دمحم ػض اُذ٣ٖ ػجذ اُؼض٣ض ثٖ ػجذ اُغ٬ّ اُغ٢ِٔ د  (ٕ)

 (55ٔ/ُٕج٘بٕ ) -ط٢ ، داس أُؼبسف ث٤شٝد :ٓؾٔٞد ثٖ اُز٤ٓ٬ذ اُش٘و٤

 ا٫عزٜبد ُٝٚ ششٝؽ: ٢ٛ ٘. اُؼذاُخ .ٗ.اُؼوَ ٖ ..اُجِٞؽٕ . ا٩ع٬ُِّٔٔلز٢ ششٝؽٌ  ٢ٛ . ( ٖ)

 اُؼِْ .ٖ . اُشش٣لخ اُغ٘خ ٖٓ ا٧ؽٌبّ ثؤؽبد٣ش . اُؼِْٕ. اٌُش٣ْ اُوشإٓ ٖٓ ا٧ؽٌبّ ثآ٣بد .اُؼِْٔ

ٝهذ ثغطٜب اُؼِٔبء . ٣خبُلٜب ٫ ؽز٠ ا٩عٔبع ثٔغبئَ .اُؼِْ٘ . اُلوٚ ثؤطٍٞ .اُؼِْٗ. اُؼشث٤خ ثبُِـخ

 ك٢ ًزت ا٫طٍٞ ثشٌَ أٝعغ.
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ادلىطركحة التىعدك أىٍف تىكوفى اجتهاديةه بل يػىتىعنٌي يف بعًض الحياًف اإلفتاءي ابدلىرجوًح 
ًة صٌف المة.  مىعى كجوًد الٌراجًح ًلتىحىقيًق مىصلحًة كىحدى

رًي  يزي بىنيى خى فالفقوي ليسى يف التمييز بنيى اخلرًي كالشًر فىحىسب ، بىٍل إٌف الفقيوى مىٍن ؽلي
 رييًن كىدىفًع شىر  الٌشريًن .اخلى 

 ػػػػػ رمحو للا ػػػػػػػ :ػ(ُ)كيف ذىلكى يىقوؿي أبو العباس بن تيمية ػ
 تقليلهاكى  فاسدً ادلى  عطيلً تى كى  كميلهاتى كى  صاحلً ادلى  صيلً َتى  على بناىامى  ريعةى الشٌ  فإفٌ "
 خري زاحمً التى  ندى عً  ـي قد  يي  حىت رينً الشٌ  رٌ شى كى  ريينً اخلى  ريً خى  ةً فى عرً مى كى  مكافً اإلً  سبً بى 

 (ِ)".رينالش   رٌ شى  عي دفى يي كى  اخلريينً 
ـى التفريق بنيى خىرًي اخلىرييًن كىشرًٌ الشىريًن يػيعىدي  كاعتربى العزُّ بن عبد السالـ أف  عىدى

رى يػيعىبػ ري ًبًو عىٍن جىٍلًب اٍلمىصىاًلًح كىدىٍرًء اٍلمىفىاًسًد، االن حىيثي قاؿى :" إشك فىًإف  اخٍلىيػٍ
: ٍل كىالش ر  يػيعىبػ ري ًبًو عىٍن جىٍلًب اٍلمىفىاًسًد كىدىٍرًء اٍلمىصىاًلًح، كىقىٍد قىاؿى تػىعىاىلى فىمىٍن يػىٍعمى

رنا يػىرىه يػٍ ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو شىرًّا يػىرىهي كىمىٍن يػىعٍ  ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو خى مى
ّ) 


ا ظىاًىره يف  (  كىىىذى
رىٍيًن كىشىر   اخٍلىرٍيً اخٍلىاًلًص كىالش رًٌ اٍلمىٍحضً  رى اخٍلىيػٍ يػٍ ًإظل ىا اإٍلًٍشكىاؿي إذىا َلٍى يػىٍعًرٍؼ خى كى

ًة أىٍك تػى  ٍفسىدى ًة عىلىى اٍلمى ًة عىلىى الش ر ٍيًن أىٍك يػىٍعًرٍؼ تػىٍرًجيحى اٍلمىٍصلىحى ٍرًجيحى اٍلمىٍفسىدى
ةى، كىًمٍن اٍلمىصىاًلًح كىاٍلمىفىاًسًد مىا الى يػىٍعرًفي  ًهٍلنىا اٍلمىٍصلىحىةى كىاٍلمىٍفسىدى ًة أىٍك جى  واٍلمىٍصلىحى

ؽ  اٍلمىصىاًلًح كىاٍلمىفىاًسًد إال  كيلُّ ًذم فػىٍهمو سىًليمو كىطىٍبعو ميٍستىًقيمو يػىٍعًرؼي ًِبًمىا دً 
ا، كىتػىفىاكىتى الن اسي يف ذىًلكى عىلىى قىٍدًر تػىفىاكيِتًًٍم ل هيمىاكىجي  ، كىأىٍرجىحىهيمىا ًمٍن مىٍرجيوًحًهمى

ًفيمىا ذىكىٍرتو، كىقىٍد يػىٍغفيلي احلٍىاًذؽي اٍلىٍفضىلي عىٍن بػىٍعًض مىا يىط ًلعي عىلىٍيًو اٍلىٍخرىؽي 
                                                             

رو٢ اُذ٣ٖ أثٞ اُؼجبط أؽٔذ ثٖ اُؼبُْ أُلز٢ شٜبة اُذ٣ٖ ػجذاُؾ٤ِْ ثٖ ا٩ٓبّ ش٤خ ا٩ع٬ّ   ( ٔ)

ػ٠ِ ُٝذ ٓغذ اُذ٣ٖ أث٢ اُجشًبد ػجذ اُغ٬ّ ثٖ ػجذهللا ثٖ أث٢ اُوبعْ اُؾشا٢ٗ ٝٛٞ ُوت عذٙ ا٧

 ربس٣خ ا٩ع٬ّ ، ٝر٣ِٚ ، دمحم ثٖ أؽٔذ ثٖ ػضٔبٕ اُزٛج٢ أثٞ ػجذ هللا شٔظ اُذ٣ٖ. ٔٙٙ

ٝٓؼٚ ر٣َ ربس٣خ ا٩ع٬ّ:  ٕ، سهْ اُطجؼخ:  99ٓٔ - ٓٔٗٔرذٓش١ ، اُ٘بشش: داس اٌُزبة اُؼشث٢ 

 ؽجؼخ داس أُـ٢٘ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ ،ػز٠٘ ثٚ: ٓبصٕ عبُْ ثبٝص٣ش .

أؽٔذ ثٖ ػجذ اُؾ٤ِْ ثٖ ر٤ٔ٤خ اُؾشا٢ٗ أثٞ اُؼجبط ،اُ٘بشش : ٓئعغخ ٣ٞخ ـ ٜٓ٘بط اُغ٘خ اُ٘ج (ٕ)

 (.5ٔٔ/ٙ)،رؾو٤ن : د. دمحم سشبد عبُْ  ٙٓٗٔ، ع٘خ اُ٘شش، ٔهشؽجخ ،ؽ: 

 7اُضُضُخ / ( (ٖ
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ا  كىأىٍَجىعي آيىةو يف ،  اٍلمىٍفضيوؿي كىلىًكن وي قىًليله  اٍلقيٍرآًف لًٍلحىثًٌ عىلىى اٍلمىصىاًلًح كيلًٌهى
ًإيتىاًء كىالز ٍجًر عىٍن اٍلمىفىاًسًد َأًىٍسرًىىا قػىٍولو تػىعىاىلى  ميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كى ًإف  اَّلل ى َيٍى

ٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىل   ًر كىاٍلبػى هىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكى   (ُ). كيٍم تىذىك ريكفى ًذم اٍلقيٍرَبى كىيػىنػٍ
يف االفتاء كمراعاة ادلصاحل كادلفاسد كالعرؼ كسد  كليس ىناؾ حاجة ملحة

 الذرائع دلا ذلا من آاثر على الواقع فافردت ذلا ىذا البحث كمن للا التوفيق.
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.59ٔ/ٕ) هٞاػذ ا٧ؽٌبّ ك٢ ٓظبُؼ ا٧ٗبّ / اُؼض ثٖ ػجذ اُغ٬ّ  ( ٔ)
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 أسباب كتابة الموضوع

ًة يف  راعاةً مي  أعليةً  بيافي . ُ للساحًة العلميًة  ادليتػىتىبعى فإف   تاًء،االفادلىٍصلىحى
من الحياًف مٍن يفذ  يف مسائلى دكفى ميراعاةو للمفاسًد  يرل يف كثريو  كالدعويًة،

 كمرجوحةن  عضو عندى بى  الناجتًة عن الفتول يف تلكى ادلسألة الذ  قىٍد تىكوفي راجحةن 
 نٍ مً  ةً الم   يف عموـً  مما غلر نرل  ني ادلسلموف فرقةن ، سيما كضلى  عندى آخر، فىيزدادى 

 .كىتىشتيًت صىفًٌهمهم الكيًد للمسلمني كىالتآمًر عليهم بغيةى َتىزيقً 
ًة كأعليًة اعتبارهً يف ايقاًع ِ  الفتول.. بيافي عالقًة العيٍرًؼ ابدلٍصلىحى

ًة كأعليًة   ميراعاًتًو.بيافي عالقىًة سىدًٌ الذرائًع ابدلىٍصلىحى

 اتً د  جى تى سٍ كادلي  احلوادثً  ةً رى لكثػٍ  رؼً كالعي صاحل كادلفاسًد ةي ادلفذ  دليراعاًة ادلى حاج.ْ
كالرتبوية كادلالية  ، االجتماعية عليها، يف القضااي العامةً  إىل احلكمً  اجي تى الذ  َتى 

 .اليومية االقتصادية، كالقضااي الشخصية اخلاصة للفرد ادلسلم يف احلياة
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: مقدمة كأسباب كتابة ادلوضوع مث لى النحو التايل البحث ع ةكجعلت خط
فصوؿ كلكل فصل أربعة بوث مث فهرس للمصادر مث فهرس  ست

 للموضوعات كىي مرتبة على ىذا الشكل
 وفُه أؼتؼح يثازث انفصم األول : يماصع انشؽَؼح

 تعريف ادلقاصد االكؿ:ادلبحث 
 معن مقاصد الشريعة الثاين:ادلبحث 
 . مقاصد الشريعة ىي غاايِتا الثالث:ادلبحث 
 مقاصد الشريعة ليست مقاصد لألحكاـ الرابع:ادلبحث 

 .العالقة بني ادلقاصد كقاعدة جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسدادلبحث اخلامس: 
 وفُه اؼتؼح يثازث انفصم انثاٍَ :انًصانر

 اث االكؿ : تعريف ادلصلحة.
 ادلبحث الثاين : حجية ادلصلحة.

 خصائص ادلصلحة.ادلبحث الثالث :
 ادلبحث الرابع : أقساـ ادلصلحة

 وفُه أؼتؼح يثازث انفصم انثانث : انًصانر انًؽقهح

 ادلبحث االكؿ : تعريف ادلصلحة
 ادلبحث الثاين : حجية ادلصلحة ادلرسلة

 قواؿ ادلذاىب يف ادلصلحة ادلرسلةأادلبحث الثالث: 
 ادلبحث الرابع: الرتجيح
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 ه أؼتؼح يثازثوفُ انفصم انؽاتغ : انؼؽف

 ادلبحث االكؿ: عالقة العرؼ ابدلصلحة ادلرسلة
 ادلبحث الثاين : تعريف العرؼ كاقسامو

 ادلبحث الثالث :حجية العرؼ
 العرؼحجية آراء ادلذاىب يف  الرابع:ادلبحث 

 ٝك٤ٚ ص٬صخ ٓجبؽش: قع انػؼائغ  طايفانفصم ان

 البحث االكؿ : معن سد الذرائع كاقسامها
 :حجية سد الذرائع ادلبحث الثاين

ادلبحث الثالث: تطبيقات فقهية على قاعدة سد الذرائع لتحقيق مصلحة أك 
 ة.دفع مفسد

 مباحث ست وفيه:  السادس الفصل

 ادلبحث الكؿ: يف حٌد االجتهاد كشركطو.
 ادلبحث الثاين: يف بياف معن التعارض كزلٌلو كشركطو.

 ادلرجوح _. ادلبحث الثالث :يف تعريف  :الرتجيح _الراجح _
 ادلبحث الرابع : حكم الخذ ابلقوؿ ادلرجوح كضوابطو.

 ادلبحث اخلاس : شركط اعماؿ القوؿ ادلرجوح.
السادس : بياف عالقة ادلصلحة ابلقوؿ ادلرجوح من خالؿ أقواؿ الفقهاء يف 

 .الخذ بو يف الفتول
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 متهيد
صاحًل الًعباًد عالقةه كثيقة ، حىت اختػىلىطى مىفهوـي إف  عىالقىةى مىقاًصًد الش ريعًة مىعى مى 

 يف اببً  همكالمى   قرأى تسا منٍ كى  ادلىقصىًد ِبفهوـً ادلىصلىحًة يف استعماؿ الفيقىهاء ؛
كيىذكيركفى ،  ينها يف كثري من اطالقاِتمبى  فرقوفى م اليى َّنٌ أ دي غلى  صاحلً كادلى  قاصدً ادلى 

بعةن للمقاصد ، كذلك لًتً   علًُّقهما ِبيراًد الٌشارع .ادلىصاحلى َتى
كىمىٍن تػىتػىب عى مىقىاًصدى الش ٍرًع يف  كيف ذلكى يقوؿي العزُّ بن عبد السالـ_رمحو للا_ :"

 (ُ").... جىٍلًب اٍلمىصىاًلًح كىدىٍرًء اٍلمىفىاًسد
ا هساسى أى مبناىا كى  ريعةى الشٌ  فإفٌ  "ولو:قى _رمحو للا _   (ِ)مالقيٌ  ن ابنً عى  أيضان  اءى جى ك 

ها، لٌ كي   ةه محى رى ها، كى لٌ كي   دؿه عى  ىيى ، كى عادً ادلى كى  اشً عى ادلى  يف بادً العً  صاحلً كمى  مً كى على احلً 
  . (3)"هالٌ كي   ةه كمى حً ها، كى لٌ كي   مصاحله كى 

 يف َجيعً  رعً للشٌ  لحوظةً ىداؼ ادلى الى عاين كى ىي ادلى  ريعةً الشٌ  دى قاصً مى كىلييعلىم أف  
ـي أى  تٍ عى ضً ها كي جلً ن أى الذ  مً  ايةي الغى  ىيى عظمها كى أك مي  وً حكامً أى   رع . الش   حكا

                                                             

 (.59ٔ/ٕ)  / اُؼض ثٖ ػجذ اُغ٬ّ هٞاػذ ا٧ؽٌبّ ك٢ ٓظبُؼ ا٧ٗبّ (ٔ)  

سػ٢ (ٕ)   صْ اُذٓشو٢ اُؾ٘ج٢ِ  دمحم ثٖ أث٢ ثٌش ثٖ أ٣ٞة ثٖ عؼذ ثٖ ؽش٣ض ثٖ ٢ٌٓ ص٣ذ اُذ٣ٖ اُضُّ

اُش٤ٜش  ثشٔظ اُذ٣ٖ، أثٞ ػجذ هللا ٝاثٖ ه٤ّْ اُغٞص٣خ ٖٓ ػبئِخ دٓشو٤خ ػشكذ ثبُؼِْ ٝا٫ُزضاّ 

اُغٞص٣خ ٛٞ ٝاُذٙ كوذ ًبٕ ه٤ّٔبً ػ٠ِ أُذسعخ ثبُذ٣ٖ ٝاشزٜش خظٞطبً ثبثٖ ه٤ّْ اُغٞص٣خ ٝه٤ّْ 

( ٖٙٙ/ٗأػ٤بٕ اُؼظش ٝأػٞإ اُ٘ظش / ط٬ػ اُذ٣ٖ اُظلذ١ ) ٓذح ٖٓ اُضٖٓ. ثذٓشن اُغٞص٣خ

 .995ٔ_ 5ُٔٗٔغ٘خ  ٔداس اُلٌش، دٓشن _عٞس٣خ  ٝ داس أُلٌش ،ث٤شٝد _ُج٘بٕ.ؽ:

٤ْ اُغٞص٣خ ، د: ؽٚ ػجذ اُشإٝف اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ ػٖ سة اُؼب٤ُٖٔ ، دمحم ثٖ أث٢ ثٌش اثٖ ه( ٖ)  

 .( ٕ/  ٖ) ّ 9ٙ5ٔٛـ/55ٖٔعؼذ ،اُ٘بشش: ٌٓزجخ ا٤ٌُِبد ا٧صٛش٣خ، ٓظش، اُوبٛشح 

أُٞاكوبد ، اثشا٤ْٛ ثٖ ٓٞع٠ ثٖ دمحم اُِخ٢ٔ اُشبؽج٢ ،د:أثٞ ػج٤ذح ٓشٜٞس ثٖ ؽغٖ آٍ (  ٗ)  

 (.ٙ/  ٕ) ّ 997ٔٛـ/ 7ٔٗٔ_ ٔعِٔبٕ ،اُ٘بشش:   داس اثٖ ػلبٕ ؽ:
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رائع إظلا ىو دلصاحل العباد يف الش   عى ضٍ أف كى " رلاالن للشك  دعي ا ال يى ِبً  بتى د ثى قى كى 
 .   "العاجل كاآلجل معان 

 عليو استقراءي  ؿٌ ما دى نهم ، كى عى  سادً الفى كى  ررً الض   فعً دى ك لً م أى ذلى  فعً النٌ  لبً ا ًب إمٌ 
: باد ، كقولو تعاىل العً  مصاحلً لً  عتٍ ضً ا كي َّنٌ أى  تي ثبً ا ِبا يى صرفاِتً تى   َجيعً ريعة يفالشٌ 

ةى كىلًتيكىربًٌيكٍا اَّلٌلى عىلىى مىا  ﴿ييرًيدي  اَّلٌلي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى كىًلتيٍكًمليوٍا اٍلًعد 
ًلكىٍيال َتىٍسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىال ىل: ، ككقولو تعا (ُ)ىىدىاكيٍم كىلىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى﴾

ٍتىاؿو فىخيور  بُّ كيل  سلي كيٍم كىاَّلل ي ال ػلًي  . (ِ)تػىٍفرىحيوا ِبىا آَتى
قيًق مىصاحًل العباًد كدىرًء  ـى مىعنا أف  ىىذًه الشريعةي مىقىاًصدىا مىبنيةه على َتى كلقد تػىقىد 

إال ِبا فيًو مىصلىحة خاًلصىة أىك رىاًجحىة ، كىال  ادلىفاًسًد عىنهم ، فالشارعي ال َيمري 
بػىرى الٌشارعي مىصاحلى فىشرىعى ًمٍن  اًلصة أىك رىاًجحة . كقىٍد اعتػى تيوي خى يىنهى ًإال عىٌما مىفسىدى

 أجلها الىحكاـ   كىما ىو يف الضىركرايًت اخلىمس 
اجًلهادى حلفًظ الٌديًن ، ) الديني ، الٌنفسي ، العىقلي ، الًعرضي ، ادلاؿي (. فىشىرىعى 

ًة ًحفًظ الن فًس كىحد  الس رًقىةى حًلفظ ادلاًؿ ، كىحىد  الزًٌان  كىشىر عى القىصىاصى ًلمىصلىحى
 كالٌقذىؼ حًلفظ الًعرض ، كىحد  الشرب دلصلحة حفظ العقل.  

 هاكالٌزجر عن كَترًن تػىٍفوًٍيت ىذه الصوؿ اخلمسة": _ رمحو للا _ يقوؿ الغىز ايل
يىٍستحيل أف ال تىٍشتمل عليو ًمل ة كال شريعة أيرًٍيد ِبا إصالح اخلىٍلق . كقد عيًلم 

 ارجةن خى  دلةن ل َأً ، بى نين عى مي  صلن أى كى  كاحدى  دليلن ابلضركرة كوَّنا مقصودة للشرع ال بى 
 .(ّ)"صرن احلى عى 

                                                             

 5٘ٔعٞسح اُجوشح :  (ٔ)

 ٖٕعٞسح اُؾذ٣ذ : (ٕ)

أُغزظل٠ ٖٓ ػِْ ا٧طٍٞ ، أثٞ ؽبٓذ دمحم ثٖ دمحم اُـضا٢ُ اُطٞع٢ ، دمحم ثٖ ع٤ِٔبٕ  (ٖ) 

 (.7ٔٗ/ ّٔ ،)997ٔٛـ/7ٔٗٔ، ٔا٧شوش ، اُ٘بشش: ٓئعغخ اُشعبُخ، ث٤شٝد، ُج٘بٕ ؽ: 
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يت مىصلىحىة إال أٍف  ا غىلبىٍت مى كىأىلغى مىصاحلى كىعىط لىها ، كىنػىقىضىها ، كىاٍف ُسي ِتى فسىدى
ًتها . اًنًب مىصلىحى  على جى

 ردً الفى  إسعادي  ىوى ، أال كى  عاٌـو  قصدو مى  قيقً َتى  ؼي دً ِتى  ريعةى الشٌ  ف  على أى أىيضان  دؿي شلا يى ك 
ـً النٌ  حفظً ماعة كى كاجلٌ   دارجً شرية إىل أكٌج مى البى  وصلي ما يي  كلًٌ نيا بً الدٌ  تعمريً كى  ظا
 قه قٌ زلي  رعي الش   وي بى لى مصاحل ، فما طى  لبي و جي كلٌ   شريعي الت  ري كادلدنية ، فاخلى كى  ماؿً الكى 

، ادلضار كى  فاسدً على ادلى  ةه لي مً شتى ها مي لُّ كي   نهياتي للمصلحة إما عاجالن أك آجالن ، كادلى 
 إما عاجالن أك آجالن.

ـً يمنة على أى العمـو من اذلى موؿ كى الشٌ  ِبذا ريعةً الش   قاصدي فإذا كانت مى    حكا
 شلا ينبغي. كانت معرفتها ابلتايل  وً جزيئاتً  ريع ِبا يف كلٌ شٌ التى  رتباطكا ريعةً الشٌ 

 شتغلني ابلًعلم.ادلي كًلمىٍن َتىلى للٌنظر يف الفتول من كاـ على الدٌ 

ه يقينان زيدي هي شلا يى كالنٌ  مرى الى  سرارى كأى  شريعً التى  ةى كمى ِبا حً  ظي لحى يى  َلي ىو منفالعا
 همً إىل فى  احتاجى  عً الوقائً  منٍ  اقعةو كى  كمً حي  عرفةي مى  رادى ا أى فإذ ، رعً الش   لمان كإؽلاانن كعً 

 استعافى  ةً ضى عارً تى ادلي  ةً دلٌ الى  بنيى  فيقى التوى  ائع كإذا أرادى طبيقها على الوقى صوص لتى النٌ 
ن عى  ةو ستجد  مي  زلةو يف انى  للاً  كمً حي  يافً إىل بى  ةً اجى احلى  عتوي دى  كإفٍ  ؛ شريعً الت   صدً قى ِبى 
 دىامقاصً ريعة كى الشٌ  ىداؼى أى  ةو قٌ دً  كلٌ رل بً غريىا َتٌ ك االستحساف كى أى  ياسً القً  ريقً طى 

 كىو موضوع بثنا ىذا.
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 انفصم األول : يماصع انشؽَؼح

 اىامعنكؿ : تعريف ادلقاصد ك ادلبحث اإل
 . مقاصد الشريعة ىي غاايِتاادلبحث الثاين : 

 لألحكاـمقاصد الشريعة ليست مقاصد ادلبحث الثالث : 
العالقة بني ادلقاصد كقاعدة جلب ادلصاحل كدرء ادلبحث الرابع: 

 .ادلفاسد
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 انفصُم األولُ 
 يماصعُ انشؽَؼح 

 :ولُ األ انًثسثُ 
 ذؼؽَف انًماصع ويؼُاها: 

 مىقىاًصدي الٌشريعًة مركبةه من كلمتني
 :كىي الٌشريعةي .الكىل : كىي ادلقاصدي ، كالثانية 

عي مىقصد : كىىوي : مىصدر ميمي أىصليو قىصىدى.  كادلقاصدي :َجى
كعىلىى للًا  كمنو قولو تعاىل :  استقامىةي الط رًيقً كمعن قىصىدى : ًمٍن القىصد : كىو 

ًبيلً   .(ُ)أم على للا تػىٍبًينيي الطريًق ادلستقيمً  . قىٍصدي الس 
، يقاؿ : قىصىٍدتي لو كقىصىٍدت ًإليو . كًإليكى قىٍصًدم .  القىٍصدي : ًإتٍػيىافي الشٍيءً ك 

 .كأىٍقصىدىين ًإليك الىٍمري 
ه ،ُـّ االٍعًتمىادي ، كالى  :كالقىٍصدي  كقىصىدى ًإلىٍيًو  ، ِبعنن ، لىوي  كقىصىدى  ، تقوؿ : قىصىدى

.إذا أم و كتوجو إليو د لو كيػىٍقًصد ًإليو، يػىٍقصديه  ابلكسر ، ككذا يػىٍقص
(3)

 

أم كالتىقصدكا ادلىاؿى  (ّ) كىالى تػىيىم ميوا اخٍلىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقيوفى : كمنو قولو تعاىل 
.  اخلىبيثى
:  اؿي يقي فى  ،اإلظهارً كى  يافً البى  عنٍ  بارةه هي عً :  فى   غةً يف اللٌ  رعي أك الشٌ  ريعةي أما الشٌ 

 نحدري الذ  يى  واضعي كىي ادلى  ة :شرعى طريقان كمذىبان كمنو ادلى  وي على كذا أم جى   للاً  رعي شى 
 ريقي الطى  ىيى  :ريعةي الش   قيلى ، كى  ابلتزاـ العبوديةً  ىي االئتماري  ريعةي ، فالشٌ اءي منها ادلى 
 .(ْ)ينً يف الدٌ 

                                                             

ذ ثٖ ػجذ اُشّصام اُؾغ٢٘٤ : ربط اُؼشٝط  (ٔ)  ّٔ ذ ثٖ ٓؾ ّٔ أُؾوو٤ٖ ،  رؾو٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ،ٓؾ

 (ٖ٘/  9)  اُ٘بشش داس اُٜذا٣خ.

 (ٖٙ/ 9ٗلظ أُظذس:  ) ( ٕ)

 7ٕٙعٞسح اُجوشح : (ٖ)

أُؾون : ػجذ اُغ٬ّ دمحم ٛبسٕٝ  ٓؼغْ ٓوب٤٣ظ اُِـخ: أثٞ اُؾغ٤ٖ أؽٔذ ثٖ كبسط ثٖ صًش٣ب(ٗ)

اثٖ ٓ٘ظٞس : داس ( ُغبٕ اُؼشة :ٕٕٙ/ ّٖ. )979ٔ -ٛـ 99ٖٔاُ٘بشش : داس اُلٌش اُطجؼخ : 

 (.7٘ٔ/5ث٤شٝد / اُطجؼخ ا٠ُٝ٧ ) –طبدس 
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 اصطالزاً: ذَؼؽَُف َيمَاِصِع انّشؽَؼحِ  

اِتم َل أجٍد أحدان من العيلماًء الٌسابقني قىد أىفرىدى تىعريفان ًلمقاصًد الٌشريعًة يف مصنف
كلكن بوجود عيلماءى جىعلوا ىذا الًعلمى نىصبى أعينهم حاكلوا تىقريبى ىذا الًعلمى 

 كىأىىًل الفتول.  للميتخصصنيى كالباحثني
 -منها : ذكري . أى تىعاريفى  ادلعاصرينى  هاءى قى كالفي  لماءى العي  كقد كجدتي لبعض 

 قاصدي مى  )):  اؿى قى  يثي حى  ػػ رمحو للا ػػبن عاشور اىرً الطٌ  المةً العى  عريفي ػ  تى  ُ
 شريعً التى  حواؿً يف َجيع أى  ارعً للش   لحوظةً ادلى  احًلكمً عاين كى ىي : ادلى  ةً العامٌ  شريعً التى 

ـً ن أى مً  خاصو  يف نوعً  ها ابلكوفً مالحظتي  صُّ تى ال تى  ها، بيثي عظمً أك مي   حكا
 .(ُ) (( ريعةً الشٌ 

 اصة يف كلًٌ خى  دى قاصً مى  ناؾى بينما ىي  ةً ريعللش   ةً ام  العى  دً اصً قى ابدلى  اصه عريف خى كىذا الت  
 شملها ىذا التعريف .  ارين َل يى يف الد   لقً حكاـ اخلى أ شريعً كعيت يف تى ري  ةو كمى حً 
ريعة : الش   ِبقاصدً  ادلرادي  ))ػ  تعريف الستاذ عالؿ الفاسي رمحو للا بقولو : ِ

  (ِ). ((ها حكامً من أى  مو كحي  كلًٌ   عندى  ارعي ضعها الش  الذ  كى  سرارً الغاية منها كالى 
من حيث  قبوؿه ة كىو مى ة كاخلاص  العام   رعً الش   قاصدى مى  عى َجىى  دٍ عريف قى كىذا التى 
 العمـو .

 تٍ عى ضً الذ  كي  الغاايتي  ىي ))ػ  تعريف الدكتور أمحد الريسوين حيث قاؿ : ّ
 .(3) ((باد العً  حةً صلى مى قيقها لً َتى  جلً لى  ريعةي الش  

 ؼى ذى حى  وي رجع إىل تعريف الستاذ عاٌلؿ الفاسي رمحو للا إال أن  كىو يف احلقيقة ي
و اكتفى ابلعمـو ادلفهـو نٌ ، ككأى  اصةً اخلى  اصدً قى على ادلى  اؿً طر الخري الد  الشٌ  نوي مً 

                                                             

 (ٔ٘)ُطبٛش ا٤ُٔغب١ٝ/ؽجؼخ داس اُ٘لبئظرؾو٤ن دمحم ا ٓوبطذ اُشش٣ؼخ : اُطبٛش ثٖ ػبشٞس. (ٔ)

 (7) . داس اُـشة ا٫ع٢ٓ٬ٓوبطذ اُشش٣ؼخ ٌٝٓبسٜٓب : ػ٬ٍ اُلبع٢  (ٕ)

 ا٫ع٢ٓ٬ ُِلٌش اُؼب٢ُٔ أُؼٜذ/ ش٣غ٢ٗٞاُ اؽٔذٗظش٣خ ٓوبطذ اُشش٣ؼخ ػ٘ذ ا٫ٓبّ اُشبؽج٢.  (ٖ)

ٔٗٔٙ/ٔ99٘(7) 
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 دلةً ابلى  تعلقةً ادلي  اصةً اخلى  صاحلً ادلى  بتحقيقً  صريحً عن الت   بادً للعً  صاحلً ادلى  قيقً من َتى 
 ة . أك الحكاـ اخلاص

 ػ   تعريف الدكتور يوسف حامد العاَل رمحو للا حيث قاؿ :  ْ
 شريعً رمي إليها التٌ الذ  يى  ايةي نعين ِبا : الغى  شريعً ن الت  مً  ارعً الش   دي قاصً مى  ))

ـً مً  كمو حي  لًٌ كي   ندى احلكيم عً  ارعي ها الش  عى ضى الذ  كى  سرارً كالى   .(ُ)  (( ن الحكا
ه للمعاين الذ  كراري تً  د ييلحظي قى  وي ن  ؛ إال أى  قاصدً عي ادلى و نى لً  امله شى  عريفي كىذا التٌ 

 لذلك . ةو حاجى  ريً من غى  حواىا التعريفً 
 ىداؼً الى عاين كى ادلى  ىيى  ))ة الزحيلي حيث قاؿ : ىبى كى  الدكتورً  ريفي تعى    – ٓ
 الذٌ   ارً سر كالى  ريعةً الش   نٍ مً  ايةً ك ىي الغى مها أى عظى مي  كأ وً حكامً أى  يعً يف َجى  لحوظةً ادلى 

 .(ٕ)((ها حكامً أى  منٍ  كمو حي  كلًٌ   ندى ارع عً عها الش  كضى 
كىوى أفضلي الت عاريف ، كالينظر اىل اختالؼ تعاريف ادلقاصد النو من 

 االختالؼ اللفظي .
 كادلعاين كالنتائج كالىداؼ الغاايت _ كذىب الدكتور دمحم الزحيلي إىل أٌَّنا :ٔ

 كإغلادىا َتقيقها إىل كسعت الحكاـ، يف كأثبتتها الشريعة، ِبا أتت الذ 
 (.ّ) كمكاف زماف كل يف إليها كالوصوؿ

كيػىتىبنيي لنا ًمن الت عاريًف ادلىذكورًة أٌف َتقيق ادلقاصدى ىي الغاايت الكربل لشىرعنا 
 احلىنيًف الذم راعى الًعبادى يف كلًٌ حاؿو زمافو كىمىكاف .

 
 

                                                             

 اُؼب٢ُٔ أُؼٜذ: اُؼبُْ ؽبٓذ أُوبطذ اُؼبٓخ ُِشش٣ؼخ ا٫ع٤ٓ٬خ . ٣ٞعق (ٗ)

 (5ٖ)99ٗٔ_٘ٔٗٔ/ُِلٌشا٫ع٢ٓ٬

 .95ٙٔ_ٙٓٗٔ/ ا٠ُٝ٫ اُطجؼخ/  اُلٌش ، داس ُضؽ٢ِ٤ٝٛجخ اأطٍٞ اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬  (ٕ)

 ( ٕ  /ٔٓٔ7 ). 
 .(ٕش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ ، دمحم ٓظطل٠ اُضؽ٢ِ٤ ص )ٓوبطذ اُش (ٖ)
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 :يؼًُ يماصع انشؽَؼح

يف اخللق.  ، كإَّنا قد شرعت حلفظهايني إف للشريعة مقاصديقوؿ الئمة الصول
حيث قاؿ: "ادلقصود من شرع احلكم ال ؼللو أف  _ رمحو للا_ كمنهم اآلمدم

، أك ال من قبيل ادلقاصد الضركرية. فإف كاف  يكوف من قبيل ادلقاصد الضركرية
 كاف  ، فإف، أك ال يكوف أصالن  ، فإما أف يكوف أصالن  من قبيل ادلقاصد الضركرية

،  أصالن فهو الراجع إىل ادلقاصد اخلمسة الذ  َل تلي من رعايتها ملة من ادللل
كادلاؿ.  كال شريعة من الشرائع، كىي: حفظ الدين، كالنفس، كالعقل، كالنسل،

العلم ابنتفاء مقصد نواع إظلا كاف نظران إىل الوقوع أكاحلصر يف ىذه اخلمسة 
 كإف َل يكن أصالن فهو التابع ادلكمل للضركرم ضركرم خارج عنها يف العادة ..

، كذلك كادلبالغة يف حفظ العقل بتحرًن شرب القليل من ادلسكر الداعي إىل 
،  الكثري كإف َل يكن مسكران، كأما إف َل يكن ادلقصود من ادلقاصد الضركرية
،  فإما أف يكوف من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليو، أك ال تدعو إليو احلاجة

 إف كاف من قبيل ما تدعو إليو احلاجة، فإما أف يكوف أصالن أك ال يكوف أصالن ف
، فإف كاف أصالن، فهو القسم الثاين الراجع إىل احلاجات الزائدة كذلك كتسليط 
الويل على تزكيج الصغرية ... كإف َل يكن أصالن فهو التابع اجلارم رلرل التتمة 

ادلثل يف تزكيج الصغرية ...  كفاءة كمهركالتكملة للقسم الثاين كذلك كرعاية ال
كأما إف كاف ادلقصود ليس من قبيل احلاجات الزائدة فهو القسم الثالث كىو ما 
يقع موقع التحسني كالتزيني كرعاية حسن ادلناىج يف العادات كادلعامالت، 
كذلك كسلب العبيد أىلية الشهادة من حيث إف العبد انزؿ القدر كادلنزلة 

 . ا.ىػ.(ُ)ران للمالك مشغوالن ِبدمتو"لكونو مستسخ
كيقوؿ اإلماـ الشاطيب: "كىذه ادلقاصد ال تعدك ثالثة أقساـ، أحدىا أف تكوف 
ضركرية، كالثاين أف تكوف حاجية، كالثالث أف تكوف َتسينية. فأما الضركرية 

                                                             

 (7ٕٗ/ ٖاُظ٤ٔؼ٢ ) داس/  ا٦ُٓذ١ دمحم ثٖ ا٩ؽٌبّ ك٢ أطٍٞ ا٧ؽٌبّ ، ػ٢ِ  (ٔ)
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فمعناىا أَّنا ال بد منها يف قياـ مصاحل الدين كالدنيا، بيث إذا فقدت َل جتًر 
حل الدنيا على استقامة، بل على فساد كِتارج كفوت حياة، كيف الخرل مصا

: "كرلموع (ِ)". كيقوؿ(ُ)فوت النجاة كالنعيم كالرجوع ابخلسراف ادلبني
الضركرايت مخسة، كىي : حفظ الدين، كالنفس، كالنسل، كادلاؿ، كالعقل، 

معناىا أَّنا : "كأما احلاجيات ف(ّ)كقد قالوا: إَّنا مراعاة يف كل ملة". كيضيف
مفتقر إليها من حيث التوسعة كرفع الضيق ادلؤدم يف الغالب إىل احلرج كادلشقة 
الالحقة بفوت ادلطلوب، فإذا َل تيراعى دخل على ادلكلفني على اجلملة احلرج 
كادلشقة". كمن المثلة على ذلك عند الشاطيب "الرخص ادلخففة ابلنسبة إىل 

ىو حالؿ  حة الصيد، كالتمتع ابلطيبات شلاحلوؽ ادلشقة ابدلرض، كالسفر، كإاب
 مأكالن، كمشرابن، كملبسان، كمسكنان، كما أشبو ذلك...".

"كأما التحسينات فمعناىا الخذ ِبا يليق من زلاسن العادات كجتنب الحواؿ 
ادلدنسات الذ  َتنفها العقوؿ الراجحات، كغلمع ذلك قسم مكاـر الخالؽ، 

لنجاسة يف العبادات كالطهارات، كسرت العورة، كأخذ كمن أمثلتها عنده: "إزالة ا
الزينة، كالتقرب بنوافل اخلريات كالصدقات كالقرابت كأشباه ذلك"، كيػىعيدُّ 
الشاطيب ادلقاصد الضركرية أصالن للحاجية كالتحسينية، كادلقاصد احلاجية أصالن 

 .(ْ)للتحسينية
احل الذ  ترعاىا كجتلبها ادلص فكيذىب كثري من الصوليني إىل ىذا التقسيم، كأ

الشريعة تقع يف ىذه ادلراتب الثالث: الضركرية كاحلاجية كالتحسينية، كيذىب 
معظم من كتب يف ىذا ادلوضوع يف عصران إىل القوؿ ِبذه ادلقاصد كيقسموَّنا 
بنفس الكيفية، أم إىل ضركرية كحاجية كَتسينية. كادلقاصد الضركرية يكاد 

                                                             

 (ٗ/ٕأُٞاكوبد،  اُشبؽج٢ )   (ٔ)

 أُظذس ٗلغٚ  (ٕ)

 أُظذس ٗلغٚ (ٖ)

 أُظذس ٗلغٚ  (ٗ)
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ى أَّنا مخسة، كىي: حفظ الدين كالنفس كالعقل يتفق الئمة الصوليوف عل
كالنسل كادلاؿ. كقد جعلها البعض ستة فأضاؼ حفظ العرض. كَل ييسىل ٍم ابتفاؽ 
الشرائع على اخلمسة ادلذكورة. قاؿ الشوكاين يف إرشاد الفحوؿ: "كاعرتض على 
 دعول اتفاؽ الشرائع على اخلمسة ادلذكورة َأف اخلمر كانت مباحة يف الشرائع

ادلتقدمة كيف صدر اإلسالـ، كريٌد َأف ادلباح منها يف تلك الشرائع ىو ما ال يبلغ 
حد السكر ادلزيل للعقل فإنو زلـر يف كل ملة كذا قاؿ الغزايل. كحكاه ابن 
القشريم عن القىف اؿ مث انزعو فقاؿ: تواتر اخلرب أَّنا كانت مباحة على اإلطالؽ 

 يزيل العقل. ككذا قاؿ النوكم يف شرح كَل يثبت أف اإلابحة كانت إىل حد ال
مسلم، كلفظو: "كأما ما يقولو من ال َتصيل عنده أف ادلسكر َل يزؿ زلرمان 

. يضيف الشوكاين: "قلت: كقد َتملت التوراة كاإلصليل  (ُ)فباطل ال أصل لو "
فلم أجد فيهما إال إابحة اخلمر مطلقان من غري تقييد بعدـ السكر بل فيهما 

ا يتعقب اخلمر من السكر كإابحة ذلك فلم يتم دعول اتفاؽ ادللل التصريح ِب
على التحرًن. كقد زاد بعض ادلتأخرين سادسان كىو حفظ العراض فإف عادة 
العقالء بذؿ نفوسهم كأمواذلم دكف أعراضهم كما فدم ابلضركرم فهو ابلضركرة 

 .(ِ) أكىل كقد شرع يف اجلناية عليو ابلقذؼ احلد.."
 .(ّ)القرايف ادلقاصد الضركرية ستة كُساىا الكلياتككذلك عٌد 

إظلا أكردان ىنا القواؿ يف ادلقاصد دلا ذلا من دكر أك لكوَّنا مقدمة للقوؿ   
ابدلصاحل ادلرسلة، فهم يقولوف إف ىذه ادلقاصد يدؿ االستقراء أَّنا جلب 

الحكاـ ادلصاحل كدرء ادلفاسد، مث يػىعيٌدكَّنا علالن للشريعة كلألحكاـ فيشرعوف 

                                                             

 ًلش - دٓشن ، ػ٘ب٣خ ػضٝ أؽٔذ ٤خاُش:  أُؾون/  اُشًٞب٢ٗ ػ٢ِ ثٖ دمحم/  اُلؾٍٞ اسشبد   (ٔ)

 (.ٕٙٔ)  .اُؼشث٢ اٌُزبة داس:  اُ٘بشش:  ثط٘ب

 ٗلظ أُظذس   (ٕ)

 اُشش٣ؼخ ٤ًِخ/  اُوشاك٢ ادس٣ظ ثٖ أؽٔذ اُذ٣ٖ شٜبة/ اُلظٍٞ ر٘و٤ؼ اٗظش: ششػ  (ٖ)

 (.9ٕٖ)  . ا٫ع٤ٓ٬خ اُذساعبد ٓشًض/ ا٫ع٤ٓ٬خ ٝاُذساعبد
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قياسان على ادلصاحل. كلذلك فلن أَتدث عن ادلقاصد ىنا من حيث تقسيمها 
إىل ضركرية كحاجية كَتسينية كإظلا من حيث ىل ىي جلب ادلصاحل كدرء 

 ادلفاسد أكالن؟ كىل ىي علل للشريعة كلألحكاـ أك ال ؟.
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 انًثسث انثاٍَ
 ٍْ  :يماصع انشؽَؼح  انغاَحُ ِي

ى أف ذلذه الشريعة مقاصد ىي ِبثابة الغاية من تطبيقها على دلت النصوص عل
بقولو –. كىذا النص ينفي (ُ)اخللق. قاؿ تعاىل: )كما أرسلناؾ إال رمحة للعادلني(

لغرض آخر غري رمحة العادلني. كإرساؿ  أف يكوف إرساؿ الرسوؿ  -"كما"
ىي الرمحة، أم إف كجود ىذه الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إظلا كاف ابلرسالة، فتكوف الرسالة 

الرسالة مطبقة على الناس ىو الرمحة. كإذا شئنا معرفة ىذه الرمحة، فلنا أف 
نتصور اجملتمع الذم ليس فيو أثر لتطبيق اإلسالـ، كالذم أنظمتو كقوانينو من 
كضع البشر، فإف ىكذا قوانني تؤدم إىل الفساد كالظلم كالشقاء كعيش 

ـ ترج العباد من الفساد إىل الصالح، كمن الظالـ الضنك. بينما شريعة اإلسال
 إىل النور، كمن الشقاء إىل الرخاء.

. فاآليتاف تدالف (ِ)كقاؿ تعاىل: )كننزؿ من القرآف ما ىو شفاء كرمحة للمؤمنني(
على ما يقصده الشارع من الرسالة كمن القرآف، كىو الشفاء كالرمحة، كىذه 

عن  جد ِبعن غاايت أم نتائج قد تنتغاايت تنتج عن التطبيق. فهي مقاص
الشريعة كقد ال تنتج. فالنصوص ليس فيها ما يدؿ على أف حصوؿ ىذه 
النتائج حتمي، لف من الناس من يرفض ىذه الرسالة، كمن اجملتمعات من 
يرفضها كال يطبقها، بل ػلارِبا، فلن َتصل فيهم الغاية، أك الرمحة الذ  أرسلت 

الرسوؿ رمحةن، كإنزاؿ القرآف شفاءن يعين احلاؿ ادلقصود  لجلها الرسالة. فإرساؿ
كجوده من إرساؿ الرسالة كإنزاؿ القرآف، أك ِبعن أف للا سبحانو كتعاىل رحم 
العادلني فأرسل إليهم الرسالة، أك أرسل إليهم الدكاء أك العالج الشايف الذم 

فالشريعة ػلتاجونو دلا ىم فيو من أمراض الشقاء كالفساد كضنك العيش. 

                                                             

 7ٓٔعٞسح ا٧ٗج٤بء /   (ٔ)

 5ٕا٩عشاء /   عٞسح (ٕ)
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أرسلت لتكوف رمحة، كليس يف اآليتني ما يدؿ على أَّنا شرعت لَّنا رمحة، بل 
 ادلعن أف تشريعها كإرساذلا ىو الرمحة.

كاإلنساف يف عالقاتو، سواء مع نفسو، أك مع غريه من ادلخلوقات، أك مع اخلالق، 
جود باجة إىل نظاـ. كىو ال بد مندفع إىل قضاء حاجاتو كَتصيل مصاحلو. كك 

 شريعة لو ليسري بسبها أمر حتمي.  
كغلب مالحظة أف ادلقاصد الذ  ػلددىا اإلنساف بعقلو عندما يشرع لنفسو ال دليل 
يوجب أف تكوف ىي ادلقاصد الذ  يريدىا اخلالق من تشريعو للرسالة. كإضافة إىل 
ذلك، فإف اإلنساف قد يضع خطة معينة، لتجلب لو مصاحل معينة أك ليصل إىل 

ت معينة، كلكنو لكوف مقدار ما غلهلو أكرب شلا يعلمو، )كما أكتيتم من العلم غااي
، كلنو ال ػليط ابإلنساف إحاطة َتمة من حيث معرفتو بغرائزه كميولو (ُ)إال قليالن(

كدكافعو، كلنو ال ػليط ابجملتمعات من حيث العلم بطبيعة  حركتها ىبوطان 
اية معينة، كيشرع ما يراه الزمان لتحصيلها، كارتفاعان، لجل ذلك، فقد يقصد إىل غ

أك يضع اخلطة الذ  يراىا السلم كالضبط للوصوؿ إليها، كلكنو يفشل كتكوف 
 النتيجة عكسية.

بينما اخلالق عنده علم كل شيء، فيعلم ما ييٍصًلحي اإلنساف كما يفسده، كػليط 
كيعلم  (ِ)اخلبري( ابإلنساف إحاطة ال يلحقها نقص )أال يعلم من خلق كىو اللطيف

الغيب، كحركة اجملتمعات، كسنن الطبيعة، كلذلك فإنو إذا جعل للتشريع غاية، 
. قاؿ تعاىل: )إف ىذا  فإف التشريع يكوف ال بد موصالن إىل تلك الغاية إذا التيزـً

)  .(ّ)القرآف يهدم للذ  ىي أقـو
 
 

                                                             

 5٘عٞسح ا٩عشاء /  (ٔ)

 .ٗٔأُِي / عٞسح  (ٕ)

 .9عٞسح ا٩عشاء/    (ٖ)
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 انًثسث انثانث
 :يماصع انشؽَؼح نُكد يماصع نألزكاو

ادلقاصد للشريعة، أم رمحة العادلني كشفاء الناس، إظلا ىي مقاصد مث إف ىذه 
للشريعة ككل، كليس لحكاـ معينة أم ىي ليست مقاصد لكل جزئية من 

اآلية، كالرسوؿ صلى للا  (ُ)جزئيات الشريعة. فالنص يقوؿ: )كما أرسلناؾ.. (
ي ى -كل الرسالة–عليو كسلم أرسل ابلرسالة، فيكوف النص  أف الرسالة 

اآلية، نىص  أف القرآف ىو الشفاء  (ِ)الرمحة. كقولو تعاىل: )كننزؿ من القرآف ..(
كالرمحة، فتكوف النصوص أف الرسالة كرسالة ىي الرمحة، كأف القرآف كما يدؿ 
عليو من سنة كإَجاع صحابة كقياس، أم الشريعة، ىي الشفاء كالرمحة. فيكوف 

كليس فيهما داللة على ، كشفاءالنصاف دالني على أف الشريعة ككل رمحة 
 مقاصد الحكاـ التفصيلية، أك مقاصد بعض الحكاـ.

كقد جاءت نصوصه كدٌؿ كل كاحد منها على مقصد معني، فيكوف ىذا ادلقصد 
 مقصدان ذلذا احلكم، أك ذلذا الفعل فقط كليس للشريعة، كال لغريه من الحكاـ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 .7ٓٔعٞسحا٧ٗج٤بء/    (ٔ)

 .5ٕعٞسح ا٩عشاء/    (ٕ)
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 :يماصع األزكاو

، فعبادة اخلالق ىي ادلقصد (ُ)ت اجلن كاإلنس إال ليعبدكف(قاؿ تعاىل: )كما خلق
من اخللق، كىذا ادلقصد قد يتخلف كما نرل يف من ال يعبد للا، كالنصوص 
نفسها تدؿ على أف من اجلن كاإلنس من ال ييطيع. كقاؿ تعاىل: )كيتب عليكم 

ة تنهى . كقاؿ: )إف الصال(ِ)الصياـ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوف(
فالتقول كالنهي نتيجة قد َتصل كقد ال َتصل، فالمر  (ّ)عن الفحشاء كادلنكر(

ابلصياـ كالمر ابلتقول كالمر ابلصالة كالنهي عن الفحشاء كادلنكر كل ذلك 
خطاب تكليف من الشارع، ِبالؼ قولو تعاىل: )فالتقطو آؿ فرعوف ليكوف ذلم 

ىو ادلقصد من جعل آؿ فرعوف يلتقطونو، ، فكونو عدكان كحزانن (ْ)عدكان كحزانن(
كىذه نتيجة أك غاية جلعلهم يلتقطونو. كىي ىنا ليس من قبيل ما يتخٌلف، لَّنا 
إخبار من للا ِبا يريده كِبا سيكوف. فهي أمر أراده للا سبحانو أف يكوف كليس 

 تكليفان.
ني، كال فهذه الغاايت أك ادلقاصد مقصودة من احلكم ادلعني أك من الفعل ادلع

عالقة ذلا ِبقاصد الشريعة ككل، كلذلك ليس ىي مقاصد لحكاـ أخرل غري 
 ىذه الحكاـ الذ  كردت فيها.

كما أطلق عليو ادلقاصد الضركرية ىو مقاصد لحكاـ بعينها، كل كاحد مقصد 
حلكم، كليس كل كاحد منها مقصدان لكل الحكاـ، كال لكل الشريعة، إذ ال داللة 

 على ذلك.

                                                             

 .ٙ٘عٞسح اُزاس٣بد /   (ٔ)

 .5ٖٔعٞسح اُجوشح /   (ٕ)

 .٘ٗعٞسح اُؼٌ٘جٞد /   (ٖ)

 .5عٞسح اُوظض /    (ٗ)
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ادلقاصد دلت عليها النصوص، فحفظ الدين مقصد لتحرًن االرتداد، كقد كىذه 
. كحفظ العقل مقصد لتحرًن اخلمر كما شاكلو، كقد (ُ)حٌد لو الشارع عقوبة القتل

. كحفظ النسل مقصد لتحرًن الزان، كقد حٌد عليو (ِ)حٌد عليو الشارع عقوبة اجللد
قصد لتحرًن السرقة، كقد حٌد ، كحفظ ادلاؿ م(ّ)الشارع عقوبة الرجم أك اجللد

. ككذلك صلد حفظ الكرامة اإلنسانية مقصدان لتحرًن (ْ)عليو الشارع عقوبة القطع
القذؼ بغري بينة، كقد حٌد عليو الشارع اجللد مثانني. كحفظ المن مقصد لتحرًن 
اإلفساد يف الرض، كقد حٌد عليو الشارع عقوبة القتل أك الصلب أك قطع اليدم 

من خالؼ أك النفي من الرض. كحفظ الدكلة أم كحدة المة اإلسالمية كالرجل 
كحفظ كياَّنا مقصد لتحرًن شٌق عصا ادلسلمني كجتزئتهم كجماعة ككياف أك دكلة، 
كقد شيرًعٍت لذلك أحكاـ قتاؿ البغاة. كقاؿ رسوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص: "من أَتكم كأمركم 

. كقاؿ: (ٓ)اكم أك يفرؽ َجاعتكم فاقتلوه"َجيع على رجل كاحد يريد أف يشٌق عص
 .(ٔ)"إذا بيويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما"

فهذه مقاصد لحكاـ، كليست ىي مقاصد للشريعة، إذ َل تدؿ 
النصوص على ذلك فحفظ ادلاؿ ليس مقصد الشريعة ككل، كإظلا 
مقصد حكم من أحكامها، كحفظ النسل كذلك. ككذلك ادلقصد من 

دان حلكم آخر، فحفظ النسل ليس مقصدان لتحرًن حكم ليس مقص
 السرقة كال العكس.

 
                                                             

 (7ٕٗ/ٖاٗظش: ا٩ؽٌبّ ٦ُٓذ١، )   (ٔ)

 أُظذس ٗلغٚ.   (ٕ)

 أُظذس ٗلغٚ.   (ٖ)

 أُظذس ٗلغٚ.  (ٗ)

 5ٕ٘ٔ ثشهْ ثبة ؽٌْ ٖٓ كشم أٓش أُغ٤ِٖٔ ٝٛٞ ٓغزٔغ سٝاٙ ٓغِْ ك٢ ًزبة ا٩ٓبسح /    (٘)

 5ٖ٘ٔسٝاٙ ٓغِْ ك٢ ًزبة ا٩ٓبسح. / ثبة ارا ث٣ٞغ خ٤ِلز٤ٖ ثشهْ    (ٙ)
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 ؽاتغانًثسث ان
 :ػاللح انًماصع تماػعج خهة انًصانر وظؼء انًفاقع

قاؿ بعض أئمة الصوؿ يف الصوؿ: إف مقاصد الشريعة كمقاصد الحكاـ ىي 
ا من جلب ادلصاحل للناس كدرء ادلفاسد عنهم. فاآلمدٌم مثالن يقوؿ: "... علمن

حاؿ الشارع أنو ال يىًردي ابحلكم خليان عن احلكمة إذ الحكاـ إظلا شرعت دلصاحل 
، كليس ذلك بطريق الوجوب، بل ابلنظر إىل جرم العادة ادلألوفة من  العبيد

شرع الحكاـ"، كقولو ليس بطريق الوجوب ىو ِبالؽ قوؿ ادلعتزلة، كقولو 
 .(ُ)اء الحكاـ"ابلنظر إىل جرم العادة ادلألوفة أم ابستقر 

كيقوؿ أيضان: "ادلقصود من شرع احلكم إما جلب مصلحة أك دفع مضرة، أك 
رلموع المرين ابلنسبة إىل العبد لتعايل الرب تعاىل عن الضرر كاالنتفاع، كرِبا  
كاف ذلك مقصودان للعبد لنو مالئم لو  كموافق لنفسو". كادلالئم ىو ِبعن 

(ّ)كما نقل عنو اآلمدم  (ِ)ادلناسب، كىو كما قاؿ أبو زيد
ادلناسب عبارة " 

عما لو عيًرضى على العقوؿ لتلقتو ابلقبوؿ". كلكن اآلمدم يرل أف الصح أف 
"ادلناسب  عبارة عن كصف ظاىر منضبط يلـز من ترتيب احلكم على   يقاؿ:

. كيشرتط (ْ)كفقو حصوؿ ما يصلح أف يكوف مقصودان من شرع ذلك احلكم"
ابالعتبار للمصلحة أك للمقصود أك ادلالئم، كإال فال اآلمدم أف يشهد نص 

يصح االعتبار. يقوؿ: "ادلناسب الذم َل يشهد لو أصل من أصوؿ الشريعة 
... كال ظهر إلغاؤه كيعرب عنو ابدلناسب ادلرسل". كقاؿ: " كقد اتفق (ٓ)ابالعتبار

                                                             

 (ٕٓٙ/ٖا٩ؽٌبّ ك٢ اطٍٞ ا٫ؽٌبّ /ا٫ٓذ١ )   (ٔ)

 ٗلظ أُظذس   (ٕ)

 ٗلظ أُظذس  (ٖ)

 ٗلظ أُظذس.  (ٗ)

 (  5ٕٗ/ ٖٗلظ أُظذس. )     (٘)
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اتفق الفقهاء من الشافعية كاحلنفية كغريىم على امتناع التمسك بو، كىو 
 .(ُ)ق". كادلناسب ادلرسل ىو ادلصاحل ادلرسلة"احل

ككذلك الشاطيب يرل أف ادلقاصد ىي ادلصاحل، فيورد عند حديثو عن ادلقاصد 
: "كىي أف كضع الشرائع إظلا ىو دلصاحل العباد يف العاجل (ِ)مقدمة فيقوؿ

كاآلجل معان"، كيقوؿ: "إان إذا استقرينا من الشريعة أَّنا كضعت دلصاحل العباد 
، مث يقوؿ: "كإذا دؿ االستقراء على (ّ)تقراءن ال ينازع فيو الرازم كال غريه..."اس

ىذا ككاف يف مثل ىذه القضية  مفيدان للعلم فنحن نقطع أف المر مستمر يف 
: "... من حيث تعلق اخلطاب ِبا شرعان (ٓ). كيقوؿ(ْ)َجيع تفاصيل الشريعة"

مع ادلفسدة يف حكم االعتياد، فادلصلحة إذا كانت ىي الغالبة عند مناظرِتا 
فهي ادلقصودة شرعان، كلتحصيلها كقع الطلب على العباد، ليجرم قانوَّنا على 
أقـو طريق كأىدل سبيل، كليكوف حصوذلا أمت كأقرب كأكىل بنيل ادلقصود على 
مقتضى العادات اجلارية يف الدنيا، فإف تبعها مفسدة أك مشقة فليست ِبقصودة 

كطلبو، ككذلك ادلفسدة إذا كانت ىي الغالبة ابلنظر إىل  يف شرعية ذلك الفعل
ادلصلحة يف حكم االعتبار، فرفعها ىو ادلقصود شرعان، كلجلو كقع النهي، 
ليكوف رفعها على أمت كجوه اإلمكاف العادم يف مثلها حسبما يشهد لو كل عقل 
سليم، فإف تبعتها مصلحة أك لذة فليست ىي ادلقصودة ابلنهي عن ذلك 

عل، بل ادلقصود ما غلب يف ال، كما سول ذلك ملغى يف مقتضى النهي،  الف
 .(ٔ)كما كانت جهة ادلفسدة ملغاة يف جهة المر"

                                                             

 ٗلظ أُظذس.  (ٔ)

 (ٖ/ٕأُٞاكوبد ،اُشبؽج٢  )   (ٕ)

 أُظذس ٗلغٚ.  (ٖ)

 (.ٗأُظذس ٗلغٚ ) (ٗ)

 (.5ٔأُظذس ٗلغٚ )   (٘)

 (9ٗ/ٗأُٞاكوبد ا٫ٓبّ اُشبؽج٢ )(ٙ)
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كىكذا فالشاطيب يرل من استقراء الشريعة، أم من النظر يف جزئياِتا، أف 
أحكامها ذلا مقاصد ىي جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد، كإذا أمر الشارع َأمر 

أف يف المر إىل جانب ادلصلحة مفسدة، فادلقصود من المر ككجد العقل 
ادلصلحة، كادلفسدة ليست مقصودة، ككذلك إذا َّنى عن أمر ككاف فيو بنظر 
العقل إىل جانب ادلفسدة مصلحة، فادلصلحة ليس مقصودة ابلنهي، كإظلا 
ادلفسدة ىي ادلقصودة. كيرل أف ىذا غلرم يف َجيع تفاصيل الشريعة، أم أف 

لحة الذ  ال نص فيها، فإَّنا جترم اجملرل نفسو، فتيعطىى احلكمى بناءن على ما ادلص
: "كل أصل شرعي َل يشهد لو (ُ)فيها من جلب مصلحة أك درء مفسدة. يقوؿ

نص معني، ككاف مالئمان لتصرفات الشرع كمأخوذان معناه من أدلتو فهو صحيح 
جموع أدلتو مقطوعان بو، يبن عليو، كيرجع إليو إذا كاف ذلك الصل قد صار ِب

لف الدلة ال يلـز أف تدؿ على القطع ابحلكم ابنفرادىا دكف انضماـ غريىا 
 (ِ)إليها .. كيدخل َتت ىذا ضرب االستدالؿ ابدلرسل* الذم اعتمده مالك

كالشافعي، فإنو كإف َل يشهد للفرع أصل معني، فقد شهد لو أصل كلي، 
كم الصل ادلعني" لكن الشاطيب يضع كالصل الكلي إذا كاف قطعيان قد يسا

: "ال بد من اعتبار ادلوافقة (ّ)ضابطان العتبار ادلصلحة الذ  ال نص فيها، فيقوؿ
لقصد الشارع، لف ادلصاحل إظلا اعتربت مصاحل من حيث كضعها الشارع  

 كذلك"، ككذلك يشرتط أف ال تكوف ادلصلحة ملغاة يف نظر الشريعة.
 
 
 

                                                             

 (٘ٔ/ ٔ)ج٢ أُٞاكوبد ا٫ٓبّ اُشبؽ  (ٔ)

 (ٕ٘/ٕ*ا١ ثبُٔظِؾخ أُشعِخ ، اٗظش أُٞاكوبد ُِشبؽج٢ )

ّٕ ٓبرًشٙ اُشبؽج٢ ٣ذخَ رؾزٚ اعزذ٫ٍ ا٩ٓبّ ٓبُي ٝا٫ٓبّ اُشبكؼ٢ . ( ٕ)  أ١ أ

 (ٙٔ/  ٔ) أُظذس ٗلغٚ  (ٖ)
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 :ظؼء انًفاقعِػهُّّح خهة انًصانر و

ادلصاحل علة للشريعة، كجلب ف ، فيعٌدك (ُ)كإىل ىذا يذىب بعض الصوليني
ادلصاحل كدرء ادلفاسد علالن لألحكاـ الشرعية. فاآلمدم مثالن يعد ادلصلحة 
كصفان يصح نصبو علة للحكم، كلكنو يشرتط أف يدؿ الدليل على كونو 

: "الفصل الثامن (ِ)قوؿمصلحة حىت يكوف معتربان. كىو يعقد لذلك فصالن في
يف إقامة الداللة على أف ادلناسبة كاالعتبار دليل كوف الوصف علة كذلك لف 
الحكاـ إظلا شرعت دلقاصد العباد، أما أَّنا مشركعة دلقاصد كحكم فيدؿ عليو 

 اإلَجاع كادلعقوؿ".
كالشاطيب يرل أف العادات شلا اعترب الشارع فيها االلتفات إىل ادلعاين، أم 

علل، كيرل العلل مصاحل، فيقوؿ: "الصل يف العادات االلتفات إىل ادلعاين... ال
فإان كجدان الشارع قاصدان دلصاحل العباد، كالحكاـ العادية تدكر معو حيث 
دار، فرتل الشيء الواحد ؽلنع يف حاؿ ال تكوف فيو مصلحة، فإذا كاف فيو 

بايعة كغلوز يف القرض.. كأف مصلحة جاز كالدرىم ابلدرىم إىل أجل، ؽلتنع يف ادل
الشارع توسع يف بياف العلل كاحلكم يف تشريع ابب العادات... كأكثر ما علل 
فيها ابدلناسب الذم إذا عرض على العقوؿ تلقتو ابلقبوؿ، ففهمنا من ذلك أف 
الشارع قصد فيها اتباع ادلعاين* ال الوقوؼ مع النصوص، ِبالؼ ابب 

 .(ّ) العبادات.."
ا صلد عند كثري من الصوليني الذىاب إىل أف ادلناسبة بني احلكم كىكذا فإنن

كالوصف علة، كىذا كاف ادلدخل للقوؿ ابدلصاحل ادلرسلة، كأباث ادلناسبة، 

                                                             

 ٝا٠ُ ٛزا أ٣ؼبً ٣زٛت ٓؼظْ أُزخظظ٤ٖ ك٢ ا٧طٍٞ، ع٘ٞسد ثؼغ آسائْٜ ٫ؽوبً.   (ٔ)

 (5ٕ٘/ ٖ: ا٥ٓذ١ )ا٩ؽٌبّ    (ٕ)

 (ٕٕ٘/ٕأُٞاكوبد  اُشبؽج٢ )   (ٖ)

 *     أ١ اُؼَِ ٝاُؾٌْ .
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: "الداؿ (ُ)كالعلة كمسالكها، أك الداؿ عليها من أباث القياس. قاؿ القرايف
راف كالسرب كالطرد على العلة مثانية: النص كاإلؽلاء كادلناسبة كالشبو كالدك 

كتنقيح ادلناط". كذكر الرازم يف اصوؿ : أَّنا عشرة بزايدة اإلَجاع 
. ككثريكف غلعلوف ادلناسبة من المور الدالة على العلة. فما ىي (ِ)كالتقسيم

 ادلناسبة؟ أك: ما ىو ادلناسب؟.
 :انًُاقة

، قاؿ الشوكاين: "ادلناسبة ىي عمدة كتاب القياس كزلل غموضو ككضوحو
 الناس ادلناسبة تعريف . كذكر الرازم يف(ّ)كيسمى استخراجها تريج ادلناط"

 تعريف ادلناسب شيئني:    يف ذكركا
 الكؿ: 

أنو ادلفضي إىل ما يوافق اإلنساف َتصيالن كإبقاءن كقد يعرب عن التحصيل بلب 
 ادلنفعة كعن اإلبقاء بدفع ادلضرة..

 كالثاين: 
ء يف العادات، فإنو يقاؿ ىذه اللؤلؤة تناسب ىذه أنو ادلالئم لفعاؿ العقال 

 .(ْ)اللؤلؤة يف اجلمع بينهما يف سلك كاحد متالئم"
عبارة عما لو عرض على العقوؿ تلقتو  -ادلناسب-كقد عٌرفو البعض َأنو 

، كقالو الشاطيب. كذكر ابن قدامة ادلقدسي أف (ٓ)ابلقبوؿ، قالو أبو زيد الدٌبوسي

                                                             

 (7ٔٔ/ٕششػ ر٘و٤ؼ اُلظٍٞ / اُوشاك٢)   (ٔ)

أُؾظٍٞ ك٢ ػِْ ا٧طٍٞ،  دمحم ثٖ ػٔش ثٖ اُؾغ٤ٖ اُشاص١ ، ٗشش عبٓؼخ ا٩ٓبّ دمحم ثٖ  (ٕ)

 .(9ٔٔ/٘)بثش ك٤بع اُؼِٞا٢ٗرؾو٤ن : ؽٚ عٓٓٗٔاُطجؼخ ا٠ُٝ٧ ، ، اُش٣بع –عؼٞد ا٩ع٤ٓ٬خ 

 (ٕ٘ٔ -ٕٗٔٝاسشبد اُلؾٍٞ / اُشًٞب٢ٗ ) (ٖ)

 (9ٕٔ_5ٕٔ_7ٕٔ/ ٘    (ا٧طٍٞ ػِْ ك٢ أُؾظٍٞ   (ٗ)

: اُ٘بشش/  اُشؽٖٔ ػجذ ثٖ ٓؾٔٞد اُض٘بء اثٞ اُؾبعت اثٖ ٓخزظش ششػ أُخزظش ث٤بٕ ( ٘)

 (ٖٔٔ/ٖص) .95ٙٔ – ٙٓٗٔ: اُ٘شش ع٘خ ٔ:ؽ ، أٌُشٓخ ٌٓخ - اُوشٟ أّ عبٓؼخ
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. كضرب (ُ)يكوف يف إثبات احلكم عقيبو مصلحة ادلناسب ىو الوصف الذم
علي الشاشي مثالن فقاؿ: "إذا رأينا شخصان أعطى فقريان درعلان غلب على الظن 

، كيستنبط من ىذا (ِ)أف اإلعطاء لدفع حاجة الفقري كَتصيل مصاحل الثواب"
 أف دفع احلاجة كَتصيل الثواب كصف مناسب فيكوف علة لإلعطاء.

الرازم قولو: "ادلناسبة ما تضمن َتصيل مصلحة أك درء  كينقل الشوكاين عن
مفسدة، فالكؿ كالغن علة لوجوب الزكاة، كالثاين كاإلسكار علة لتحرًن 

. كينقل أيضان عن ابن احلاجب تعريفو للمناسب: "ادلناسب كصف (ّ)اخلمر"
ظاىر منضبط ػلصل عقالن من ترتيب احلكم عليو ما يصلح أف يكوف مقصودان 

، كالتعاريف ىذه كلها تيديل ابدلعن (ْ)ؿ مصلحة أك دفع مفسدة" من حصو 
 نفسو تقريبان.

كيرل سيف الدين اآلمدم أف الصح يف تعريف ادلناسب: "ىو عبارة عن 
كصف ظاىر منضبط يلـز من ترتيب احلكم على كفقو حصوؿ ما يصلح أف 

ف السابقة ، كىذا التعريف ؼلتلف عن التعاري(ٓ)يكوف مقصودان من شرع احلكم"
السابقة َأنو ال يظهر للعقل دكران يف تقرير ادلناسبة، كابلتايل يف تقرير العلة 
كابلتايل يف التشريع ابلعقل.كعلى االختالؼ يف فهم كاقع ادلناسب ينبين 
اختالؼ كتفصيل يف قبولو كأصل يف الداللة على التعليل أك رٌده أك التفصيل 

سب أقسامان: ادلؤثر كادلالئم فيو. كلذلك صلد أئمة الصوؿ ذكركا يف ادلنا
 كالغريب.

                                                             

 هذآخ ؽ٘جَ / اثٖ ثٖ أؽٔذ ا٩ٓبّ ٓزٛت ػ٠ِ اُلوٚ أطٍٞ ك٢/ أُ٘بظش ٝع٘خ اُ٘بظش سٝػخ (ٔ)

ّ ص ٕٕٓٓ-ٛـٖٕٗٔ اُضب٤ٗخ اُطجؼخ ٝاُزٞص٣غ ٝاُ٘شش ُِطجبػخ اُش٣ّبٕ ٓئعغخ  :اُ٘بشش أُوذع٢/

 (ٖ /ٕٕٙ) 

 ػ٢ِ دمحم: ٘بششاُ/ اُشبش٢ اعؾبم ثٖ دمحم ثٖ أؽٔذ ػ٢ِ أثٞ اُذ٣ٖ ٗظبّ. اُشبش٢ أطٍٞ  (ٕ)

 (5ٖٖص )ٕٗٗٔ_ٖٕٓٓ ُغ٘خ اُؼ٤ِٔخ اٌُزت داس: ؽ ث٤ؼٕٞ

 (7ٕٔ/ٕاسشبد اُلؾٍٞ.)  (ٖ)

 (9ٕٔ_5ٕٔ/ٕأُظذس ٗلغٚ).  (ٗ)

 أُظذس اُغبثن   (٘)
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 كعند التحقيق يف معن ادلناسب يتبني أنو يطلق إبزاء معنيني:
 ادلعن الكؿ: 

ما ليس للعقل أف ػلكم فيو أك يقرر، كليس إال أف يفهم ادلناسبة من النص أك 
النصوص الدالة عليها. كادلناسبة ِبذا ادلعن ىي ادلناسبة بني احلكم كالوصف، 

ي ادلناسبة الذ  جعلها بعض الئمة من الدالئل على ًعٌلٌية ذلك الوصف كى
لذلك احلكم. فادلناسبة ِبذا ادلعن ال بد أف يدؿ عليها الشرع، كأف يفهم الفقيو 
أك اجملتهد تلك الداللة فهمان من النص أك النصوص. كزايدة يف التأكيد 

أك اجملتهد ادلناسبة بعقلو، كالتوضيح فإف ىذا ادلعن ال يتضمن أف يعني الفقيو 
 لف ىذا ىولن كتشريع ابلعقل.

 كادلعن الثاين:
كىذا يتحتم أف يكوف -للمناسب ىو ما يصح للعقل أف ػلكم فيو كأف يقرره  

أك  -خارج أمور التشريع، لف التشريع َتسني كتقبيح، كالعقل ال دكر لو فيهما
عن فيو أنواع، فقد يكوف فيو أف يكوف شلا أبيح لإلنساف أف ػلكم فيو. كىذا ادل

ما يػيٍرجىعي فيو إىل اخلطأ كالصواب، أك ما يرجع فيو إىل العرؼ أك إىل الطبع 
كادلزاج. مثاؿ الكؿ دخوؿ احلرب َأسلحة قدؽلة ضد عدٌك يستعمل أحدث 

خطأ كغري مناسب. كالثاين: كالزايرة بعد  وأنواع السلحة، فهذا يقاؿ فيو إن
لقيلولة، فهذا أيضان ييستعمل فيو قوؿ: غري مناسب. منتصف الليل أك كقت ا

كالثالث كأف يقاؿ: ىذا اللوف يناسب ىذا اللوف أك ال يناسبو، أك ىذه احلٌبات 
متناسبة مع بعضها لتكوف يف سلك كاحد. كقد يكوف من ادلناسب أمور يعسر 
كضعها َتت نوع معني، كقوؿ: ىذاف الزكجاف يناسب كل منهما اآلخر، فقد 

ادلناسبة عائدة إىل الطباع أك إىل ادليوؿ أك إىل االىتمامات عند كل منهما  تكوف
 أك غري ذلك.
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كىذا ادلعن الثاين للمناسبة ال يفيد يف التعليل لف الذم حكم ِبا ىو العقل 
كحده. فكانت العلة علة عقلية، ككاف احلكم حكمان عقليان. كَل تكن العلة 

 شرعية كال احلكم شرعيان.
ق القائسوف على اعتبار ادلناسبة الذ  ذكرانىا عند ادلعن الكؿ. كىي كقد اتف

ادلناسبة الذ  دؿ عليها الشرع. أك كما قالوا فيها: ادلناسب الذم شهد لو 
الشرع ابالعتبار. أما ادلناسب الذم َل يشهد لو الشرع ابالعتبار، فهو من قبيل 

قسماف: قسم شهد الشرع النوع الثاين، أم ادلناسب بكم العقل كحده، فهذا 
إبلغائو، كىذا اتًُّفق على رٌده. كقسم َل يشهد لو الشرع ابعتبار كال إلغاء، كىذا 
اختلف فيو كلذلك رأل البعض أف العربة ليست ابدلناسب. إذ إنو كثريان ما يكوف 

 غري مؤثر يف احلكم. كأطلق على غري ادلؤثر: ادلناسب الغريب. 
"كإف عيًلمى َتثري الوصف يف حكم الصل ابالستنباط  _رمحو للا_: قاؿ ابن تيمية

ككاف الوصف مناسبان، فإما أف يػيٍعلىمى َتثريه يف غري الصل بنص أك إَجاع أك أف 
ال يعلم لو َتثري يف غري الصل. فالكؿ ىو ادلناسب ادلؤثر كادلالئم كالثاين ىو 

 ػلتجوف ابدلناسب الغريب.." مث قاؿ: "ككالـ القاضي كالعراقيني يقتضي أَّنم ال
الغريب كػلتجوف ابدلؤثر مناسبان كاف أك غري مناسب". كىذا يدؿ على اعتبار 
ادلناسب أحياانن كعدـ اعتباره أحياانن أخرل، كأف ادلؤثر يعترب دائمان. كىذا مرده 

 -كما قاؿ ابن تيمية بنص أك إَجاع-أف ادلناسب قد يكوف بداللة الشرع 
 .(ُ)د يكوف ِبحض العقل كابلتايل ال يكوف معتربان"كابلتايل يكوف معتربان، كق

 
 
 

                                                             

أُغٞدح ك٢ أطٍٞ اُلوٚ /ػجذ اُغ٬ّ + ػجذ اُؾ٤ِْ + أؽٔذ ثٖ ػجذ اُؾ٤ِْ آٍ ر٤ٔ٤خ اُ٘بشش :   (ٔ)

 (5ٓٗ)  ٓؾ٠٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ص اُوبٛشح /د : دمحم -أُذ٢ٗ 
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 :ألكاو انًُاقة

أما الذين توسعوا يف استخراج ادلناسبة كعٌدكىا علة، كلو كانت رلردة عن 
االعتبار الشرعي، كأفلتوا لعقوذلم العناف ليبحثوا كيقٌدركا كيقٌرركا لألحكاـ علالن 

قد كقعوا يف أخطاء، كالحظوا أف ال يشهد ذلا الشرع بداللة كلية كال جزئية، ف
تعليالِتم كمقتضيات عقوذلم كثريان ما َتيت مصادمة للشرع، كالحظوا أف الشرع  
كثريان ما تكوف أحكامو سلالفة دلقتضيات ادلناسب العقلي، مثاؿ ذلك عدة احلرة 
كعدة المة كعورة احلرة كعورة المة، ككاعتبار ادلاء فقط يف الطهارة، كعند 

اب، كعدـ اعتبار ادلطهرات الكيماكية كالكحوؿ كما شاِبها، فهذا شلا فقده الرت 
 ال يتفق فيو الشرع مع ادلناسب العقلي.

عند الوقوع يف ىذه التناقضات لوحظ أف من ادلناسب العقلي ما َييت أحياانن 
متفقان مع الشرع، كمنو ما يظهر تصادمو مع الشرع. كمنو ما ال يوجد نص يؤيده 

 انًُاقة إنً ثالثح ألكاو:فقسموا كال نص يرده. 
ادلناسب ادلعترب : كىو ادلناسب الذم شهد لو الشرع ابالعتبار  انمكى األول:

كيطلق عليو  مثل الحاكم الشرعية ادلوضوعة للمحافظة على مقاصد الشرع 
 الكلية اخلمس .
ادلناسب ادللغي : كىو ادلناسب الذم شهد الشرع إبلغائو،  : انمكى انثاٍَ

الذم يقرره العقل علة للتشريع، كلكن الشرع يدؿ على عدـ مناسبتو كىو 
كعدـ عليتو مثل اغلاب صياـ شهرين متتابعني على اجملامع يف َّنار رمضاف على 

 الغين .
كىو ادلناسب ادلرسل : الذم َل يشهد لو الشرع ابعتبار كال  انمكى انثانث:

 .(ُ)إلغاء. كىو الذم يقاؿ لو ادلناسب ادلرسل

                                                             

 (7٘ٗ_٣7ٕ٘٘ظش أطٍٞ اُلوٚ ا٫ع٢ٓ٬ ، ٝٛجخ اُضؽ٢ِ٤)  (ٔ)
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ادلناسب ىو الذم اختلف العلماء فيو ، كُسى ادلالكية ادلناسب ىو  كىذا
ادلصلحة ادلرسلة. كىذا من قبيل اعتبار جنس الوصف يف جنس احلكم. إذ 
مهما كاف الوصف الذم جاء لجلو احلكم فإف ىذا الوصف مصلحة. كالعقل 

إف  ال يرل مناسبان إال ما يراه مصلحة. فكل العلل غلمعها كصف ادلصلحة. مث
حكم كل ادلصلحة موجودة يف كل حكم طلبو الشارع، كادلفسدة موجودة يف  

َّنى عنو الشارع، كدرء ادلفسدة مصلحة، فتكوف ادلصلحة ىي الوصف ادلناسب 
 يف أم حكم، سواء أكاف طلب فعل أـ طلب ترؾ.

كُساه الغزايل ابالستصالح ، كُساه اماـ احلرمني كابن السعاين ابدلناسب ادلرسل 
 ئم .ادلال
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 انفصم انثاٍَ :انًصانر

 اث االكؿ : تعريف ادلصلحة.
 ادلبحث الثاين : حجية ادلصلحة.

 ادلبحث الثالث :خصائص ادلصلحة كاقسامها.
 أقساـ ادلصلحةادلبحث الرابع : 
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 انفصم انثاٍَ

 انًصانر

ًَصانًثسث االول :ذ  هََسِح  ؼؽَُف ان

: تعريف ادلصلحة لغة : مأخوذة من الصالح كىو ضدي  انًطهة األول
 الفساد.

قاؿ ابن فارس :" الصاد كالالـ كاحلاء أصل كاحد يدؿ على خالؼ الفساد 
،يقاؿ :صلح الشيء يصلح صلوحان ، كيقاؿ : صلىحى _ بفتح الالـ _ ،  

 (1) .كحكى ابني السكًٌيت صلىحى كصليح. كيقاؿ صىلىح صيلوحان 
كقاؿ ابن منظور :"كادلصلحة : الصالح ، كادلصلحة كاحدة ادلصاحل ، 

 .(ِ) كاالستصالح: نقيض االستفساد ، كأصلح الشيء بعد فساده :أقامو."
 (ّ)فادلصلحة: كاحدة ادلصاحل كالصالح ضد الفساد  
 كلذلك اشتقت ذلا صيغة ادلفعلة الدالة على اسم ادلكاف الذم يكثر فيو ما منو 

كىو كوف الشيء على ىيئة كاملة ، بسب  (ْ) قاقو، كىو ىنا مكاف رلازم،اشت
الشيء لو، كالقلم يكوف على ىيئتو الصاحلة للكتابة ، كالسيف  ما يراد ذلك

 (ٓ).على ىيئتو الصاحلة للضرب بو

                                                             

 (.ٖٖٓ/ ٖ) (  ٓؼغْ ٓوب٤٣ظ اُِـخ / اثٖ كبسط ٔ)

 .(ٙٔ٘/ ٕ)   ُغبٕ اُؼشة / اثٖ ٓ٘ظٞس /  (ٕ)

 ( ٗ٘ٔ(ٝ ٓخزبس اُظؾبػ ) 7ٔ٘/  ُٕغبٕ اُؼشة اثٖ ٓ٘ظٞس )   (ٖ)

 ( 9ٕٓص أثبد١ )اُوبٓٞط أُؾ٤ؾ / ٝاُل٤شٝ

 ٓوبطذ اُشش٣ؼخ  : اُطبٛش ثٖ ػبشٞس/رؾو٤ن دمحم اُطبٛش ا٤ُٔغب١ٝ/ؽجؼخ داس اُ٘لبئظ   (ٗ)

 (ٕٖٓ  ) 

 (  ٖٕٗ(   أُظِؾخ ك٢ اُزشش٣غ ا٩ع٢ٓ٬  /  ٓظطل٠ ص٣ذ / داس ا٤ُغش ) ٘)
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56 
 

كالذم يؤخذ من ادلعاجم ، أَّنا كادلفسدة ضداف، فهي ما يرتتب على الفعل 
ُسي ما يتعاطاه اإلنساف من العماؿ الباعثة على الصالح، كمنو  كيبعث على

 (ُ)ابسم ادلسبب، رلازنا مرسال. نفعو مصلحة، تسمية للسبب
فالعلم كالربح كاللذة كالراحة كالصحة كغريىا كلها مصاحل يف ذاِتا انفعة 

دلرض كغريىا مفاسد َأم طريق حصلت، كما أف اجلهل كاخلسارة كا لصحاِبا
 .(ِ) اَأصحاِب يف ذاِتا مضرة

أك  –أم جلب ادلصاحل كادلنافع  –ككل ما كاف فيو نفع سواء كاف ابجللب 
 .فهو جدير َأف يسمى مصلحة –كإبعاد ادلضار كادلفاسد  دفع –ابلدفع 

 كعليو فادلصلحة ترتد بني معنيني :
من صلح يدؿ على خالؼ كالثاين : الكؿ حقيقي: أَّنا ادلنفعة حقيقة ، 

 الفساد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  ( 75ٕرؼ٤َِ ا٧ؽٌبّ / دمحم ٓظطل٠ شِج٢ / ٓطجؼخ ا٫صٛش )   (ٔ)

 ( ٓٗ)ٓظطل٠ اؽٔذ اُضسهب /   ٔظبُؼ أُشعِخا٫عزظ٬ػ ٝاُ   (ِ)
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 تعريف ادلصلحة يف االصطالح: ة انثاٍَ:انًطه
 التعريف االصطالحي :

تىًلفي  ًة ؼلى إف  شلا ىيو مىعلوـه ًعندى أىصحاًب ىذا الًعلًم أف  تىعريفىهيم للمىصلىحى
 ابختالًؼ ميراًد كيلًٌ كىاًحدو ًمنهم ًمثلي : 

 (.ُ)مىنفىعىةو أىك دىفًع مىضرىةو "ًعبارىةه ًعٍن جىلًب ػ عرفها:"اإلماـ الغىزايل ػػػػػػػ رىمحو للاي ػػػػ
امةى ػػػػ رمحوي للاي ػػػػػ يف الركضة، قاؿ:  كىتىًبعىوي يف ًذلكى ؛ ميوفىقي الٌديًن بن قيدى

 (ِ) " ىي جىلبي مىنفىعىةو كىدىفعي مىضىٌرةو".
ىذا كعىٌرفىها أىبو العىباًس بن تىيميةى ػػػػػػ رىمحو للا ػػػػػػ بقولو: " ىو يرل اجملتهدي أٌف 

لبي مىنفىعىةن رىاًجحىةن كىلىيسى يف الٌشرًع مىا ينفيًو ".   (ّ)الفعلى غلى
كأضاؼى ابني تيميةى ػػػػػػ رمحوي للاي ػػػػػػ قيدان لًتىعريًفًو عندما قىاؿى :"كىلىيسى يف الٌشرًع مىا 

 ينفيًو ".
 كتتقارب تعاريف العلماء للمصلحة ابجلملة ىي ماغللب نفعا كيدرأمضرة

 اؽ الشيخ عبد الكرًن زيداف ػػ رمحو للا ػػػ يف كجيزه كالما ذكر فيو :أفكىقىد س
ادلصلحة ذلا جانبني أحدعلا ىو جانب إغلايب كىو جلب ادلنفعة ، كاالخر ىو 

 دفع ادلفسدة .
لكن عند النظر يف مآؿ ادلصلحة سواء يف جلب ادلنفعة أك دفع ادلضرة فكالعلا 

نبان سلبيان ، على العكس فهو إغلايب زلض اغلايب ، كالصلد يف دفع ادلضرة جا
عندما يدفع ادلرء عن نفسو مضرة ، فهو الشك يف ذاتو أمر إغلايب ،كذلذا 

 اقتضى التنويو .

                                                             

 (. 75ٖ/ٔ) أُغزظل٠ ٖٓ ػِْ ا٧طٍٞ / أثٞ ؽبٓذ اُـضا٢ُ ( .ٔ)

 (.ٖٙ/ٕ) سٝػخ اُ٘بظش ٝع٘خ أُ٘بظش/ اثٖ هذآخ أُوذع٢ (ٕ)

 (.ٕٖٗ/ ٔٔ)  ٓغٔٞع اُلزبٟٝ / اؽٔذ ثٖ ػجذ اُؾ٤ِْ ثٖ ر٤ٔ٤خ (ٖ)
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عرفها الصوليوف تعريفات كثرية، تتفق يف تعبريات بعضهم، كتتلف عند 
 آخرين.

ض يق عليها، أقوؿ إف بعإال أنين كقبل الشركع بذكر التعريفات كالتعل
القدماء، ككثرينا من ادثني قد خلطوا يف تعريفهم للمصلحة، بني  الصوليني

جاء الشرع لتحقيقها، كادلصلحة ادلرسلة الذ  كقع  ادلصلحة بشكل عاـ الذ 
الحكاـ الشرعية على أساسها.  اخلالؼ بني أىل الصوؿ يف حجيتها كبناء

ادلصلحة ادلرسلة  عريففإذا أراد أحدىم أف يعرؼ ادلصلحة بشكل عاـ، جاء بت
 ، كإذا أراد أف يعرؼ ادلصلحة ادلرسلة ذكر تعريف ادلصلحة بشكل عاـ.

( كىو ييعرؼ ادلصلحة  يف )البحر ايط (ُ) كمثاؿ ذلك: ما نقلو الزركشي
فقاؿ "كادلراد ابدلصلحة اافظة على مقصود  (ِ)اخلوارزمي ادلرسلة عن

 .(ّ)عالشر 
دلصلحة بشكل عاـ، كليس حد ادلصلحة كىذا شلا ال شك فيو، ىو حد ا

 ادلرسلة.
 اؿ حلصرىا، فلم يفرؽ بينهما يفأما عند ادلعاصرين فالمثلة كثرية ال يتسع اجمل

 التعريف إال قليل منهم.
 كأظن أف ىذا من أىم أسباب اخلالؼ يف ادلسألة.

 :( تعريفات ادلصلحة )بشكل عاـ
 مثة تعريفات كثرية للعلماء ، أذكر منها:

                                                             

ظ٘ق ثذس اُذ٣ٖ أُظش١ اُضسًش٢ ، كو٤ًٜب أط٤ًُٞب أد٣جًب دمحم ثٖ ثٜبدس ثٖ ػجذ هللا اُؼ٬ٓخ أُ (ُ)

،  ٛـ 5٘ٔاثٖ هبػ٢ شجٜخ ، أثٞ ثٌش ثٖ أؽٔذ ثٖ دمحم ثٖ ػٔش،ٝكبرٚ  ٙ .  79ٗ، رٞك٢ ع٘خ 

   (. 7ٙٔ / ٖ)ؽجوبد اُشبكؼ٤خ ، 

ٓؾٔٞد ثٖ دمحم ثٖ اُؼجبط ثٖ سع٬ٕ ظ٤ٜش اُذ٣ٖ اُخٞاسص٢ٓ اُؼجبع٢ ، كو٤ًٜب كبع ً ٫ ،  (ِ)

ٙ . اثٖ  7ٙ٘اُلوٚ ٝاُزظٞف ُٝذ ثخٞاسصّ ، ٖٓ رظب٤ٗلٚ اٌُبك٢ ك٢ أسثؼخ أعضاء رٞك٢ ع٘خ عٔغ 

 .(ٖٕٗ/ ٕ)هبػ٢ شجٜخ ، ؽجوبد اُشبكؼ٤خ

 (59ٔ/  ٗ ) ثذس اُذ٣ٖ دمحم ثٖ ثٜبدس اُضسًش٢   / اُجؾش أُؾ٤ؾ ك٢ أطٍٞ اُلوٚ( ّ)
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 للمصلحة:_ رمحو للا _الغزايل االماـ ؿ: تعريف الك 
يقوؿ: "أما ادلصلحة فهي عبارة يف الصل عن جلب منفعة،أك دفع مضرة، 

ذلك، فإف جلب ادلنفعة كدفع ادلضرة مقاصد اخللق، كصالح  كلسنا نعين بو
نعين ابدلصلحة اافظة على مقصود الشرع،  اخللق يف َتصيل مقاصدىم، لكنا

 ع من اخللق مخسة، كىو:كمقصود الشر 
ػلفظ عليهم دينهم، كنفسهم، كعقلهم، كنسلهم، كماذلم، فكل ما يتضمن  أف

فهو مصلحة، ككل ما ييفوت ىذه الصوؿ فهو  الصوؿ اخلمسة حفظ ىذه
كادلناسب يف كتاب القياس  لمفسدة، كدفعها مصلحة،كإذا أطلقنا ادلعن ادلخي

 .(ُ)أردان بو ىذا اجلنس"
 ف الغزايل أمورنا:كنفهم من تعري

جلب النفع  –كيعين ) ابلصل( العرؼ أك اللغة – أف ادلصلحة يف الصل_ُ 
كادلضرة نقيضني كاف دفع ،  كىذا يتفق مع معن ادلصلحة لغة كدفع الضرر

 .(ِ)ادلضرة مصلحة أيضنا
أف الغزايل ال يقصد ابدلصلحة معناىا العريف كإظلا يقصد ِبا جلب نفع أك  _ِ

ود للشارع ، ال مطلق النفع أك الضر، كمعن ىذا أف الناس قد مقص دفع ضرر
نظر الشارع مفسدة كابلعكس، كىي ليست يف  يعدكف المر منفعة كىو يف

المر لو عاد إىل الناس لرتكوا  احلقيقة مصلحة، كإظلا أىواء كشهوات، لف
 ادلأمورات ، كلفعلوا ارمات بجة ادلصلحة .

أَّنم كانوا يركف  *الوضعية: فمثالو عند أىل الفرتةكىذا كاضح يف التشريعات 
كأد البنات كحرماف اإلانث من ادلرياث ، كىو كثري يف القوانني  مصلحتهم يف

                                                             

 (7ٗٔأُغزظل٠/ اُـضا٢ُ أثٞ ؽبٓذ ، )( ٔ)

 (  ٙاُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬ ؽغ٤ٖ ؽبٓذ ؽغبٕ ) ٗظش٣خ أُظِؾخ ك٢  (ٕ)
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كمثالو : القانوف الذم  (ُ)كاالصلليزم كالمريكي الوضعية مثل القانوف الركماين
 أقره رللس العمـو كاللوردات االصلليزم ، كىو

 .( ِ) مشركعنا ال ضرر فيو على الفرد كاجملتمعغلعل عمل قـو لوط عمال
عندما تتحكم الىواء كالشهوات يف َتديد مصاحل اإلنساف ماذا ػلدث  لينظرف

ًإٍف ىيٍم ًإال   ):سبحانوإىل أدىن من مستول احليواف قاؿ  اإلنسانية ؟ تنحط بو
 .(ّ)( الياٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سىبك

عامل ابلراب يف الدكؿ العربية كاإلسالمية َتت حجة كمنو أيضا ما نراه من ت
ادلاؿ كتعامل السوؽ ادلايل كغريىا ، كسأذكر جانبنا من ذلك  ادلصلحة يف حفظ

 عند احلديث عن ادلصلحة ادللغاة.
قرر الغزايل أف ادلصلحة ِبذا التعريف ترادؼ ادلناسب أك ادلخيل يف ابب  _ّ

 ادلقاصد الشرعية يف اجلملة شرط ىذا أف رجوع ادلصلحة إىل القياس، كمعن
  .(ْ)أساسي يف اعتبارىا مصلحة

كيفهم من تعريف الغزايل أف ادلصلحة يف نظره ىي مقصود الشرع ، كىذه  _ْ
 .(ٓ) نعين ابدلصلحة اافظة على مقصود الشرع " عبارتو " لكنا

د كمع أنو يقيد ادلصلحة ابدلقاصد الضركرية اخلمسة ، إال أنو يعتربىا مقصو 
 ىي السبب الذم يؤدم إىل مقصود الشرع ، كما قاؿ غريه. الشرع، كليست

أف ادلصلحة ال تعترب إال إذا عادت إىل ىذه ادلقاصد اخلمسة، ككل مصلحة ال 
كعبارتو " فكل ما يتضمن حفظ ىذه الصوؿ  فهي مفسدة ، تعود إليها

                                                             

أَٛ اُلزشح: اُ٘بط اُز١ أٝعذْٛ هللا رؼب٠ُ ٖٓ ثؼذ ػ٤غ٠ ػ٤ِٚ اُغ٬ّ ا٠ُ ٓجؼش سعٍٞ هللا  *

 ملسو هيلع هللا ىلص، ٝٓبرٞا هجَ اُجؼضخ. )ٓؼغْ ُـخ اُلوٜبء(

 .( ٙٗظش٣خ أُظِؾخ / ؽغجٖ ؽبٓذ ؽغبٕ)  (ٔ)

 ( 5ٙشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛب اُوشػب١ٝ  ) اُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُ (ٕ)
 ٗٗاُلشهبٕ آ٣خ: عٞسح (ٖ)

                                              (5ٗظش٣خ أُظِؾخ / ؽغجٖ ؽبٓذ ؽغبٕ ) (ٗ)

 (7ٗٔاُـضا٢ُ /  أُغزظل٠   )  (٘)
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 ييفوت ىذه الصوؿ فهو مفسدة كدفعها اخلمسة فهو مصلحة ، ككل ما
 .(ُ)ة مصلح

 -ادلآخذ على ىذا التعريف :
أنو اعترب ادلصلحة يف ابب الضركرايت اخلمس فقط، كىذا تضييق كَتجيم 
لباب ادلصلحة،فأين ذىب ابب احلاجيات كالتحسينيات حسب تقسيمو نفسو 

الضركرايت قد يكوف من ابب النص أك القياس،إذ  للمصاحل؟ فإف اعتبار ابب
كالتحسينات، يف إمكاف دخوذلا ضمن  اجياتال فرؽ بني الضركرايت كاحل

 مقاصد الشارع، فكما تكوف الضركرايت داخلة فيها
 . (ِ) فاحلاجيات كالتحسينيات كذلك 

كشلا أيخذ على ىذا التعريف حصر الغزايل الضركرايت يف ىذه اخلمس ، يقوؿ   
القرضاكم "كأرل أف ىناؾ ضركرايت أخرل راعتها الشريعة كقصدت  الدكتور

ابلعرض، كالعدؿ، كالتكافل، كرعاية احلقوؽ، كاحلرايت العامة  ها، كؽلثل ذلاإلي
 .(ّ) كإقامة أمة كسط.

كقد غلاب على ذلك: َأف ىذه الزايدات على ادلصاحل اخلمس، تعود يف احلقيقة 
الناظر إليها غلدىا يف اجلملة داخلة يف اخلمس، كقد تكوف  إىل اخلمس، فإف

ات، أك كالتحسينيات فقد اعترب الشيخ أبو زىرة احلاجي بعض ىذه ادلصاحل من
احلرية الشخصية كالدينية من احلاجيات لف احلياة تثبت يف حاؿ فقداَّنا ، 

 (ْ) كلكن يكوف اإلنساف يف ضيق.
 
 

                                                             

 (7ٗٔأُظذس رارٚ )  (ٔ)

  (.  5ٗاُوشػب١ٝ ، اُغ٤بعخ اُششػ٤خ )  (ٕ) 

  .ٔشعغ اُغبثن اُظلؾخ ٗلغٜباُوشػب١ٝ ، اُ  (ٖ)

 ( . 7ٕٖأثٞ صٛشح ، دمحم ، أطٍٞ اُلوٚ )  (ٗ)
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 الثاين: تعريف اخلوارزمي للمصلحة:
عرؼ اخليوارزمي ادلصلحة َأَّنا: "اافظة على مقصود الشرع، بدفع ادلفاسد 

كىو ِبذا التحديد، يوافق  (ُ).نقلو عنو الزركشي يف البحر ايط اخللق"  عن
 إال أنو ال يقيد ادلصلحة ابدلقاصد اخلمسة. الغزايل يف تعريفو

أنو قيد التعريف  –ابإلضافة إىل ما أيخذ على الغزايل  –كقد أخذ عليو البعض 
ب جلب ادلنافع، على اعتبار أف دفع ادلفاسد يعين جل بدفع ادلفاسد دكف

 (ِ)ادلصاحل شيء كدفع ادلفاسد شيء آخر.ب ادلصاحل، كىذا ال يصح لف جل
كقد غلاب على ذلك: َأف دخوؿ جلب ادلصاحل يف اافظة على مقصود 

 الذىن لكؿ كىلة ، كلعل ىذا التبادر ىو الذم دفع الشارع، يتبادر إىل
ذلك يف أف: يقوؿ إف دفع ادلفاسد يدخل ك اخلوارزمي إىل عدـ ذكرىا، فأراد

قوؿ اخلوارزمي فهو  لكنين أرل أف ىذا تكلفنا يف تربير (ّ) مقصود الشارع
 كاضح ال ػلتاج إىل تبيني لف جلب ادلصلحة كدفع ادلفسدة شيئاف ال شيء

 كاحد كالتصريح َأحدعلا ال يغين عن التصريح ابآلخر كإف تالزما.
هو يرل أف: كقد عرفها ابن قدامة قريبا من ىذين التعريفني السابقني. ف

 كيؤخذ عليو ما أخذ عليهما. (ْ) أك دفع ادلضرة" "ادلصلحة جلب ادلنفعة
 (ٓ) الثالث: تعريف الطويف للمصلحة:

عرفها الطويف َأَّنا: "السبب ادلؤدم إىل مقصود الشارع، عبادة أك عادة مث ىي 
يقصده الشارع حلقو، كالعبادات، كاىل ما يقصده لنفع ادلخلوقني،  تنقسم إىل ما

                                                             

 (77ٖ/ٗاُضسًش٢ ، اُجؾش أُؾ٤ؾ ، )  (ٔ)

 (ٕٔ_ٔٔٗظش٣خ أُظِؾخ )  (ٕ)

 (ٕٙٗ) أؽٔذ كشاط ؽغ٤ٖأطٍٞ اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬ ِٝٓؾن ثٚ سعبُخ ك٢ أُظبُؼ أُشعِخ /   (ٖ)

 (9ٙٔ )اثٖ هذآخ ، سٝػخ اُ٘بظش  (ْ)

اُشعبُخ ٢ٛ ششػ ؽذ٣ش " ٫ ػشس ٫ٝ  ك٢ ششػ ا٧سثؼ٤ٖ ا٣ُٝٞ٘خ، ٛزٙ اُطٞك٢ ٖٓ ًزبة (ٓ)

 ا٩ع٢ٓ٬ ػشاس " ؽووٜب اُذًزٞس ٓظطل٠ ص٣ذ ٝأُؾوٜب ك٢ سعبُزٚ أُظِؾخ ك٢ اُزشش٣غ

 .( ٖٕٗ )أُظِؾخ ك٢ اُزشش٣غ ا٩ع٢ٓ٬ 
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63 
 

كقد خالف الطويف يف تعريفو التعاريف السابقة  كانتظاـ أحواذلم كالعادات"
 حيث يفهم من تعريفو أمور:

أف ادلصلحة عند أىل العرؼ تطلق على كل سبب يؤدم إىل النفع كىذا  _ُ
كىو اإلطالؽ اجملازم للمصلحة ، كقد رأينا الغزايل يعرؼ  ىو ادلعن اللغوم

 ف.ادلصلحة يف الصل ِبذا التعري
 أف الطويف يفرؽ بني مقاصد اخللق كمقاصد الشريعة كما فعل الغزايل . _ِ
كمثة فرؽ بني الغزايل كالطويف ، إذ أف الغزايل عرؼ ادلصلحة على أَّنا ِبعن _ّ

ط فيها شركطنا ، حىت كادليخيل، كليس ِبعن الدليل الشرعي كاشرت  ادلناسب
،  (ُ)ادلصلحة كدليل شرعي على الحكاـ.أما الطويف فانو يعرؼ الن تصلح دلي

 :الطويف تعريف على يؤخذ كشلا
أنو اعترب ادلصلحة ىي السبب ادلؤدم إىل مقصود الشارع كليس مقصود _  ُ

 الشارع بعينو.
أنو جعل ادلصلحة يف ىذا التعريف يف ابب العبادات كالعادات ، كَل _ِ

ث حجية ا بالعادات كادلعامالت ، كما فعل ىو نفسو عندم يقصرىا على ابب
 ادلصلحة ، كما سيأيت.

 الرابع: تعريف الشاطيب للمصلحة:
بقولو: ما فهم رعايتو يف حق اخللق من جلب الشاطيب  عرفها أبو إسحق

كجو ال يستقل العقل بدركو على حاؿ، فإذا َل  ادلصاحل كدرء ادلفاسد ، على
 ( ِ)مني. كاف مردكدان ابتفاؽ ادلسلابعتبار ذلك ادلعن، بل يرده،يشهد الشرع 

 تعريف الشاطيب حسن من كجهني:

                                                             

 ( ٔٔ_ٓٔٗظش٣خ أُظِؾخ ؽغٖ ؽبٓذ ؽغبٕ )   (ُ)

 (ٕٖ٘/ٔ)  ( ا٫ػزظبّ ُِشبؽج٢  ٕ)
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الكؿ: مشل الشاطيب يف تعريفو جلب ادلصلحة كدرء مفسدة ، كمشل كذلك 
 عاـ كادلصلحة كدليل شرعي. ادلصلحة بشكل

 الثاين: أنو ضبط إدراؾ ادلصلحة ابلشرع، ال يستقل العقل ِبعرفتها.
 اخلامس: تعريف العز بن عبد السالـ للمصلحة:

أك فرحة أك سببها، كادلفسدة أَل أك سببو أك ، صلحة لذة أك سببها يقوؿ: "ادل 
 (ُ)غم أك سببو"

كىذا التعريف مقصور على ادلصلحة بشكل عاـ، بدكف ضوابط كال قيود، كَل 
ىو الذم يستطيع أف ػلدد ادلصلحة، كىو كذلك غلمع بني ادلنفعة  يبني من

، كىذا حسن، إذا ضبط العلماء مصلحة كمنفعة كسببها، فالكل يف نظر سلطاف
تعريف ادلصلحة ؽلهد جلعلها أساسنا  بضوابط زلددةو، حىت ال ينفرط عقدىا، لف

 لبناء الحكاـ الشرعية.
 السادس: تعريف ابن عاشور للمصلحة:

ا أك  حيث عرفها َأَّنا: "كصف للفعل ػلصل بو الصالح، أم النفع منو دائمن
ا ي غالبنا، للجمهور أك شري إىل ادلصلحة اخلالصة لآلحاد، فقويل دائمن

ادلصلحة الراجحة يف غالب الحواؿ، كقويل  كادلطردة،كقويل )أك غالبنا( يشري إىل
 .(ِ)خاصة كعامة" )للجمهور أك لآلحاد( إشارة إىل أَّنا قسماف

 كيفهم من ىذا التعريف:
أنو عد ادلصلحة كصفنا يف الفعل، ػلصل بو الصالح أك النفع، كَل يعرب  _ُ

ادلؤدم إىل جلب النفع أك أَّنا اافظة على قصد الشارع، أك  الفعل عنها َأَّنا
ال تعد ىي ادلصلحة نفسها، كإظلا ىي أمور  ما شابو ذلك من العبارات الذ 
 مالزمة ذلا أك أسباب تؤدم إليها.

                                                             

 (     ٕٖ(  اُوٞاػذ اُظـشٟ/ اُؼض ثٖ ػجذ اُغ٬ّ )ٔ)

 (ٕٗٓ_ ٖٕٓاثٖ ػبشٞس )  ا٩ع٤ٓ٬خ اُشش٣ؼخ ٓوبطذ  (ٕ)
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 بني أف ادلصلحة قد تكوف مطردة كقد تتخلف. _ِ
 كيفهم من ىذا التعريف:

الفعل، ػلصل بو الصالح أك النفع، كَل يعرب أنو عد ادلصلحة كصفنا يف  _ُ
ادلؤدم إىل جلب النفع أك أَّنا اافظة على قصد الشارع، أك  عنها َأَّنا الفعل

ال تعد ىي ادلصلحة نفسها، كإظلا ىي أمور  ما شابو ذلك من العبارات الذ 
 مالزمة ذلا أك أسباب تؤدم إليها.

 .بني أف ادلصلحة قد تكوف مطردة كقد تتخلف _ِ
 (ُ)بني أَّنا قد تكوف عامة للجمهور أك خاصة لآلحاد_ ّ
أكتفي ِبذا القدر من التعريفات كالذ  كاف اختلفت فهي كاحدة تدكر يف دائرة  

أذكر  ، ف فلهم تعريفات كثرية للمصلحةك أما العلماء ادلعاصر تعريفات السابقني 
ا منها لعليتو:  كاحدن

اشكاؿ يف فهم رقت ذلذا الباب أنو مثة لكتب كثرية تط ةراجعادلتبني من خالؿ كي
من العلماء، بني تعريف ادلصلحة بشكل عاـ  عند الكثري مراد السابقني

أسلفت. كاف بعض العلماء َل  كادلصلحة كدليل شرعي أك ادلصلحة ادلرسلة، كما
 ء.َيت على تعريف ادلصلحة ، كإظلا اكتفى بسرد تعريفات العلما

لمصلحة بشكلها ل وتعريف أشكلحسني حامد كال ؼلفى على أحد أف الدكتور 
مقصود الشارع من َتقيق الحكاـ كبني ادلصلحة الذ  تصلح  العاـ الذ  ىي

 .كقيل أنو أخذ ِبذىب ف يعتربىا حجة  لبناء الحكاـ عليها
 
 
 

                                                             

 (7ٖ) ئ٢باُط أُظبُؼ ث٤ٖ أُٞاصٗخ(ُ)
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 انرؼؽَف انًطراؼ:

صلحة يف اصطالح كإف الناظر إىل ىذه التعريفات ليجد أَّنا أفادت أف ادل
 :نيليني تطلق إبطالقكالصو  الفقهاء

 الكؿ: رلازم، كىو السبب ادلوصل إىل النفع.
كالثاين: كىو نفس ادلسبب الذم يرتتب على الفعل من خري كمنفعة كيعرب عنو 

لتعريف ادلصلحة عند  عرضال بعد ىذا( ُ)اخلري أك احلسنة. ابللذة أك النفع أك
 فهاالعلماء القدماء كادثني أقوؿ: إنو من ادلناسب أف نعر 

ِبا يلي: ما يفهم من الشارع رعايتو من ادلصاحل الدينية كالدنيوية، العامة 
كاخلاصة الذ  نعرفها ابلشرع كالنظر، أكما يفهم من الشرع درأه من ادلفاسد 

 الدنيوية كالخركية، العامة كاخلاصة.
إال ما دؿ عليها الشرع كقصدت من ىذا التعريف أف أثبت فيو أف ال مصلحة 

، فخرج بذلك كل مصلحة ال يدؿ أك ِبفهـو مراد الشرع  ابجلملة كبعينها أ
، كيدؿ أيضنا على أف ادلصلحة نصان أك داللةن أك استنباطان  عليها الشرع

، كَل أقتصر على ادلصاحل كحدىا  عامةتشمل الدين كالدنيا كاخلصوص كالعمـو
 ادلفاسد معها. إظلا ذكرت دفع

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ٗٔؽغ٤ٖ ؽبٓذ ؽغبٕ ٗظش٣خ أُظِؾخ  ك٢ اُلوٚ ا٫ع٢ٓ٬ ) (1)
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 انًثسث انثاٍَ
 انشؽَؼح اإلقاليُح نهًصانر وأظنح غنك: ُيؽاػاج 

 إف الشريعة اإلسالمية قد راعت مصاحل العباد، كأكلتها اىتمامنا كبرينا.
فإذا نظران إىل الحكاـ الذ  تضمنتها النصوص الشرعية ، صلد أف الشارع 

 .(ُ) َتقيق مصاحل الناس، كدفع ادلفاسد عنهم يهدؼ من خالذلا إىل
ريعة استباف لنا أف ادلقصد العاـ من التشريع فيها ىو فإذا استقرينا نصوص الش

نظاـ المة كاستدامة صالحو بصالح ادلهيمن عليو، كىو نوع اإلنساف،  حفظ
كيشمل صالحو: صالح عقلو كعملو، كصالح ما بني يديو، من موجودات 

 .(ِ) العاَل الذم يعيش فيو
فيو مصلحتهم  إال إذا كاف -يف دينهم كدنياىم  –فال يىطلب منهم عمال 

إال إذا رجحت  -يف دينهم كدنياىم  -ينهاىم عن شيء  كمنفعتهم، كال
كال خالؼ بني فقهاء ادلسلمني أف الفقو يف َجلتو  مفسدتو على مصلحتو.

 . (ّ) أساسو مصاحل المة
كالبن القيم يف ذلك كالمنا رائعنا حيث قاؿ: "إف الشريعة مبناىا كأساسها على 

د يف ادلعاش كادلعاد كىي عدؿ كلها، كرمحة كلها، كمصاحل  العبا احًلكم كمصاحل
خرجت عن العدؿ إىل اجلور، كعن الرمحة إىل  كلها، كحكمة كلها؛ فكل مسألة

احلكمة إىل العبث ، فليست من  ضدىا، كعن ادلصلحة إىل ادلفسدة،كعن
 . (ْ) الشريعة كإف أدخلت فيها ابلتأكيل"

مشركعة دلصاحل العباد، كمصاحل العباد  كيقوؿ اإلماـ الشاطيب: "إف التكاليف
ؿ ادلكلف يف اآلخرة ليكوف آركية، أما الخركية فراجعة إىل مأخ إما دنيوية كإما

                                                             

 (79ٕ( ا٫صٛش ٓطجؼخ/  شِج٢ ٓظطل٠ دمحم،   ا٧ؽٌبّ رؼ٤َِ (1)

 (ٕٖ٘)  اُجشد٣غ٢  صًش٣ب اُلوٚ دمحم أطٍٞ(ٕ)

 ا٩ع٤ٓ٬خ اُشش٣ؼخ ٓوبطذ ، ػ٬ٍ ، اُلبع٢ ٝ . (ٕٓٓ)   اُشش٣ؼخ ٓوبطذ ػبشٞس، اثٖ( ٖ)

 (5ٖٔ )  ٌٝٓبسٜٓب

 (ٔٔ/ٖ) اُو٤ْ اثٖ   أُٞهؼ٤ٖ اػ٬ّ   (ٗ)
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اجلحيم كأما الدنيوية فإف العماؿ إذا َتملتها  من أىل النعيم ال من أىل
 .(ُ) مقدمات لنتائج ادلصاحل"

يف  كاآلجل معنا، كاعتمدانإف كضع الشرائع إظلا ىو دلصاحل العباد يف العاجل 
 ذلك على استقراء كتتبع الحكاـ الشرعية فوجدان أَّنا كضعت دلصاحل العباد.

كللعز ابن عبد السالـ كلمات َجيلة يف ىذا الباب، حيث يقوؿ: "كالشريعة  
) اي :مفاسد أك جتلب مصاحل، فإذا ُسعت للا تعاىل يقوؿ كلها مصاحل إما تدرأ
أمل كصيتو بعد ندائو، فال جتد إال خرينا ػلثك عليو، أك فتأيها الذين آمنوا (. 
 (ِ).َجعنا بني احلث كالزجر" شرنا يزجرؾ عنو، أك

فما من حكم شرعو للا سبحانو كتعاىل إال ليكوف سبيال إىل َتقيق مصلحة أك 
مضرة، علمها منا من علم، كجهلها من جهل، كليس جهلنا إايىا دليال  دفع

 صرعت َجيع أحكاـ الشريعة سواء منها ما ثبت ابلنش على عدمها، كعلى ىذا
 شرعت لعلل كأسباب ركعي فيها َتقيق مصاحل الناس كما ثبت ابإلَجاع فكلها

(ّ) . 
 .(ْ) بل كإف اعتبار ادلصلحة كإنكار ادلفسدة كدفعها ىو فعل العقوؿ السليمة

 كاستدؿ العلماء على مراعاة الشريعة للمصاحل ابلكتاب كاستقراء النصوص
 كاإلَجاع:

 كقد (( ييرًيدي اَّلل ي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى  )) :قاؿ تعاىل  : الكتابأكالن 
دلصاحل  تعاىل من نصوص القرآف تعقيبات تؤكد رعاية شرع للا ان تضمنت كثري 

 . كل أحكامو  تعاىل المة إبرادة اخلري ذلا للا  امت  الناس، كِبعن آخر فقد 

                                                             

 (.9٘ٔ/ٗ) أُٞاكوبد/  اُشبؽج٢  (ٔ)

 (9)  ؼض ثٖ ػجذ اُغ٬ُِّ ا٧ٗبّ ٓظبُؼ ك٢ ا٧ؽٌبّ هٞاػذ (ٕ)

 (   ٖٕٔأعجبة اخز٬ف اُلوٜبء )  (ٖ)

 (ٗٙٔ_ٖٙٔ)   ، اُؼ٤ِب ا٩ع٤ٓ٬خ أُششٝػ٤خ   (ٗ)
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ييرًيدي اَّلل ي )) فبعد أحكاـ الفطر يف رمضاف غليء التعقيب القرآين فيقوؿ تعاىل
 بني شلا الكرًن القرآف يف كثري كأمثاذلا ىذه .(ُ)((ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى 

 .كتعاىل سبحانو بنفسو عليتو للا
 اثنينا: اإلَجاع:

اـ شرعت دلقاصد كًحكم ابإلَجاع استدؿ صاحب اإلحكاـ: على أف الحك
الفقو رلمعة على أف أحكاـ للا تعاىل ال تلو عن حكمة  فقاؿ: "إف أئمة

 .   (ِ) كمقصود
 اثلثنا: االستقراء:

: "كاعتمدان يف ذلك على استقراء كتتبع الحكاـ الشرعية (ّ)كما قاؿ الشاطيب
ريسيالن  بعثة الرسل: ))دلصاحل العباد فإف للا تعاىل يقوؿ يف  فوجدان أَّنا كضعت

رًينى كىميٍنًذرًينى ًلئىال  يىكيوفى ًللن اًس عىلىى اَّللً  حيج ةه بػىٍعدى الرُّسيًل كىكىافى اَّلل ي عىزًيزنا  ميبىشًٌ
 (ْ)((حىًكيمنا

 .( ٘)((  كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾ ًإال  رىمٍحىة لًٍلعىالىًمنيى كقاؿ تعاىل ))  

ؿ ملسو هيلع هللا ىلص فكانت رمحة للعادلني ، فلو خلت عن اجاء بو الرسو فإف الحكاـ شلٌ 
حكمة عائدة للعادلني ماكانت رمحة للعادلني بل كانت نقمة لكوف التكليف ِبا 

كعلى ( ٔ)(( كىًسعىٍت كيل  شىٍيءو كىرىمٍحىذً  ، ككذلك قولو تعاىل )) زلض تعب كنصب
العباد، إال أف  كعلى ىذا يتبني لنا أف الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصاحل

على من يقوؿ _رمحو للا تعاىل _ تالف ذلك كالظاىرية حيث يرد ابن حـز فئة

                                                             

 5٘ٔعٞسح اُجوشح / آ٣خ :  (ٔ)

 (ٖٙٔ/ٖا٫ؽٌبّ ك٢ اطٍٞ ا٫ؽٌبّ  ، ا٥ٓذ١ )  (ٕ)

 (ٙ/ ٕ(  أُٞاكوبد )ٖ)

 ٘ٙٔاُ٘غبء/ عٞسح   (ٗ)

 7ٓٔا٫ٗج٤بء / عٞسح  (٘)

 ٙ٘ٔا٫ػشاف /ح عٞس  (ٙ) 
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هيمي  قاؿ أف للا يفعل الشياء دلصاحل العباد ًإم ا تػيٍعًرضىن  عىنػٍ إف للا أكذِبم )) كى
ا  . )ُ( ))ابًٍتغىاءى رىمٍحىةو ًمٍن رىبًٌكى تػىٍرجيوىى

زاؿ الرسل ، فال مصلحة ذلم بل ما عليهم فيتساءؿ عن مصلحة الظادلني من إن
الضرر كأشد ادلفسدة، بل إف للا ما أراد ابلظادلني كفرعوف كأيب جهل  إال أعظم

 .(ِ)إال الضرر كالفساد يف الدنيا كاآلخرة.
 ، معارضة الظاىرية كغريىم يف ىذه احلقيقة فيقوؿ: "لعل حقيقة البوطي كيتأكؿ

د ترتيب الحكاـ الشرعية كفق ادلصاحل، مذىبهم ىو القوؿ َأنو ليس للمجته
تدرؾ حقيقة ادلصلحة الذ  ىي مناط احلكم ، كىو ال  ذىاابن منهم إىل أنو ال

 . (ّ) يستلـز القوؿ َأف الشارع َل يرتب أحكامو كفق مصاحل العباد
كتلك غاية زلققة اثبتة يف كل الحكاـ اإلسالمية، على أف تكوف ىذه ادلصلحة 

ذلول كالتشهي كإظلا تكوف مصلحة حقيقية اثبتة تعم كال مبنية على ا ليست
 .(ْ) تص

أنو ينكر تعليل الحكاـ ابدلصاحل  _ رمحو للا تعاىل _ كحقيقة موقف ابن حـز
 . ذلك  ىعل كغريىا إال ما نص الشارع

 
 
 
 
 
 

                                                             

 5ٕا٫عشاء / عٞسح   )ٔ (

 (   5ٖ٘/  5ا٩ؽٌبّ ك٢ أطٍٞ ا٧ؽٌبّ )   (ٕ) 

 ( اُٜبٓش .5٘(ػٞاثؾ أُظِؾخ ) ٗ) 

 

 ( ٖٙٙأطٍٞ اُلوٚ )   (ٗ)
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 المبحث الثالث
 :ضصائص انًصهسح وألكايها

 ضصائص انًصهسح فٍ انشؽَؼح اإلقاليُح:

  نظر الشريعة اإلسالمية خصائص ؽلكن إَجاذلا فيما َييت:للمصلحة يف
مصدر ادلصلحة يف الشريعة اإلسالمية كتاب للا، كسنة رسولو، كليس  _ُ

"ادلصاحل اجملتلبة شرعنا كادلفاسد  : يقوؿ الشاطيب،  الىواء كالشهوات
 ادلستدفعة إظلا تعترب من حيث تقاـ احلياة الدنيا لآلخرة، ال من حيث أىواء

 (ُ)النفوس يف جلب مصاحلها العادية أك درء مفاسدىا العادية
مصاحل الدنيا كمفاسدىا معركفة كقاؿ العز بن عبد السالـ _رمحو للا_ :"

كركد الشرع أف  ابلعقل ، ككذلك معظم الشرائع ، إذ ال ؼلفى على عاقل قبل
َتصيل ادلصاحل اضة كدرء ادلفاسد اضة عن نفس اإلنساف كعن 

 .(ِ)....."غريه
ىنا بتحكيم العقل يف حاؿ عدـ كركد الدليل بن عبد السالـ العز  مل قوؿػل

،  أف يكوف ذلك عند من توفرت عندىم الفطر كالعقوؿ السليمة الشرعي، على
النفرط عقد الشريعة ففي زماننا تلوثت كثري من  لف المر لو بقي على إطالقو

تاكل شلن يدعوف العلم يف الايـ ف العقوؿ، كانتكست كثري من الفطر، فظهرت
 فيها النصوص الخرية، بجة َتقيق ادلصلحة، بناءن على فهم العقل، خالفوا

 الشرعية الواضحة، بل خالفوا فيها ادلصلحة احلقيقية، مثل الفتول الذ  أطلقها
كىي جواز تقبيل الشباب كالفتيات ، لبعضهم َتت * ادلدعو ) َجاؿ البنا(

 اجلنسية ادلكبوتة عند الشباب لعدـ القدرة على الزكاج ةذريعة تفريغ الشهو 
كىذا كللا عبث كسري على غري ىدل قاؿ للا  على سبيل ادلثاؿ ال احلصر .

                                                             

 (9ٗ(  ٓوبطذ اُشش٣ؼخ ٝأطٍٞ اُلوٚ ) ٔ)

 (ٗ /   ٔهٞاػذ ا٧ؽٌبّ ك٢ ٓظبُؼ ا٧ٗبّ / اُؼض ثٖ ػجذ اُغ٬ٓي )     (ٕ)
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ٍ يىٍستىًجيبيوا لىكى فىاٍعلىٍم أىظل ىا يػىت ًبعيوفى أىٍىوىاءىىيٍم كىمىٍن أىضىلُّ شل ًن اتػ بىعى ىىوىاهي ((تعاىل فىًإٍف َلى
 . (ُ)) (دنل ًمنى اَّللً  ًإف  اَّلل ى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظ اًلًمنيى ًبغىرٍيً ىي 

فال يصح أف يستقل العقل كاخلربة ِبعرفة ادلصاحل، إذ لو صح لكانت الشريعة 
ِبربات الناس كأفكارىم كجتارِبم الشخصية كدلا صح أف ادلصلحة فرع  زلكومة

 . (ِ) و كجودنازلكومة بو ضبطنا بل متوقفة علي عن الدين فهي
كال يعين ذلك إلغاء دكر العقل بتاَتن ، كإظلا يستطيع العقل أف يتعرؼ إىل 

نصوص الشريعة كقواعدىا العامة بناءن على قواعد كأسس ،  ادلصلحة من
 كمعرفة ابلعلـو الشرعية.

: "كأما مصاحل اآلخرة كمفاسدىا _رمحو للا_ كأما مصاحل اآلخرة فيقوؿ العز
 .(ّ)لنقلفال تعرؼ إال اب

أف ادلصلحة يف نظر الشرع ال تقتصر على مصاحل الدنيا فقط كإظلا تشمل  _ِ
  . (ْ) مصاحل الدنيا كاآلخرة

ادلصلحة يف الشريعة اإلسالمية جتمع بني ادلصلحة ادلادية كادلعنوية ، فهي _ّ
 .(ٓ)مصاحل الركح كاجلسد لإلنساف جتمع بني

اجلوانب، كمن ذلك االىتماـ فالشريعة اإلسالمية تتصف ابلشموؿ يف كل 
معنا، فلم تغلب جانبنا على آخر، حافظت على مصاحل الركح  ابلركح كاجلسد

ادلادية، بل قد تكوف بعض ادلصاحل الركحية  ادلعنوية كما حافظت على ادلصاحل
كملذاِتا، كيقبلوف على  أعظم لذنة كمتعة، لذلك جتدىم يتزىدكف يف الدنيا

                                                             

 ٓ٘اُوظض / سح عٞ ( ٔ (

 (7أُظِؾخ / اُجٞؽ٢) ػٞاثؾ  (ٕ) 

 (ٙ/ٔ) ا٧ٗبّ ٓظبُؼ ك٢ ا٧ؽٌبّ هٞاػذ    (ٖ)

 (ٖٗٔ(   أُوبطذ اُؼبٓخ ُِشش٣ؼخ )   7ٖ/ ٕأُٞاكوبد )     (ٗ)

 ( 7ٙ  (ػٞاثؾ أُظِؾخ    (٘)
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ادللوؾ ما  اؿ أحد الصاحلني "لو علم ادللوؾ كأبناءملذات الركح كمتعها كما ق
 .(ُ)ضلن فيو من النعيم كالسركر جلالدكان عليو ابلسيوؼ"

مصلحة الدين أساس للمصاحل الخرل كمقدمة عليها ، فيجب التضحية ِبا 
 . (ِ) يعارضها من ادلصاحل الخرل إبقاءن ذلا كحفاظنا عليها سواىا شلا قد

د تعارض ادلصاحل فتقدـ مصلحة الدين على غريه، كفق كىذا ما يظهر جلينا عن
 ترتيب ادلصاحل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (  5ٔ/  5ٓص)  9ٓعٖ٘ اُج٤ٜو٢ /  ًزبة اُضٛذ اٌُج٤ش سهْ اُؾذ٣ش:   (  ٔ)

 (. 7ٔؾ أُظِؾخ )ػٞاث   (ٕ)
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 انًثسث انؽاتغ
 :ألكاو انًصهسح 

 من حيث اعتبارات سلتلفة:
قسم العلماء ادلصلحة العتبارات سلتلفة، كال بد للباحث من معرفة ىذه 

أتكلم يف ىذا التقسيمات السيما عند تعارض ادلصاحل كالرتجيح بينها، لذا س
تكوف توطئة للبحث يف ادلصاحل ادلرسلة،  ادلطلب عن ىذه التقسيمات، حىت

يف بثي تقسيمات أربع  كأساسنا يف البحث عند تعارض ادلصاحل، كسأثبت
 لعليتها، كسأفرد للحديث عن ادلصلحة من حيث قوِتا يف ذاِتا مطلبنا

 سأبني ىذه التقسيمات يف أربعة فركع ىي: مستقال،
 قساـ ادلصلحة من حيث زماف حدكثها:أ  

ِبذا االعتبار إىل ثالثة _ رمحو للا تعاىل _ حيث قسمها العز بن عبد السالـ 
 (ُ)أقساـ:
الكؿ: ادلصاحل الخركية: كىي ادلصاحل الذ  ؽلكن أف تتحقق لإلنساف يف القسم 

 "كىي متوقعة احلصوؿ إذ ال يعرؼ أحد مب :_رمحو للا _ اآلخرة . قاؿ العز
تم لو ، كلو عرؼ ذلك َل يػىٍقطٍع ابلقبوؿ كلو قىطىعى ابلقبوؿ َل يػىٍقطٍع بصوؿ  ؼلي

 .(ِ) ثواِبا كمصاحلها جلواز ذىاِبا ابدلوازنة كادلقاصة
 كمفاسدىا اآلخرة مصاحل بصوؿ قطع كال" : (ّ) يقوؿ الصغرل القواعد كيف
كم ليعمل :" إف أحد  للا رسوؿ بديث ذلك على كيستدؿ ادلوت، بعد إال

بعمل أىل اجلنة حىت ما يكوف بينو كبينها ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل 

                                                             

 (7ٖ_ٖٙ/ ٔ) ا٧ؽٌبّ هٞاػذ ، اُذ٣ٖ ػض  (ٔ)

 أُظذس اُغبثن  (ٕ)

 (.ٓٗ/ٔ) اُظـشٟ اُوٞاػذ  ( ٖ)
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بعمل أىل النار فيدخلها كإف أحدكم ليعمل بعمل أىل النار حىت ما يكوف بينو 
 (ُ)".كبينها ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل اجلنة فيدخلها

"مصاحل اآلخرة ثواب اجلناف مصاحل اآلخرة بقولو: _ رمحو للا _كيبني العز 
كالنس بواره كالتلذذ بقربو كخطابو كتسليمو  كرضا الدايف كالنظر إليو

 .كتكليمو"
الثاين: ادلصاحل الدنيوية: كىي ادلصاحل الذ  ؽلكن أف تتحقق لإلنساف يف القسم 

 احلياة الدنيا.
 .(ِ)قسمني:ػ  رمحو للا  ػ كقد قسمها العز   

أَّنا تتحقق على الفور لإلنساف  أحدعلا : مصاحل انجزة احلصوؿ ، كيقصد 
كادلالبس كادلناكح كادلساكن كادلراكب ، ككذلك مصاحل  كادلآكل كادلشارب
 ادلعامالت الناجزة.

فور كالقسم الكؿ، الثاين: مصاحل متوقعة احلصوؿ، أم ليست انجزة على ال
د يف ادلستقبل كتحصيل الرابح كاالجتار يف مشاريع معينة ، ق ققهاكإظلا يتوقع َت

 تربح كقد تسر.
القسم الثالث: ما يكوف لو مصلحتاف أحدعلا عاجلة كالخرل آجلة  

فإف مصاحلها عاجلة كآجلة فمصاحلها العاجلة  كالكفارات كالعبادات ادلالية
 .(ّ)انجزة احلصوؿ كاآلجلة متوقعة احلصوؿ

 يرل أف ادلصاحل كلها رلموعة يف مصلحة رمحو للا  كمن اجلدير ذكره أف البوطي
ال أجد داعينا إىل إتباع سبيل ىذا التقسيم يف ىذا اجملاؿ ،  اآلخرة فيقوؿ "كلكن

اإلسالمية من عقائد كعبادات كمعامالت  إذ احلقيقة أف َجيع ما يف الشريعة
                                                             

ٝٓغِْ / ًزبة اُوذس/ ثبة ٤ًل٤خ  ) ٖٗ٘ٔ (سٝاٙ اُجخبس١ /ًزبة اُوذس/ ثبة ك٢ اُوذس ثشهْ  (ٔ)

 (.ٖٕٗٙ (خِن ا٥د٢ٓ ثشهْ
 (.ٓٗ/ٔاُظـشٟ) اُوٞاػذ  (ٕ)

 (.7ٖ/ٔ) ا٧ؽٌبّ هٞاػذ   (ٖ)
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كالخركم" مث يضيف " أنو  متكفل بتحقيق كل مصاحل العباد بقسميها الدنيوم
كأخرل  احل خاصة ابلدنياال ضركرة تدعو إىل تقسم عناصر الدين بني مص

إف رلموع الشريعة اإلسالمية بعناصرىا أف نقوؿ،خاصة ابآلخرة ، بل الكىل 
 . (ُ) متكفل ِبجموع مصاحل الدارين" –العقيدة كالعبادات كادلعامالت  الثالث

 ألكايها تهػا االػرثاؼ ثالثح: لطؼُح و ظُُح ووهًُح: 

 كفيما يلي بياف ذلذه القساـ:
 أدلة من قبيل النص الذم ال ػلتملت عليها طعية: كىي: الذ  دلٌ ادلصلحة الق 

َّلًلً  عىلىى الن اًس ًحجُّ البػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيالن ) ضلو قوؿ للا تعاىل:التأكيل،  كى
 )(ِ). 

 االستطاعة. فادلصلحة ىنا ثبتت ابلنص كىي تعليق احلج على
 (ّ)كادلصلحة القطعية تثبت بعدة طرؽ:
 أكذلا: النص، كما يف ادلثاؿ السابق .

اثنيها: ما تضافرت الدلة الكثرية عليو شلا مستنده استقراء الشريعة مثل  
فإف استقراء نصوص الشريعة دؿ على مراعاِتا للمصلحة،   الكليات الضركرية.

 .(ْ) كما بني الشاطيب
ا  ا أك أف كاثلثها: بطريق العقل، فما دؿ العقل على أف يف َتصيلو صالحن عظيمن

ا على المة ، مثل قتاؿ مانعي الزكاة يف زمن أيب  يف حصوؿ ضده ضرنا عظيمن
 .رضي للا تعاىل عنو بكر

                                                             

 (99_9ٙ أُظِؾخ) ػٞاثؾ  (ٔ)
 97آٍ ػٔشإ / عٞسح  (ٕ)

 (9ٕٕٓوبطذ اُشش٣ؼخ اثٖ ػبشٞس ) (ٖ)

 (ٙ/ٕاٗظش اُشبؽج٢ أُٞاكوبد ) (ٗ)
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77 
 

ادلصلحة الظنية: كىي الذ  من ادلتوقع حصوذلا يف زمن معني، أك على حد تعبري  
عاشور: ما اقتضى العقل ظنو، مثل اتاذ كالب احلراسة يف الدكر يف احلضر  ابن

 . (ُ) اخلوؼ نيف زم
 ادلصلحة الوعلية: فهي الذ  ييتخيل فيها صالحه كخريه كىو عند التأمل

 .(ِ) ضر 
كذلك لسببني: إما خلفاء ضره مثل تناكؿ ادلخدرات فإف احلاصل ِبا دلتناكليها 

 كليس بصالح ذلم. مالئم لنفوسهم
 تعاىل: كإما لكوف الصالح مغمورنا بفسادو كما كضحو القرآف الكرًن يف قوؿ للا

ري )) ا أىٍكبػى ًإمٍثيهيمى ا ًإمٍثه كىًبريه كىمىنىاًفعي ًللن اًس كى ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمى يىٍسأىليونىكى عىًن اخٍلىٍمًر كىاٍلمى
ا  .(ّ)((  ًمٍن نػىٍفًعًهمى

تقسم ادلصلحة ِبذا االعتبار إىل ثالثة أقساـ، عامة كخاصة، كاثلثها ما ؼلص 
 غالب الناس.

ابإلضافة إىل مراتبها يف  قسمة أخرل –ادلصلحة  – يقوؿ الغزايل: "كتنقسم
خللق كافة كمنها ما كاخلفاء، فمنها ما يتعلق ِبصلحة عامة يف حق ا الوضوح

الغلب، كمنها ما يتعلق ِبصلحة شخص معني يف كاقعة  يتعلق ِبصلحة
 (ْ).اندرة"

لذم أف الغزايل ىو ا –نظرية ادلصلحة  –كقد بني الدكتور حسني حامد يف كتابو 
 .(ٓ) صرح ِبذا التقسيم دكف غريه

                                                             

 (9ٕٕٓوبطذ اُشش٣ؼخ )   (ٔ)

 (ٖٕٓأُظذسٗلغٚ)   (ٕ)

 9ٕٔاُجوشح / (ٖ)

 (ٕٓٔ_ٔٓٔ اُـضا٢ُ) اُـ٤َِ/  شلبء (ٗ)

 (ٖٖ) أُظِؾخ ٗظش٣خ  (٘)
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كقد ذكرىا الشاطيب يف ابب تعارض ادلصاحل فقاؿ: "قاعدة تقدًن ادلصلحة 
 (ُ)ادلصلحة اخلاصة" العامة على

دؿ كاجملاىد يعتزلوف الناس خوفنا من ابل مثل ذلا الشاطيب: ابلعاَل كالسلطاف الع
ؾ مؤداين إىل اإلخالؿ الدنيا أك محىٍدي الناس ككاف ىذا الرت  الرايء، كطلب

 (ِ)ادلصلحة العامة على اخلاصة. ابدلصلحة العامة فالقوؿ ىنا بتقدًن
  .( ّ) ادلصلحة العامة )الكلية (: كىي ما فيو صالحي عمـو المة _ُ 
ثل أف كؽلكن    تعاىل، للا كتاب على ابحلفاظ ، الزكاؿ من الدين بفظ ، ذلا ؽلي

 المة كرامة على كاحلفاظ ادلسلمني، قدساتم كمحاية ،رسولو كمشائلو  كسنة
  .المثلة من كغريىا ،   الرسوؿ سرية كنشر ، عنها العدكاف بدفع

ادلصلحة اخلاصة َأغلب الناس: كىي الذ : تعود على اجلماعات العظيمة  _ِ
الضركرايت كاحلاجيات كالتحسينيات ادلتعلقة ابلمصار كالقبائل كالقطار  فهي

 .( ْ) اجاِتا ، كؽلثل ذلا ابالتفاقيات التجارية بني قطر كآخرح على حسب مبلغ
كيفهم من كالـ ابن عاشور أف ادلصلحة قد تتلف من قطر إىل آخر كمن قبيلة 

أخرل، كفق حاجاِتا كطبيعتها، كىذا نظر سديد كفهم دقيق دلعاين كمقاصد  إىل
  الشريعة.

 . (ٓ) ادلصاحل العامة كىذه مصلحة تتعلق ابلزماف كادلكاف، كأكثر عددنا من
 .(ٔ)السلع من أيديهم يف يتلف ما الصناع بتضمني أيضنا ذلا كؽلثل

 . (ٕ)ادلصلحة اخلاصة ) اجلزئية(: كىي مصلحة الفرد أك الفراد القليلني

                                                             

 (7ٖٓ/ٕأُٞاكوبد)   (ٔ)

 (9ٕٕ_5ٕٕ)  اُشش٣ؼخ ٓوبطذ  (ٕ)

 (9ٕٕ_5ٕٕ)  اُشش٣ؼخ ٓوبطذ  (ٖ)

 ٗلظ أُظذس.( ٗ)

 ( ٙٙٔأُٜبسح ا٧ط٤ُٞخ ٝأصشٛب ك٢ اُ٘ؼظ ٝاُزغذ٣ذ اُلو٢ٜ / عؼذ اُذ٣ٖ ا٢ُ٬ُٜ  )  (٘)

 (ٕٕٓأطٍٞ اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬ )   (ٙ)

 (9ٕٕٓوبطذ اُشش٣ؼخ ) (7)
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كتتلف ابختالؼ أحواؿ الناس يف الزماف كادلكاف، كىي أكثر عددنا من غريىا 
ؽلثل ذلا، ابدلصلحة القاضية بفسخ نكاح كؽلكن أف ؛  ادلصاحل لتفاكت الناس من

 .(ُ) تباعدت حيضتها ابلشهر زكجة ادلفقود، كانقضاء عدة من
كمثل حفظ ادلاؿ من السرؼ ابحلىجر على السفيو مدة سفهو، فذلك نفع 

 ليجده عند رشده. لصاحب ادلاؿ
أف الوصف ادلناسب ىو ادلصلحة، مت تقسيم  من كبناء على ىذا، أم ماتقرر

 من حيث االعتبار، مثل تقسيم ادلناسب إىل ثالثة أقساـ: ادلصاحل
 أوال : َيصهسحٌ ُيؼرَثؽجٌ :

كىىيى أف يىشهىدى الٌشرعي ابعتباًر تًلكى ادلىصلحةى ، َأٍف شرعى ذلا الحكاـ ادلوصلة  
إليها ، كحفًظ ، الديًن ، كالنفًس ، كالعقل ، كالعرض ، كادلاؿ ؛ فقد شرع 

قصاص حلفظ النفس ، كحٌد الشرب حلفظ العقل ، اجلهاد حلفظ الدين ، كال
 .كحٌد الزىن كالقذؼ حلفظ العرض ، كحدُّ القطع حلفظ ادلاؿ 

 ثاَُاً : يصهسح يهغاج شؽػاً:

كىي الذ  شهد الشرع ببطالَّنا كالغائها كعدـ اعتبارىا بنص أك قياس كيطلق 
 وع :. كمن أمثلة ىذا الن(ِ)عليها بعض االصوليني  )ابدلناسب الغريب (

.القوؿ بتساكم الخ كأختو يف ادلرياث لألخوة الذ  جتمع بينهما لكن ىذا  ُ
ةن رًجىاالن كىًنسىاءن فىًللذ كىًر ًمٍثلي حىظًٌ ادلعن ملغى بقولو تعاىل  ًإٍف كىانيوا ًإٍخوى كى

ي اَّلل ي لىكيٍم أىٍف تىًضلُّوا كىاَّلل ي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه  نٍيً يػيبػىنيًٌ  . (3) اٍلينٍػثػىيػى
. ماحكاه الغزايل كاآلمدم كالشاطيب كغريىم من أٌف عبد الرمحن بن احلكم  ِ

كقع على أىلو يف َّنار رمضاف فسأؿ الفقهاء عن توبتو من ذلك ككفارتو فقاؿ 
ػلىي بن ػلىي الليثي : ييكفًٌري ذلك صياـ شهرين متتابعني فلما بىرزى ذلك من ػلىي 

                                                             

 (ٙٙٔ )   ٤خ / ا٢ُ٬ُٜا٧طُٞ أُٜبسح (ٔ)

 (ٖٓٔ_9ٕٔ/ٖاُؾبعت ) اثٖ ٓخزظش ششػ أُخزظش ث٤بٕ( ِ)

 .7ٙٔعٞسح اُ٘غبء / (ٖ)
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ا مٍن عنده فقالوا ليحىي : مالكى َل تفتو ِبذىبنا سىكىتى سائري الفقهاًء حىت خرجو 
ريه بني العتًق كالطعاـ كالصياـ ؟ فقاؿ ذلم : لو فتحنا لو ىذا  عن مالك من أن وي سلي
الباب سهل عليو اف يطأ كل يـو كيعتق رقبة كلكن محلتو على أصعب المور 

 لئال يعود .
ا تالف النص الصريح فهذه الفتول مناسبة يف الظاىر لكنها غري صحيحة لَّن

يف الصحيحني يف الذم كقع على أىلو يف َّنار  كىو حديث أيب ىريرة 
 رجل جاءه إذ كسلم عليو للا صلى النيب عند جلوس ضلن بينما رمضاف قاؿ :

 فقاؿ صائم كأان امرأيت على كقعت قاؿ لك ما قاؿ ىلكت للا رسوؿ اي فقاؿ
 تستطيع فهل قاؿ ال قاؿ تعتقها قبةر  جتد ىل كسلم عليو للا صلى للا رسوؿ

 ال قاؿ مسكينا ستني إطعاـ جتد فهل فقاؿ ال قاؿ متتابعني شهرين تصـو أف
 للا صلى النيب أيت ذلك على ضلن فبينا كسلم عليو للا صلى النيب فمكث قاؿ
 خذىا قاؿ أان فقاؿ السائل أين قاؿ ادلكتل كالعرؽ َتر فيها بعرؽ كسلم عليو

 يريد البتيها بني ما فوللا للا رسوؿ اي مين أفقر أعلى الرجل فقاؿ بو فتصدؽ
 حىت كسلم عليو للا صلى النيب فضحك بيذ  أىل من أفقر بيت أىل احلرتني

 .( ُ)أىلك"  أطعمو قاؿ مث أنيابو بدت
ًة اجلبناء  كىمىث لى ذلا أيضان الش يخ عىبدي الكرًن زيداف يف كجيزه قاؿ : "كمىثلي مىصلىحى

عدين عىًن اجًلهاًد يف ًحفًظ نيفوًسهم من العطب كاذلالؾ فقد ألغى الشارع القا
 .(ِ)ىذه ادلصلحة ادلرجوحة ِبا شرعو من أحكاـ اجلهاد "

 
 

                                                             

سٝاٙ اُجخبس١ /ًزبة اُظّٞ  ثبة ارا عبٓغ ك٢ سٓؼبٕ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ش٢ء كزظذم ػ٤ِٚ (ٔ)

 (5ٖٗٔك٤ٌِلش ثشهْ ) 

 .(7ٖٕ( اُٞع٤ض ك٢ أطٍٞ اُلوٚ /ػجذ اٌُش٣ْ ص٣ذإ / داس اُشعبُخ :) ٕ) 
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 ثانثاً : َيصهسحٌ يككىٌخ ػُها :

كىذا القسم ىو ما أطلق عليو ادلصاحل ادلرسلة. كىي كما ىو كاضح: ادلرسلة 
رع يدؿ عليها. كإظلا تعترب ادلصلحة بناء من الدليل. فال دليل مباشر من الش

على نظر العقل _ادلسرتشد بركح الشرع _َأَّنا جتلب مصلحة أك نفعان أك 
 صالحان، أك تدفع ضرران أك تدرأ فسادان.

الصوليني من احل كالتعليل ابدلصلحة يذىب كثري كإىل ىذا التقسيم للمص
وطي يستنتج أف ادلصاحل علل . فمثالن الدكتور دمحم سعيد رمضاف الب(ُ)ادلعاصرين

: "على أف (ِ)لألحكاـ، كلكنو يضع للمصلحة شركطان يسميها ضوابط فيقوؿ
الذين اعتربكا العقائد كالمور التعبدية قائمة على ادلصاحل الخركية، ال ؼلالفوف 
فيما ذكرانه، كإظلا قصدىم أَّنا غري مستندة إىل كصف مناسب كاضح يف 

بو، ِبالؼ ادلعامالت كبقية الحكاـ ادلفصلة مباشرة الذىاف ؽلكن القياس ِبوج
ِبصاحل احلياة الدنيوية، فهي أك معظمها قائم على أساس العلل الواضحة يف 
الذىاف شلا يفسح اجملاؿ للقياس عليها"، فهو يػىعيٌد ادلصاحل كصفان مناسبان، جملرد 

 أف يتضح يف الذىن أَّنا مصاحل، كبذلك تكوف علة لألحكاـ.
نبهاين فيناقش موضوع ًعٌلٌية ادلصاحل إبسهاب َتت عنواف: "جلب ادلصاحل أما ال

. كىو (ّ)كدرء ادلفاسد ليسا علة للشريعة بوصفها كالن كال علة لم حكم بعينو"
: "الغاية من الشريعة (ْ)ؽليز مقصد الشريعة أك الغاية عن العلة، فيقوؿ

، كليس جلب ادلصاحل اإلسالمية بوصفها كالن ىو جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد
ىو علة الشريعة اإلسالمية بوصفها كالن كال ىو الغاية من كل حكم بعينو من 

                                                             

ًبُجٞؽ٢ ٝاُجـب ٓض٬ً، ٣ٝغزشٜذإ ث٘لظ ٗظٞص اُشبؽج٢ روش٣جبً. اٗظش أصش ا٧دُخ أُخزِق    (ٔ)

 ( ٝاٗظش ًزبة  ػٞاثؾ أُظِؾخ.ٓٗ-5ٖك٤ٜب،)

 (57ػٞاثؾ أُظِؾخ)  (ٕ)

 (.7ٖٙ/ ٖاُشخظ٤خ ا٩ع٤ٓ٬خ) ٖ))

 (7ٖ٘أُظذس ٗلغٚ )    (ٗ)
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أحكاـ الشريعة، كال علة لكل حكم بعينو"، كيقوؿ: "كعليو فإف جلب ادلصاحل 
كدرء ادلفاسد ال كجود ذلا يف الحكاـ الشرعية، ال من حيث استنباطها، كال من 

لألحكاـ كال بوجو من الوجوه، كحىت العلل حيث تشريعها كليس علا علة 
الشرعية ادلستنبطة من أدلة شرعية، ليست ىي مصاحل العباد، كإظلا ىي ادلعاين 

 .(ُ)الذ  دؿ عليها الدليل الشرعي بغض النظر عن ادلصاحل كادلفاسد"
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (7ٖ٘أُظذس ٗلغٚ)    (ٔ)
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 انفصم انثانث : انًصانر انًؽقهح

 ادلبحث االكؿ : تعريف ادلصلحة
 ادلبحث الثاين : حجية ادلصلحة ادلرسلة

 ادلبحث الثالث: اقواؿ ادلذاىب يف ادلصلحة ادلرسلة
 ادلبحث الرابع: الرتجيح
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  انثانثانفصم 

 ول انًثسث األ
 : ذؼؽَف انًصهسح انًؽقهح

 تعريف ادلصلحة ادلرسلة كاالستصالح يف اللغة كاالصطالح
 -ادلرسلة يف اللغة : أكال : تعريف ادلصلحة

" ادلصلحة " كقد سبق  -ادلصلحة ادلرسلة ، مركب من شقني ، الشق الكؿ :
 .كاالصطالح  تعريفها يف اللغة

" ادلرسلة " ، فهي مأخوذة من اإلرساؿ ، الذم ىو  -أما الشق الثاين :
 (ُ)يل طري فأرسلتو ، أم : خليتو كأطلقتو. اإلطالؽ ، كما تقوؿ كاف

النتباه إىل أف معناىا يف اللغة ىو اإلطالؽ، كليس اإلعلاؿ ، كما كال بد من ا
ادلعن لو داللة مهمة يف حجية ادلصلحة ادلرسلة ، فهي  لف (ِ)قاؿ بعضهم،

 مطلقة كليست مهملة .
 -تعريف ادلصلحة ادلرسلة يف االصطالح : -اثنيا :

ن ادلبحث يف ادلطلب الثاين م –لقد بينت حد ادلصلحة يف االصطالح من قبل 
 .فما ىو ادلقصود " ابدلصلحة ادلرسلة " ؟ –التمهيدم  الثاين يف الفصل

علمنا أف أقساـ ادلصلحة من حيث االعتبار الشرعي ثالثة ، ادلعتربة شرعنا ، 
كالقسم الثالث ىو الذم ال يقع يف دائرة االعتبار كال اإللغاء ،  كادللغاة شرعنا ،

ا كَل تلغ ، كذلا عند العلماء تعريفات شرع فهذا القسم ىو مصلحة َل تعترب
ابدلعاين تتلف يف الشكل ال يف ادلضموف ، عربكا عنهاابدلصلحة أك ابلوصف أك 

لذلك فادلصلحة  إلغائها. ادلناسبة الذ  َل يرد من الشرع دليل على اعتبارىا أك
 ، ادلرسلة عند علماء الصوؿ

                                                             

 (5ٕ٘/ٔٔ(   ٘ظٞسٓ / اثٖ اُؼشة ُغبٕ (ٔ)

 (ٖٔ٘/   ٘سكغ اُ٘وبة ػٖ ر٘و٤ؼ اُشٜبة/ اُشٞشب١ٝ  )  (ٕ)
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دليال كلينا أـ جزئينا ، لذلك   اعتربىا بعضهم مطلقة عن الدليل كلينا ، سواء كاف
يف رلموعها تدؿ على أَّنا " ادلصلحة أك الوصف الذم ال  كانت تعبرياِتم

الشريعة ابالعتبار كال ابإللغاء ال بطريق َتثري كال  يشهد لو أصل معني من أصوؿ
 .(ُ) مالئمة "

فقاؿ فيما ينقلو عنو ،  بنفي الدليل الكلي كاجلزئي  (ِ) كقد صرح ابن برىاف
 .(ّ)يستند إىل أصل كلي كال جزئي "  " ما َل :الزركشي

" ىو معن مشعر ابحلكم -ابالستدالؿ ، كعرفو بقولو : *كُساىا إماـ احلرمني
 . (ْ)يقتضيو الفكر العقلي من غري كجداف أصل متفق عليو "  مناسب لو فيما

عترب ما َل يستند إىل أصل شرعي م –كما ُساه   –كيظهر من قولو أف االستدالؿ 
سنة أك إَجاع ، كيعين ابلصل ، النص القريب ، لنو لو كجد   من كتاب أك

 (ٓ)اعترب حينئذ من ابب القياس.
كاالستدالؿ عنده قسيم القياس ، فإف تعلق احلكم ِبعن مناسب مع كجود 

القياس ، كإف كجد ادلعن ادلناسب من غري شاىد  أصل يشهد لو فذلك ىو
ادلصلحة ادلرسلة يف لساف الصوليني  ؿ الذم ىويشهد لو فذلك ىو االستدال

  بذلك .  بعده ، كىو االستصالح كما ُساه كقد سبق الغزايل
كقد اعترب آخركف ادلصلحة ادلرسلة داخلة َتت الدلة الشرعية اإلَجالية ، مثل 

العامة ، كقواعد كمقاصد الشريعة العامة ، كعمـو ادلصلحة ادلعتربة  النصوص
                                                             

( ،ا٫ؽٌبّ ك٢ اطٍٞ ٕٕٔ/ٙ( ،أُؾظٍٞ  )ٓٓٔ( شلبء اُـ٤َِ )7ٗٔاٗظش :أُغزظل٠ ) (1)

 (.9ٙٔ( ،سٝػخ اُ٘بظش)ٖ٘ٔ/ ٖ)   ا٫ؽٌبّ

ٍ ا٫ؽٌبّ) ( ،ا٫ؽٌبّ ك٢ اطٕٕٞٔ/ٙ( ،أُؾظٍٞ  )ٓٓٔ( شلبء اُـ٤َِ )7ٗٔأُغزظل٠ ) (ٕ)

 (.9ٙٔ( ،سٝػخ اُ٘بظش)ٖ٘ٔ/ ٖ

 (77ٖ/ٗ) ، أُؾ٤ؾ اُجؾش  (ٖ)

ػجذ أُِي اثٖ ا٩ٓبّ أث٢ دمحم ػجذ هللا ثٖ ٣ٞعق ثٖ ػجذ هللا ثٖ ٣ٞعق ثٖ دمحم ثٖ ؽ٣ٞ٤ٚ  *

  . اُغ٢٘٣ٞ ، صْ ا٤ُ٘غبثٞس١ ، ػ٤بء اُذ٣ٖ اُشبكؼ٢ ، طبؽت اُزظب٤ٗق

 (7ٕ5/ٕ( اُلوٚ أطٍٞ ك٢ اُجشٛبٕ   (ٗ)

سكغ اُؾشط ك٢ اُشش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ/ ٣ؼوٞة  ا٩ع٤ٓ٬خ اُشش٣ؼخ ك٢ اُؾشط سكغ ، ُجبؽغ٤ٖا(٘)

 (ّٕٕ٘. ص) ٕٔٓٓٛـ /  ٕٕٗٔ،  ٗػجذ اُٞٛبة اُجبؽغ٤ٖ ، ٌٓزجخ اُششذ ، اُش٣بع ، ؽ 
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اإلسالمية لتحقيقها كأكلتها اىتمامنا كبريا كدؿ على ىذا  يعةالذ  جاءت الشر 
 أدلة كثرية كما أسلفت.

" ما سكتت عنو الشواىد اخلاصة ، فلم تشهد ابعتباره كال  :أما الشاطيب فقاؿ
 -ىذا على كجهني : إبلغائو " كبني أف

أف يرد نص على كفق ذلك ادلعن كتعليل منع القتل للمرياث ، كمثل  -الكؿ :
 القائل بو فال ؽلكن قبولو . ىذا تشريع من

أف يالئم تصرفات الشرع ، كىو أف يوجد لذلك ادلعن جنس اعتربه  -الثاين :
اجلملة بغري دليل معني كىو االستدالؿ ادلرسل ، ادلسمى ابدلصاحل  الشارع يف

  . (ُ)ادلرسلة 
ت داخلة ضمن تصرفاكظاىر ىنا أف الشاطيب قد اعترب ادلصلحة ادلرسلة 

 كليست مطلقة عن أم دليل . الشارع ابجلملة
، فقد عرفها الشيخ أبو زىرة َأَّنا "  عاصرينكتبع الشاطيب يف تعريفو كثري من ادلي 

ادلالئمة دلقاصد الشارع اإلسالمي ، كال يشهد ذلا أصل خاص ابالعتبار  ادلصاحل
سالمية ، داخلة يف عمـو ادلصاحل الذ  راعتها الشريعة اإل فهي (ِ)أك اإللغاء .

مصلحة َل يلغها الشارع بنص ، كَل يعتربىا  كىي (ّ)كجاءت لتحقيقها بوجو عاـ 
أك ِبقاصد الشريعة العامة   ، كإظلا اعترب جنسها بملة نصوص بنص كذلك

 .(ْ) كغاايِتا 

                                                             

 (ٖٗ٘/ٔ) ا٫ػزظبّ  (ٔ)

 (.    ٕٖٗ(. ٝاُجٞؽ٢ ، ػٞاثؾ أُظِؾخ ) 7ٕٙ(أطٍٞ اُلوٚ  أثٞ صٛشح  ) ٕ)

 (9ٖ)  اُضسهب  أُشعِخ ٝأُظِؾخ ػا٫عزظ٬(ٖ)

 (ٙٙٔ. )ٕأُششٝػ٤خ ا٩ع٤ٓ٬خ اُؼ٤ِب /ػ٢ِ عش٣شخ /داس اُٞكبء ُِطجبػخ ٝاُ٘شش،  ؽ:   (ٗ)
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على اعتبار  مباشر كقاؿ العالمة الشنقيطي يف تعريفها " أف ال يدؿ دليل خاص
لى إىدارىا ، كإظلا قيل ذلا مصلحة لف ع مناسبة ذلك الوصف كال

تضمن الوصف ادلذكور إلحدل ادلصاحل  . (ُ) الثالث  ادلفركض ى
طلب يف ادل –كإذا نظران إىل تعريف العلماء للمناسب ادلرسل الذم أشرت إليو 

فهم صلد أنو يوافق تعري –ادلبحث الثالث يف الفصل التمهيدم  الرابع من
عندما عرؼ _ رمحو للا _ دعا الزركشي  اللمصلحة ادلرسلة كلعل ىذا م

أصل  ادلناسب الذم ال ييعلم اعتباره كال إلغاؤه للقوؿ " ىو الذم ال يشهد لو
إال أف ادلصلحة ادلرسلة ( ِ)معني ابالعتبار ، كىو ادلسمى ابدلصاحل ادلرسلة 

 .  (ّ)مطلق ادلناسبة كمطلق ادلصلحة  أخص من
 -نستنتج ثالثة أمور : كمن خالؿ النظر إىل ىذه التعريفات

أف ادلصلحة ادلرسلة ليست مطلقة عن الدليل كإظلا ىي داخلة يف  -الكؿ :
اإلسالمية كأحكامها كمقاصدىا كقواعدىا العامة ، كىذا حىت  عمـو الشريعة

 عند من اعتربىا مطلقة عن الدليل.
 ا .ال بد لكي تعترب أف ال يدؿ دليل خاص على اعتبارىا أك إلغائه -الثاين :

كالنوازؿ الذ  سكتت أَّنا تكوف يف الوقائع الذ  َل يرد فيها حكم ،  -الثالث :
 اخلاصة. عنها الشواىد

عتربىا ادلصلحة ادلرسلة أقوؿ " ىي ادلصلحة الذ  َل ي قد كجدت أف تعريفك 
 بدليل خاص ، كدلت عليها أدلة الشريعة العامة ، يستنبطها الشارع كَل يلغها

كل مصلحة اعتربىا الشارع أك ألغاىا بدليل  لتعريف ترجرلتهد عدؿ . فبهذا ا

                                                             

أُظبُؼ أُشعِخ  اُش٘و٤ط٢ /  دمحم ا٤ٓ٧ٖ ثٖ دمحم أُخزبس اُغ٢ٌ٘ اُش٘و٤ط٢ أُؾون: ػ٢ِ   (ٔ)

 (9ٔداس ػبُْ اُلٞائذ ) -ذح ثٖ دمحم اُؼٔشإ.  اُ٘بشش: ٓغٔغ اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬ ثغ

 (9ٗٔ/ٗ)  ، اُذ٣ٖ ثذس ، ، اُضسًش٢ أُؾ٤ؾ اُجؾش  (ٕ)

 (9ٖٗ)  ، اُذ٣ٖ شٜبة ، أُؾظٍٞ / اُوشاك٢ اخزظبس ك٢ اُلظٍٞ ر٘و٤ؼ ششػ(ٖ)
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كالتشهي ، لف كل مصلحة   ؼلرج كذلك كل مصلحة مبعثها اذلولخاص . ك 
 كذلك ال تدخل َتت أدلة الشريعة العامة ، فتنضبط ادلصلحة

ن أىل العلم ، كىم ال ادلرسلة .كؼلرج أيضنا كل مصلحة يراىا من يدعوف أَّنم م
اؿ يف االجتهاد كخاصة ، العدالة كاالستقامة ، كما ىو احلشركط  تتوفر فيهم

مباحة لكل إنساف علم أك ال يعلم ، حىت لو كاف  أايمنا ، فقد أصبحت الفتول
للمصلحة ادلرسلة أُساء سلتلفة ،  إىل أفمن أىل الزيغ كاذلول .كغلدر التنويو 

 . أشرت إليها سابقان 
 ذؼؽَف االقرصالذ فٍ انهغح :  -ثانثا :

كأصلح الشيء بعد  ستصالح نقيض االستفساد، كىو طلب الصالح،اال
فصلحىت   . ( ُ)فساده أقامو ، كأصلح إىل الدابة ، أحسن إليها ى

 -ذؼؽَف االقرصالذ فٍ االصطالذ : -ؼاتؼا :

أحببت أف أعرؼ االستصالح ىنا ، لنو ؼلتلف عن ادلصلحة ادلرسلة يف : أنو 
 (ِ) اـ الفقهية على مقتضى ادلصاحل ادلرسلة "ذلا "ىو بناء الحك اجلانب العملي

كإماـ احلرمني ، مكاف لفظ االستصالح ، كلمة  كقد استعمل بعض الصوليني
أك االستدالؿ ، إظلا يطلق  كعلى كل فإف اسم االستصالح (ّ)" االستدالؿ "

الشرعي كفق  على عمل اجملتهد ، كىو ما أداه إليو اجتهاده من ترتيب احلكم
 .(ْ) دلرسلةادلصلحة ا

                                                             

(. ٝاٗظش خ٬ف ، ٓظبدس  ٗ٘ٔ/   ٔ(  ٓخزبس اُظؾبػ   )  7ٔ٘/ ٕ(  ُغبٕ اُؼشة ) ٔ)

 .(5٘اُزشش٣غ ك٤ٔب ٫ٗض ك٤ٚ  )

( أُذخَ ا٠ُ ٓزٛت أؽٔذ /  ػجذ اُوبدس ثٖ ثذسإ /رؾو٤ن ػجذ هللا  9ٙٔسٝػخ اُ٘بظش  )  (ٕ)

(  ا٫عزظ٬ػ    9ٖٕ/  ٔ)  95ٔٔ_ُٔٓٗٔغ٘خٕػجذ أُؾغٖ اُزش٢ً / ٓئعغخ اُشعبُخ ؽ:

 ( ٖٗٙ( ٝ اُجٞؽ٢ ػٞاثؾ أُظِؾخ  ) 9ٖاُضسهب ،  ٓظطل٠   ) 

جذ هللا ثٖ ٣ٞعق اُغ٢٘٣ٞ أثٞ أُؼب٢ُ آبّ اُجشٛبٕ ك٢ أطٍٞ اُلوٚ ، ػجذ أُِي ثٖ ػ (ٖ)

 (7ٕٓ/ٕ) ٔاُؾش٤ٖٓ / أُؾون: ػجذ اُؼظ٤ْ اُذ٣ت ،ؽ: 

 (ٖٗٙ)   أُظِؾخ  اُجٞؽ٢  ػٞاثؾ (ٗ)
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تسمى مرسلة إلرساذلا أم إطالقها عن دليل خاص  سبب تسميتها ابدلرسلة :
كليس معن تسميتها مرسلة أَّنا  (ُ)يقيد ذلك الوصف ابالعتبار أك ابإلىدار

اصطالح أراد بو  إثباِتا ، أك إىدارىا ، كإظلا ىورلردة عن أم دليل يدؿ على 
 . (ِ)العلماء التمييز بينها كبني القياس

 الفرؽ بينها كبني القياس : -الفرع الثالث :
أم إف القياس ( ّ)أف القياس يرجع إىل أصل معني كىي ال ترجع إىل أصل معني 

أما يف ادلصلحة الوقائع الذ  ذلا نظري يف القرآف أك السنة أك اإلَجاع،  يكوف يف
 . (ْ) نظري ادلرسلة فليس ذلا

قياس ذلا اعتبار من الشارع أما كأف ادلصلحة الذ  بين احلكم عليها يف ال
عليها احلكم يف ادلصلحة ادلرسلة فلم يشهد ذلا شاىد ابعتبار  ادلصلحة الذ  بين

 .(ٓ) أك إلغاء
" إذ القياس أصل معني ككوف ىذه ادلعاين :يف ذلك_ رمحو للا _يقوؿ الغزايل 

ة بل َأدلة كثرية ال حصر ذلا من الكتاب كالسن مقصودة عرفت ال بدليل كاحد
 ."  (ٔ) مصلحة مرسلة  كقرائن الحواؿ كتفاريق المارات تسمى لذلك

 
 
 
 

                                                             

 (7ٕٔ/ٕ)   اُؾش٤ٖٓ اُلوٚ  آبّ أطٍٞ ك٢ اُجشٛبٕ (ٔ)

س اُغٞدا٤ٗخ ا٧دُخ اُؼو٤ِخ ٝػ٬هزٜب ثبُ٘و٤ِخ ػ٘ذ ا٧ط٤٤ُٖٞ / دمحم عؼ٤ذ  شؾبرٚ ٓ٘ظٞس /اُذا (ٕ)

 (ٌُِٖٕٙزت. ) 

 (.9ٕٙ/ ٔأُذخَ ا٠ُ ٓزٛت أؽٔذ / اثٖ ثذسإ  )  (ٖ)

ُغ٘خ ٕأطٍٞ اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬ / ص٢ً اُذ٣ٖ شؼجبٕ / ٓطبثغ داس اٌُزت :ث٤شٝد _ُج٘بٕ ؽ: (ٗ)

ٔ97ٔ (ٕٗٔ) 

 (ٕٙٔ) 9ٕٙٔأطٍٞ اُلوٚ ا٩ع٢ٓ٬ أثٞ اُؼ٤٘٤ٖ /ؽ:داس اُزؤ٤ُق ُغ٘خ  (٘)

 (79ٔ) ظل٠ أُغز/  اُـضا٢ُ  ( ٔ)
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84 
 

 انًثسث انثاٍَ
 :انًصهسح انًؽقهحذسؽَؽ يسم انُؿاع فٍ زدُح 

أردت البحث يف زلل النزاع كأسباب اخلالؼ ، قبل بياف حجيتها حىت يتبني لنا  
 طبيعة اخلالؼ.

 .كىل ىو حقيقي أـ شكلي ؟
 -زلل النزاع :َترير  -الفرع الكؿ :

كأف كل  يتفق َجهور الفقهاء على أف ادلصلحة معتربة يف الفقو اإلسالمي ،
كادلصلحة إما أف  (ُ) ِبا ما دامت ليست شهوة كال ىول . مصلحة غلب الخذ

 -ذلول النفس ، كزلصلة لرغباِتا العادية ،  ظر إليها من حيث إَّنا لذة موافقةين
االعتبار فاجلميع متفق على  فبهذا –ول قائمة على التشهي كاذليعين مصلحة 

للحياة الخرل  ردىا كعدـ اعتبارىا ، أك ينظر إليها من حيث تقاـ احلياة الدنيا
د بينت أقساـ ادلصلحة ادلرسلة كق (ِ) فهذا الذم كقع فيو النزاع بني العلماء

قبل ، ابعتبار شهادة الشرع ذلا أَّنا أقساـ ثالثة ، من حيث االعتبار  من
كدلا ثبت أف القسم الكؿ مقبوؿ  (ّ)اإلعادة ىنا رعي ، فال حاجة إىلالش

الث فهذا يبق إال القسم الث لقسم الثاين مردكد إتفاقنا ، فلمابالتفاؽ ، كأف ا
بعضهم  كىو ما أطلق عليو .(ْ)كىو زلل النزاع . الذم كقع فيو اخلالؼ ، 

ك غريىا كىي الذ  ادلصلحة ادلرسلة ، كبعضهم االستصالح ، أك االستدالؿ أ
 يف حجيتها ، كنسب العمل ِبا إىل بعض الئمة دكف بعضهم اآلخر. تنازعوا

 
 ب االختالؼ يف ادلصلحة ادلرسلة :الفرع الثاين : أسبا

                                                             

 (7ٕٔأطٍٞ اُلوٚ  دمحم أثٞ صٛشح / اُ٘بشش: داس اُلٌش اُؼشث٢ ) (ٔ)

 (5ٕٓ_79ٕرؼ٤َِ ا٧ؽٌبّ / دمحم ٓظطل٠ شِج٢ / ٓطجؼخ ا٫صٛش )   (ٕ)

 (ٓ٘أٗظش أهغبّ أُظِؾخ ٖٓ ؽ٤ش ا٫ػزجبس اُششػ٢ ُٜب )(ٖ)

 (ٖٖٗ) ، عٔؼخ ادس٣ظ ، ا٩ع٢ٓ٬ دساس اُلوٚ ك٢ ٝأصشٙ اُشأ١(ٗ)
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 ألة أسباب كثرية أبينها إبغلاز :لالختالؼ يف ىذه ادلس
 -تعارض أصلني " عند العلماء " : -السبب الكؿ :

 ييعترب إال ما كاف اعتربه الشارع . أال -الصل الكؿ :_ ُ 
 اعتبار ادلصلحة يف اجلملة . -الصل الثاين :_ِ

فمن نظر إىل الصل الكؿ ، قاؿ ال تعترب ادلصلحة ادلرسلة لف الشرع َل 
 يعتربىا .

لة ، لف الشرع اعترب كمن نظر إىل الصل الثاين ، قاؿ ابعتبار ادلصلحة ادلرس
 حيث اجلملة .  ادلصلحة من

 اختالؼ العلماء يف معن اإلرساؿ يف " ادلصلحة ادلرسلة " ، -السبب الثاين :
ة إىل العقوؿ االستصالح فقد يكوف ادلعن أف يوكل أمر تقدير ادلصلح كمعن

ابعتبار الشرع أك عدمو ، كقد يكوف ادلعن ، أال يتقيد  البشرية دكف التقيد
تلفة ابلقياس على أصل الحداث ادلخ اجملتهد يف حكمو على ما يستجد من

 إليها الشارع .  رمىالذ منصوص عليو ، كإف تقيد ابدلصاحل كالىداؼ 
ا اختلفوا يف حكم م –كلو اتفق العلماء على أحد ىذين ادلعنيني لإلرساؿ 

، كمن ادلرسلة ، فإف من أنكر العمل ِبا الحظ ادلعن الكؿ  العمل ابدلصلحة
 . (ُ)الثاين جوز العمل ِبا الحظ ادلعن

ا دقيقنا يلم عدـ َتد –كما يظهر   –فإف من أسباب اخلالؼ   يد اللفظ َتديدن
   (ِ) اخلالؼ .  مشل

                                                             

 97ٙٔ_9ٖٙٔ ُغ٘خ ثٔظش أُؼبسف داس/  هللا ؽغت ػ٢ِ/ ا٩ع٢ٓ٬ اُزشش٣غ طٍٞأ  (ٔ)

 (ٕٗٔ)ص

 (ٙٓٔ) ٓذًٞس ع٬ّ ُٔؾٔذاُلوٚ  /  أطٍٞ  (  ٕ)
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سبب اخلالؼ ، أف ما قالو الغزايل يف شفاء الغليل من أف  -السبب الثالث :
م كادلعاقد دكف اضطراابن كغموضنا ، كسببو االكتفاء ابلرتاج عند العلماء فيو

  (ُ).التهذيب ابلمثلة
كالـ الغزايل ، أصاب كبد احلقيقة ، فإين نظرت يف كثري من كتب  كال شك أف

فوجدِتم قد درجوا على نفس الطريق يف عرض ىذه  لصوؿ قدؽلها كحديثها ،ا
أغلبهم على ذكر أقواؿ العلماء فيها  ادلسألة ، كذكركا المثلة نفسها ، كَل يزد

 شيئنا .
طبيقات معاصرة بت –ادلعاصرة  –ة كقد عنوف بعضهم كتبو أك رسائلو العلمي

فلم يذكر من تطبيقاِتا ادلعاصرة شيئنا ، بل أكرد ما ذكره  للمصلحة ادلرسلة ،
كتاب فقو ادلصلحة كتطبيقاتو ادلعاصرة  الالشاطيب يف االعتصاـ . انظر مث

 لألستاذ الدكتور حسني حامد .
 خالفهم يف َتقيق مناط ادلصلحة . -السبب الرابع :

عضهم أف ادلصلحة ادلعتد ِبا يف الشريعة متحققة ، يف فرع من الفركع فقد يرل ب
من بناء احلكم عليها ، فيستصلح ِبوجبها ، يف حني يرل آخركف أف  انع، كال م

الشركط ، أك أف نصنا أك مصلحة أخرل تعارضها فييحجم  ادلصلحة غري كافية
 (ِ)عن الخذ ِبا . 

عمل ابدلصلحة ادلرسلة أك ضوابط االختالؼ يف شركط ال -السبب اخلامس :
ايل ذلا فقد شرط الغز  ( ّ)أدل إىل اخلالؼ يف االستصالح . العمل ِبا ، شلا

                                                             

شلبء اُـ٤َِ ك٢ ث٤بٕ اُشجٚ ٝأُخ٤َ ٝٓغبُي اُزؼ٤َِ /أثٞ ؽبٓذ اُـضا٢ُ /رؾو٤ن :اؽٔذ  (ٔ)

 (ٔٓٔ. ص )97ٔٔ_9ٖٓٔاٌُج٤غ٢، ٓطجخ ا٫سشبد_ ثـذاد ُغ٘خ 

 (  555 )اُخٖ ٓظطل٠ /أصش ا٫خز٬ف ك٢ اُوٞاػذ ا٧ط٤ُٞخ ك٢ اخز٬ف اُلوٜبء (ِ)

 (5ٔٗ_ٓٔٗ ص) .اُشعبُخ ٓئعغخ:ؽ اُجٞؽ٢ عؼ٤ذ دمحم/  أُظِؾخ ػٞاثؾ(ّ)
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الشاطيب ، كابن عبد السالـ ، كابن تيمية ،فلكل  شركطنا تتلف عن ما شرطو
 ذلك يف ضوابط العمل ابدلصلحة . منهم شركط خاصة بو ، كسيأيت بيافكاحد 

ذم كقع بني العلماء يف ثة أسباب دلا ُساه االضطراب الكقد ذكر البوطي : ثال
مالك فهي أسباب لالضطراب ، يف النقل عن العلماء مثل  االستصالح

 .(ُ)أسباابن للخالؼ –نظرم  يف كجهة –كالشافعي ، كليست 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             

 (٘ٓٗ_ 57ٖأُظذس ٗلغٚ ) (ُ)
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 انًثسث انثانث
 لىال انًػاهة فٍ انًصهسح انًؽقهح: أ

 ذًهُع

أكؿ من أعمل  بل الشركع ببياف آراء العلماء ، ال بد من اإلشارة إىل أفق
َل  رضي للا تعاىل عنو صحابة رسوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص .فإف الصحابة ادلصلحة ادلرسلة ىم

كفق ادلصاحل ، مىت دلسوا فيها اخلري ككجدكا  يكونوا يتوانوف عن ترتيب الحكاـ
الدكلة ككثرة احلوادث الذ  َل يكن  ع ، التساعأَّنا مندرجة ضمن مقاصد الشر 

الحكاـ اققة دلا فيو من مصاحل ، كإف َل  فيتخذكف شيء منها على عهده ملسو هيلع هللا ىلص
مع أم نص من الكتاب أك  غلدكا أصال يقيسوَّنا عليو ما داـ أَّنا ال تتعارض

، مثل َجع  كأمثلة ذلك كثرية مبثوثة يف كتب الصوؿ كغريىا (ُ). السنة 
كالتابعوف على درِبم ، فقد ذكر  (ّ)كتضمني الصناع (ِ) ادلصحف كنسخو

كمن ذلك   إابف خالفتو  –هنع هللا يضر  –العلماء َجلة شلا حكم بو عمر بن عبد العزيز 
أعرض حلقيقة رأم ادلذاىب يف ادلصلحة  (ْ)أنو أمر بتدكين السنة النبوية . 

الكية ، مث أَجل آراءىم بعد ذلك ، كأبدأ ابدل ادلرسلة ، بنظرة عابرة لكل مذىب
 .لَّنم أصحاب الرايدة فيها

 
 
 
 
 

                                                             

 (ٖ٘ٙ)  أُظِؾخ اُجٞؽ٢ ػٞاثؾ (1)

/  ٗ، ط  ٣ٗ7ْٓٔ ، ؽذ٣ش سهْ اُوظخ  ًبِٓخ ، ك٢ طؾ٤ؼ اُجخبس١   ثبة عٔغ اُوشإٓ اٌُش (2)

 .   9ٓ7ٔص 

اُج٤ٜو٢ ، أثٞ ثٌش أؽٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ ، اُغٖ٘ اٌُجشٟ ، ًزبة ا٩عبسح ، ثبة رؼ٤ٖٔ ا٧عشاء  (3)

 ( ، هبٍ ػ٘ٚ اُج٤ٜو٢ ٫ ٣ضجذ ٓضِٚ ػ٘ذ أَٛ اُؼِْ ، ٌٓزجخ داسٕٕٔ/ ٙ) ٗٗٗٔٔؽذ٣ش سهْ 

 (.75ٖ_7ٕٖ ) أُظِؾخ  اُجٞؽ٢  ص ػٞاثؾ (4)
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 أوال : انًانكُح :

ا ابدلصلحة ادلرسلة، بل  –رمحو للا  –كاف اإلماـ مالك  أكثر العلماء أخذن
ت على دلت على اعتبارىا نصوص الشريعة كما دل (ُ) مستقال الياعتربىا دل

الحكاـ الشرعية ، عند فقداف النص يف احلادثة  القياس . فيبين على أساسها
كىذا ما  (ِ)االستحساف فرعنا منها .  أك فيما يشاِبها ، كقد توسع فيها كاعترب

رمحو للا  –مالك  " التـز اإلماـ:بينو علماء ادلذىب ، حيث يقوؿ الشاطيب
ىو  يف العبادات عدـ االلتفات إىل ادلعاين ، ِبالؼ قسم العادات الذم –تعاىل 

جار على ادلعن ادلناسب الظاىر للعقوؿ ، فإنو اسرتسل فيو ، اسرتساؿ ادلدؿ 
 ؼلرج عنو كال فهم ادلعاين ادلصلحية ، مع مراعاة مقصود الشارع أف ال العريق يف

 (ّ)أصوؿ. من يناقض أصالن 
و ادلصلحة كعندما عرؼ علماء ادلذىب بينوا أنو : الذم جهل أمره ، كى

الصوؿ قدؽلنا كحديثنا  علماءكيكاد غلمع  (ْ)ادلالكية "  ِباادلرسلة الذ  يقوؿ 
ككاف اإلماـ مالك يف أخذه ؛ فقو ادلصاحل  عن غريه َأنوعلى أف فقو مالك ؽلتاز 

 .ابدلصاحل ادلرسلة أصال مستقال متبعنا ال مبتدعنا
الذ  ذكرانىا  (ٓ) حيث إنو تبع أفعاؿ الصحابة الذ  بنيت على ادلصلحة ادلرسلة

اإلماـ مالك َيخذ ابدلصلحة ادلرسلة على إطالقها دكف قيود ؟  : ىل كاف لكن
انتقد بعض علماء الصوؿ اإلماـ  القياس ؟ ها على النص أككىل كاف يقدم

بل يفرط ابلخذ  مالك ، أنو َيخذ ابدلصلحة ادلرسلة على إطالقها دكف قيود ،
كمن  عة اإلسالمية .ِبا ، فيثبت مصاحل بعيدة عن ادلصاحل ادلعركفة يف الشري

                                                             

 (5ٖٔ( / دمحم أثٞ صٛشح  ٝكوٜٚ آساإٙ – ٝػظشٙ ٤برٚؽ ٓبُي(ٔ)

 (ٕٙ)    اُضسهب  اٗظش ا٫عزظ٬ػ  (  ٕ)

 (ٖٙٙ/ٔ)     ا٫ػزظبّ  اُشبؽج٢(ٖ)

 ٝاٗظش ٗضش اُٞسٝد ػ٠ِ ٓشاه٢ اثٖ اُغؼٞد (9ٕٖ(   اٗظش  ششػ ر٘و٤ؼ اُلظٍٞ ) ٗ)

 (ٙٓ٘_٘ٓ٘/ٕاُش٘و٤ط٢)،

 (ٓ٘أُظِؾخ / ؽغبٕ   ) ٗظش٣خ(  ٘)
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َأف مالكنا َل يعتد  (ُ)مثل ابن احلاجب –العجيب أف يقطع بعض ادلالكية 
 ادلرسلة فيقوؿ يف كتابو  ابدلصلحة

 أم الدليل على حجية ادلصلحة ، ادلنتهى الصويل " لنا ال دليل فوجب الرد "
 و ادلالكيةالقطع ما أفىت بو إماـ احلرمني كالغزايل شلا ال يقوؿ ب كلعل مصدر ىذا

االنتقادات لإلماـ مالك ليست زلققة ، لنو قيد ه كالصحيح أف ىذ (ِ)
 (ّ)ذكرىا الشاطيب يف االعتصاـ  ادلصلحة ادلرسلة بضوابط َتنعها من التفلت 

 سأذكرىا يف ضوابط ادلصلحة .
 أمور الناس فهذه قيود بال شك َتنعو من أف يفرط إبعماؿ ادلصلحة ، كييسرٌي 

هوات كالىواء ، كىو ال ؼلالف نصنا مقطوعنا بو إال للضركرة الش على مقتضى
معرضة للنصوص القاطعة كالحكاـ اإلَجاعية ، كَل  كَل غلعلها (ْ)ادللجئة .

قواما من غري إفراط كال  يضيق على العقل بل كاف مسلكو بني ذلك
كالشهوات ،  كادلصلحة الذ  يعتمد عليها مالك ليست حسب الىواء(ٓ)تفريط.

كد ذلك الشاطيب بقولو " ادلصاحل اجملتلبة شرعنا كادلفاسد ادلستدفعة إظلا ، يؤ 
من حيث تقاـ احلياة الدنيا لآلخرة ال من حيث أىواء النفوس يف جلب  تعترب

كمن المثلة على الخذ ابدلصلحة (ٔ)"مفاسدىا العادية مصاحلها العادية أك درء
 لة عند مالك كثرية ، أذكر منها :ادلرس

                                                             

خ ا٩ٓبّ اُؼ٬ٓخ أُوشئ ، أثٞ ػٔش عٔبٍ اُذ٣ٖ ػضٔبٕ ثٖ ػٔش ثٖ أث٢ ثٌش اٌُشد١ اُش٤ ( ٔ)

بُْ ، سأًعب ك٢ اُؼشث٤خ ، رٞك٢ ؼبء ا٤ُطبؽت اُزظب٤ٗق ، ًبٕ ٖٓ أرً ا٢٘٣ُٞ ا٧طَ أُب٢ٌُ ،

 (ٕٗٙ  ٕٙٙ/ ٖٕ، اُزٛج٢ ، ع٤ش أػ٬ّ اُ٘ج٬ء  )  ـٛ ٙٗٙع٘خ 

٢ ُ٪ٓبّ أث٢ ػٔشٝ عٔبٍ اُذ٣ٖ ػضٔبٕ ثٖ ػٔش (ششػ اُؼؼذ ػ٠ِ ٓخزظش أُ٘ز٠ٜ ا٧طُٕٞ)

 (  7ٖٖٛـ ص  )  ٙٗٙثٖ أث٢ ثٌش أُؼشٝف ثبثٖ اُؾبعت ٝكبرٚ ط 

 (7ٖٙ_ٖٗٙ/ٔ)   اُشبؽج٢  ا٫ػزظبّ(ٖ)

 (ٕٖٔ)   صٛشح أثٞ ٓبُي اصبسٙ /(ٗ)

 (ٖٕٖرارٚ) أُشعغ(٘)

 (7ٖ/ٕ)   أُٞاكوبد / اُشبؽج٢(ٙ)
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بيعة ادلفضوؿ كىو الذم يوجد من ىو أكىل منو ابخلالفة ، كقتل اجلماعة إجازتو 
إذا َل يوجد يف  كمنها أنو غلوز لإلماـ أف يفرض على الغنياء ماالن ، ابلواحد 

كمنها إذا لو عم احلراـ انحية من الرض ، يعسر ، بيت ادلاؿ ما يسد احلاجة 
حلاجة إىل الزايدة على سد االنتقاؿ منها ، كانسدت ادلكاسب الطيبة ،كمست ا

( ُ)إىل قدر احلاجة  ف يزيد على قدر الضركرة ، كيرتقيالرمق فإف ذلك سائغ أ

 ال حاجة إلعادِتا ىنا . (ِ) كقد انقش ىذه اآلراء كثري من العلماء.
كيرد الدكتور البوطي كالدكتور حسني حامد ، على من يقوؿ إف اإلماـ مالك 

 (ّ)، مثل مصطفى شليب كمصطفى زيد النص اخلاص  يقدـ ادلصحلة على
كاثبتا أف اإلماـ مالك ال يقدـ ادلصلحة على  ابلنظر يف فتاكم اإلماـ كَتقيقها ،

 .النص اخلاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (ٖٖٙ/5ٖ٘/ٔ)   اُشبؽج٢ ا٫ػزظبّ(ٔ)

 (7ٖٙا٧ؽٌبّ / شِج٢ ) رؼ٤َِ(ٕ)

 (7ٖٙ) شِج٢/  ا٧ؽٌبّ رؼ٤َِ(ّ)
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 -انسُاتهح : -ثاًَُا :

احلنابلة َيتوف يف ادلرتبة الثانية بعد ادلالكية يف اعتبار ادلصاحل كشلا يدؿ على 
" كمن استقرأ الشريعة يف مواردىا ابن تيمية :قوؿ علماء ادلذىب ، ي ذلك أقواؿ

فال )مبنية على قولو تعاىل  كمصادرىا كجدىا غ كى ى ال عىادو ى رى ابى ًن اٍضطر  ى غيػٍ فمى
مٍث فىًإف  اَّلٌلى ى  فىمىن )كقولو تعاىل ( ُ)(ًإمٍثى عىلٍيوً  رى ميتىجىاًنفو إلًًٌ اٍضطر  يف سلىٍمىصىةو ى غيػٍ

معاشهم ، كَل يكن سببو معصية  ، فكل ما احتاج الناس إليو يف (ِ)(غيفوره ر ًحيمه 
معن ادلضطر الذم  ىي ترؾ كاجب أك فعل زلـر ، َل ػلـر عليهم ، لَّنم يف

 –يف القوؿ الذم نقلتو عنو  –كقد أثبت ابن القيم ( ّ)ليس بباغ كال عاد " 
كم كمصاحل العباد اعتبار ادلصاحل يف الشريعة مبناىا اإلسالمية كأساسها على احلً 

 (ْ) كادلعاد.  يف ادلعاش
كعلا من كبار  – _رمحهما للا _ كىذا كالـ كاضح من ابن تيمية كابن القيم

يف اعتبارادلصاحل يف مذىبهما . كإف ابن القيم عندما عىد   –علماء ادلذىب 
ا يعتربىا داخلة يف القياس إال أف كثرين  لنو  أصوؿ مذىبو َل يذكر منها ادلصاحل ،

كصيانة اجملتمع كدفع   من فتاكم إماـ ادلذىب الذ  استهدفت صالح الناس
كلقد كجد من   (ٓ)الضر عنهم تعترب شلا يندرج َتت ابب ادلصاحل ادلرسلة .

  (ٔ)علماء ادلذىب من يرفض ادلصاحل ادلرسلة كال يعتد ِبا ،مثل ابن قدامة
ا رأينا يف كالـ ابن القيم كمنهم من أثبتها كجعلها داخلة يف أبواب القياس ، كم

 .فكيف نوفق بينهما ؟ بدراف " ذىب أصحابنا إىل اعتبارىا ، كقد قاؿ ابن

                                                             

 7ٖٔاُجوشح  / عٞسح (ٔ)

 ٖأُبئذح / عٞسح (ٕ)

 ( ٘ٙ_ٗٙ/9ٕٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ ) ( ٖ)

 (  ٔٔ/ٖأُٞهؼ٤ٖ) أػ٬ّ  (ٗ)

 (ٕ٘_ٕٗ/ٔ) اُغبثن أُشعغ  (٘)

 (7ٓٔ_9ٙٔ)   اُ٘بظش/ اثٖ هذآخ سٝػخ  (ٙ)
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 ال تشهد النصوص الشرعية احلقيقة أف من ردىا إظلا رد ادلصاحل الغريبة الذ 
كىذا ما   ابالعتبار ، فإف القوؿ ِبا تشريع ابلرأم من القائل بو فال يقبل جلنسها

ماء أما من جعلها داخلة يف أبواب القياس ، يقصدكف القياس يقولو عامة العل
 الذ  شهدت الصوؿ جلنسها ابالعتبار . ِبعناه الواسع الذم يشمل ادلصاحل

الذ  ذكرىا الشاطيب يف كتابو  كإَّنم يشرتطوف يف ادلصلحة ما يشرتطو ادلالكية
 االعتصاـ .

احلنابلة َيخذكف كمن الظاىر أف أغلب العلماء ادلعاصرين يقولوف : َأف 
كمصطفى شليب يف تعليل  (ُ)زىرة يف كتابو أمحد بن حنبل  ابدلصاحل ، مثل أيب

كالبوطي يف  (ّ)ادلصلحة يف التشريع اإلسالمي كمصطفى زيد يف(ِ) الحكاـ
  (ٓ)االستصالح. كالزرقا يف رسالة( ْ)ضوابط ادلصلحة 

السياسة الشرعية ، كقد أكثر اإلماـ أمحد من االعتماد على ادلصلحة يف ابب 
 يف جواز العمل ابلسياسة الشرعية .  (ٔ)ابن القيم مناظرة ابن عقيل  كقد نقل

ادلناظرة بقولو " فإذا ظهرت أمارات العدؿ كأسفر كجهو ،  كيعلق ابن القيم على
كدينو، كيضيف ، بل بني للا سبحانو ِبا شرعو من  َأم طريق كاف ،  مث شرع للا

كقياـ الناس ابلقسط ، فأم طريق  امة العدؿ بني عبادهالطرؽ أف مقصود ق إق
كقد  (ٕ) استخرج ِبا العدؿ كالقسط فهي من الدين كليست سلالفة لو "

                                                             

 (7ٕٕآساءٙ  ٝكوٜٚ / دمحم أثٞ صٛشح /داس اُلٌش اُؼشث٢ )أثٖ ؽ٘جَ/ ؽ٤برٚ ٝػظشٙ _( ٔ)

 (77ٖ)  ا٧ؽٌبّ / شِج٢ رؼ٤َِ(ٕ)

 (7٘_7ٗ)    ا٩ع٢ٓ٬  / ص٣ذ اُزشش٣غ ك٢ أُظِؾخ(ٖ)

 (5ٕٖ_5ٖٔ)  أُظِؾخ اُجٞؽ٢ ػٞاثؾ(ٗ)

 (75_7ٗ)    أُشعِخ / اُضسهب ٝأُظبُؼ ا٫عزظ٬ػ(٘)

اُٞكبء ػ٢ِ ثٖ ػو٤َ ثٖ دمحم ، اُجـذاد١ اُظلش١ ، اُؾ٘ج٢ِ  ا٩ٓبّ اُؼ٬ٓخ ش٤خ اُؾ٘بثِخ ، أثٞ  (ٙ)

 . اُزٛج٢ ، ع٤ش أػ٬ّ اُ٘ج٬ء ـٛ ٖٔ٘اُزظب٤ٗق ، رٞك٢ ع٘خ  اُؾ٘ج٢ِ أُزٌِْ ، طبؽت 

  (ٔ9  /ٗٗٗ) 

 

اُطشم اُؾ٤ٌٔخ ك٢ اُغ٤بعخ اُششػ٤خ  /  دمحم ثٖ اث٢ ثٌش ثٖ اُو٤ْ  /رؾو٤ن :ٗب٣ق ثٖ اؽٔذ ( 7)

 (7ٔ)  5ُٕٗٔغ٘خ  ٔ٘شش ٝاُزٞص٣غ ؽ:اُؾٔذ /داس ػبُْ اُلٞائذ ُِ
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استخرج العلماء من كتب ادلذىب كثرينا من الفركع كالمثلة على أخذ اإلماـ 
ف نقلوىا عن ابن القيم كابن قدامو كغريعلا . كال بد أ ابدلصلحة ادلرسلة . أمحد

احلنابلة ال يقدموف ادلصلحة على النص ، فال يقدموف مصلحة  نؤكد ىنا أف
على حديث كلو كاف حديث آحاد، بل ال يقدموَّنا على فتول الصحايب ، كال 

فال اعتبار عندىم دلصلحة تصادـ النص . كقد بث الدكتور  احلديث ادلرسل 
َيخذكف  احلنابلة َأفعبد للا الرتكي أصوؿ مذىب أمحد ، كأنكر على من قاؿ 

" كالذم أحب أف انتهي إليو أف احلنابلة ال :، لكنو عاد كقاؿ ( ُ)ابدلصاحل
 .ن ما دامت مصاحل شهد ذلا الشرع "ادلصاحل يف فتواىم ، كلك يهدركف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

أُذخَ ا٠ُ ٓزٛت أؽٔذ /  ػجذ اُوبدس ثٖ ثذسإ /رؾو٤ن ػجذ هللا ػجذ أُؾغٖ اُزش٢ً / (ٔ)

 (.75ٗ) 95ٔٔ_ُٔٓٗٔغ٘خٕٓئعغخ اُشعبُخ ؽ:
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 -انشافؼُح : -ثانثا :

جع أنو ينكر العمل ابدلصلحة ادلرسلة ، كقد ير  –هنع هللا يضر  –شاع عن الشافعي 
ذلك إىل أنو ال يعتربىا من أصوؿ مذىبو ، فأصوؿ مذىبو الكتاب كالسنة  سبب

غلد فاالجتهاد ابلقياس على كاحد من ىذه الدلة ، كقد عقد  كاإلَجاع ، فإف َل
" ال غلوز دلن  :إبطاؿ االستحساف ، يقوؿ فيو الشافعي يف كتاب الـ ابابن ، ُساه

ا أك مفتينا أف  يفذ  إال من جهة خرب الـز  ػلكم ، كال أفاستأىل أف يكوف حاكمن
قياس على  كذلك الكتاب مث السنة أك ما قالو أىل العلم ال ؼلتلفوف فيو ، أك

بعض ىذا ، كال يفىت ابالستحساف إذا َل يكن االستحساف كاجبا ، كال يف كاحد 
. كاستدؿ الشافعي بملة أدلة على إبطاؿ االستحساف ، (ُ)ىذه ادلعاين " من

من كقد استخرج الشيخ أبو زىرة  (ِ) إبطاؿ االستحساف ضها يف كتابذكر بع
كمن ىذا صلد أف الشافعي ال يقبل االستحساف كدليل شرعي  غريىاكالـ اإلماـ 

 ، لنو يف نظره مبين على التشهي.
يف الوقت الذم منع فيو الشافعي الخذ ابالستحساف  –كاالستحساف إذ ذاؾ 

ي بعد ذلك  يف طريقة ىو االسم الشائع – أيب حنيفة كالشامل دلا ُسي
 ابالستصالح كادلصاحل ادلرسلة .

ا أف يقوؿ يف شيء حل كال حىريـ إال  كيقوؿ يف الرسالة " على أف ليس لحد أبدن
 العلم اخلرب يف الكتاب أك السنة ، أك اإلَجاع أك من جهة العلم ، كجهة

 .(ّ) القياس " 
بين على التشهي كىذا الذم َل يقل كاالستحساف الذم ينكره الشافعي ىو ادل

كيظهر من أقولو أنو ال ( ْ).  –احلنفية كادلالكية  –ابالستحساف  بو الذين قالوا
                                                             

   )77ٖٔػذد) ا٤ُٞعق سٝص عش٣ذح  (ٔ)

 (ٕٓٔكوشح  9ٖ(  اُشبكؼ٢ ، اُشعبُخ ) 7ٙا٫عزظ٬ػ / اُضسهب ، اُٜبٓش) (ٕ)

 (ٖٕٙ_9ٕ٘   ) ص  دمحم ، صٛشح أثٞآساإٙ ٝكوٜٚ  –(   اُشبكؼ٢ ، ؽ٤برٚ ٝػظشٙ ٖ)

 (ٙٙ)  ا٫عزظ٬ػ / اُضسهب ( ٗ)
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94 
 

ليست من أصوؿ مذىبو ، كلنو ال يقبل َأم دليل  يقبل ابدلصلحة ادلرسلة لَّنا
 اإلماـ الشافعي ال يقبل ال يعتمد على ىذه الصوؿ . فهل صحيح أف

 .ادلصلحة ؟ 
قيقة أننا عندما ننظر يف كتب الصوؿ ، سنجد أف كثرينا من العلماء ينسب احل

الخذ ابدلصلحة ادلرسلة كمنهم كبار علماء ادلذىب . فهذا إماـ  إىل الشافعي
الشافعية ينسب بوضوح إىل إمامو القوؿ ابدلصاحل  احلرمني كىو من كبار علماء

رضي للا  –حنيفة  أصحاب أيب " كذىب الشافعي كمعظم:ادلرسلة فيقوؿ 
عليو يف أصل  إىل اعتماد االستدالؿ كإف َل يستند إىل حكم متفق –عنهما 

 كلكنو ال يستجيز النأم كالبعد كاإلفراط ، كإظلا يسوغ تعليق الحكاـ ِبصاحل
يراىا شبيهة ابدلصاحل ادلعتربة كفاقنا ، كابدلصاحل ادلستندة إىل أحكاـ اثبتة 

   (ُ) الشريعة "  الصوؿ قارة يف
كمن تتبع كالـ الشافعي غلده ينوط الحكاـ ابدلعاين ادلرسلة ، فإف عدمها 

صلد إماـ احلرمني ينسب إىل إمامو القوؿ  (ِ)مشبهنا كدأبو . التفت إىل الصوؿ
كبعد ىذا ، ال يسع الباحث إال أف يسلم أف  ابدلصلحة ادلرسلة ، كلكنو يبني أف

كبارعلماء ادلذىب يقولوف  صة عندما صلدالشافعي يقوؿ ابدلصلحة ادلرسلة ، خا
الكتاب  ذلك .ابإلضافة إىل أف معن القياس عند الشافعي ىو كل ما عدا

، أك  ، أم شلا فيو معن احلالؿ فيكوف ِبوجبو حالالن  (ّ)كالسنة شلا كاف يف معناه
كاف فيو معن احلراـ فيكوف ِبوجبو حرامنا كإف َل يتوفر شاىد من أصل جزئي  شلا
كإذا كاف الشافعي ػلرص أشد  (ْ)بامع الشبو اجلزئي بينهما .  س عليويقا

 احلرص على كجود النص
                                                             

 (7ٕٔ/ٕاُجشٛبٕ ك٢ أطٍٞ اُلوٚ / ا٫ٓبّ اُغ٢٘٣ٞ )( ٔ)

 . ثزظشف (7ٕٓ_ٕ٘ٙ) ٝػظشٙ ؽ٤برٚ ، اُشبكؼ٢ ، صٛشح أثٞ( ٕ)

 (ٕٓٔ) اُـ٤َِ شلبء ، اُـضا٢ُ(ٖ)

 .(ٕٖٓ/ٔا٧طٍٞ) ك٢ ا٧دُخ هٞاؽغ ، اُغٔؼب٢ٗ(ٗ)
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الشرعي أك اخلرب الالـز الذم يكوف القياس طلبنا لو كاستنباطنا منو ، حىت ال 
ابالستحساف ، راجعنا جملرد الشهوة ، كإذا كانت كل مصلحة  يكوف الفقيو قائالن 

للشريعة من َجلة نصوص قد تفيد القطع يف  مالئمة إظلا تعرؼ مالءمتها
 رلموعها ِبذا ادلعن ، فإف ادلصلحة ادلرسلة

تكوف داخلة َتت القياس يف نظر الشافعي. كإظلا ينكر الشافعي اعتبار الىواء 
ادلصلحة ادلرسلة ليست كذلك فهو َيخذ ِبا . كشلا يدؿ على أف  ، كما دامت

 مثلة ادلبثوثة يف كتب اإلماـ كأصحابو .ادلرسلة ، ال الشافعي َيخذ ابدلصاحل
 ؼاتؼاً :انسُفُح

دلصاحل ، كذلك لقلة ما ريكم فقد شاع عنهم كما عن الشافعية عدـ الخذ اب
يف القواعد الصولية دلذىبو ، فقد ركم عنو _ رمحو للا _ حنيفة  اإلماـ أيبعن 

 كسلم، عليو للا صلى للا رسوؿ فبسنة أجد َل فما للا، بكتاب آخذ ":أنو قاؿ 
 بقوؿ آخذ أصحابو، َأقواؿ أخذت للا رسوؿ سنة كال للا كتاب يف أجد َل فإف
 غريىم قوؿ إىل قوذلم من أخرج كال منهم، شئت من قوؿ كأدع منهم، شئت من
 فإذا انتهى المر إىل إبراىيم ، كا لشعيب ، كابن سريين كاحلسن كعطاء كسعيد، 

كمن  (ُ)ـ اجتهدكا فأجتهد كما اجتهدكا " فقو  – كعدد رجاالن  –بن ادلسيب 
أاب حنيفة َل يصرح بكوف ادلصاحل ادلرسلة أحد أصوؿ مذىبو  ادلسلم بو أف اإلماـ

، كاالستحساف عندىم كما عرفو  (ِ) كيتوسع فيو . إال أنو َيخذ ابالستحساف
للناس " كقيل : ىو " طلب السهولة  السرخسي " ىو ترؾ القياس ِبا ىو أكفق

، مث يقوؿ : "  .....حكاـ " كقيل : " الخذ ابلسعة كابتغاء الدعة "يف ال
 ))عاىل ت فينبغي من ىذه ، أنو ترؾ العسر لليسر كىو أصل يف الدين ،قاؿ للا

إف ما قالو السرخسي يف تعريف  ))رًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيساللو  ييرًيدي 
                                                             

 (                                ٗ٘).  ا٤ُغش داس/  ص٣ذ ٓظطل٠/    ا٩ع٢ٓ٬ اُزشش٣غ ك٢ أُظِؾخ  (ٔ)

 (79ٔ) أُغزظل٠ ، اُـضا٢ُ(ٕ)
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ِبا قيد أظللة ، فما  ادلرسلة عند من قالوا االستحساف ال ؼلرج عن حد ادلصاحل
 ىو الكفق للناس إذا َل تكن مصاحلهم كمنافعهم ، كما ىي ىذه السعة كىذه

 الراحة ؟ إذا َل تراع مصاحل الناس .
 -واالقرسكاٌ ػُعهى لُاقاٌ :

ا ، كاآلخر : قوم الثر فسمي  أحدعلا : جلي ضعيف الثر فسمي قياسن
تحسننا ، كؽلثل السرخسي ذلذا النوع بواز كشف عورة مس استحساانن أم قياسنا

 (ُ)ادلرأة للحاجة كالضركرة .
كاحلنابلة كادلصلحة ادلرسلة يف رتبة الضركرة كاحلاجة قاؿ ِبا الشافعية كادلالكية 

أقواذلم آنفنا . كقاؿ ِبا احلنفية يف ابب االستحساف ، فنكوف أماـ تي كما بين
 إَجاع من ادلذاىب الربعة

كشف العورة  اختلفت ادلسميات ، كضلن نعلم أف جواز الخذ ِبا ، كإف على
ادلرسلة عند من قالوا ِبا . كاالستحساف عندىم يكوف  للعالح ، من ادلصاحل

كمن أنواع االستحساف  َترة أخرل . ابلنص َترة كابإلَجاع َترة ، كابلضركرة
 ادلرسلة. استحساف الضركرة الذم يرجع يف احلقيقة إىل نظرية ادلصاحل

 كاستحساف العرؼ كاستحساف ادلصلحة .
للضركرة أك العرؼ أك لرفع ادلشقة ، أك اجتاه  فهو يف اجلملة استثناء من القواعد

بقاعدة جلب ادلصاحل  ان اجلملة اخذ ادلصلحية ادلؤثرة ، كذلك يف إىل ادلعاين 
دلرسلة ، كإف ابدلصلحة ا كشلا غلعلنا نقوؿ أف احلنفية َيخذكف (ِ) كدفع ادلفاسد.

كثرينا من  َل ينصوا عليها ، أَّنم َيخذكف ابلعرؼ كدليل شرعي ، كلذلك فإف
 و علىنفس الحكاـ ادلبنية عند احلنفية على العرؼ ، إظلا ىو قائم يف الوقت

فالحكاـ ادلبنية على االستصالح عند غريىم ، مبناىا على  االستصالح .
                                                             

 1406 ط – ث٤شٝد – أُؼشكخ داس ( ٘ٗٔ/ٓٔ) أُجغٞؽ ، عَٜ أث٢ ثٖ دمحم ، اُغشخغ٢(ٔ)

 (ٖٗ٘) ا٫صٛش ٓطجؼخ/  شِج٢ ٓظطل٠ دمحم/  ا٧ؽٌبّ رؼ٤َِ(2)
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لك أَّنم يقولوف ِبالئم ادلرسل ، االستحساف أك العرؼ عندىم .كيضاؼ إىل ذ
 .كىو ليس إال الخذ ابدلصاحل ادلرسلة 

كيستدؿ الشيخ عبد الوىاب خالؼ على أف احلنفية َيخذكف ابالستصالح 
 -َأمرين :
أف فقهاء العراؽ يف مقدمة القائلني َأف أحكاـ الشرع مقصود ِبا  -الكؿ :

قهاء العراؽ ال َيخذكف البعيد أف احلنفية كىم زعماء ف ادلصاحل ..... فمن
 ابالستصالح .

أَّنم يقولوف ابالستحساف كجعلوا من أنواعو ، االستحساف الذم سنده  -اثنينا :
كادلصلحة كما ىذا إال استناد إىل ادلناسب ادلرسل كأخذ  العرؼ كالضركرة

  احلنفية ابدلصاحل ادلرسلة كثرية .  كالمثلة على أخذ  ابدلصاحل
أف أئمة ادلذاىب الربعة كأتباعهم يقولوف ابدلصلحة ادلرسلة ، كشلا تقدـ يتبني لنا 

يف ادلسميات ، أك اختلفوا يف حكم بعض الفركع ادلبنية على  كإف اختلفوا
يؤكده القرايف ادلالكي فقد قاؿ " كاما ادلصلحة  ادلصلحة ادلرسلة . كىذا ما

 ادلرسلة فادلنقوؿ أَّنا خاصة بنا ، كإذا افتقدت
ا  ادلذاىب كجدِتم إذا قاسوا كَجعوا كفرقوا بني ادلسألتني ال يطلبوف شاىدن

الذم بو َجعوا كفرقوا ، بل يكتفوف ِبطلق ادلناسبة ،  ابالعتبار لذلك ادلعن
كابن دقيق العيد  (ُ)كىذا ىو ادلصلحة ادلرسلة ، فهي حينئذ يف َجيع ادلذاىب .

ريه من الفقهاء على غ كذلك يقوؿ " نعم ، الذم ال شك فيو أف دلالك ترجيحنا
يف  يف ىذا النوع ، كيليو أمحد بن حنبل ، كال يكاد ؼللو غريعلا عن اعتباره

 اجلملة . 

                                                             

 (ٕٙ) ا٫عزظ٬ػ ، اُضسهب(ٔ)
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كبعد ىذا البياف سأَجل آراء العلماء يف ادلصلحة ادلرسلة ابختصار اختلف  
ادلصلحة ادلرسلة كثريا ، ذكر إماـ احلرمني كغريه أف القواؿ فيها  العلماء يف

  ثالثة كقيل 
 -م الكؿ :الرأ

كأف ادلعن  –االستصالح أك االستدالؿ  –ذىب طائفة من الصوليني إىل رد 
، (ّ) ، كاآلمدم (ِ) كابن احلاجب (ُ)يستند إىل أصل كالقاضي  ال يعترب ما َل

كصلدىم  (ْ)ما رجع منها إىل العقل على سبيل اجلـز  كردىا الشيعة أيضنا ، إال
أصل ، كىذا ما أصلناه يف تعريف  د علىؽلنعوف ادلعاين إال إذا كانت تعتم

ضوابطها ، فهم ال  ادلصلحة عند من قالوا ِبا ، كسيظهر عند البحث يف
 ؼلرجوف عما قالو ادلثبتوف .

 -الرأم الثاين :
كىذا ما نفيناه عنو  –رمحو للا  –كي عن اإلماـ مالك حٍ اجلواز مطلقا ، كىو ادلى 

فكيف يستوم  (ٓ)حة يف ادلذىب ن يورد شركط اعتبار ادلصلمع عند احلديث
ادلالكية ، كالشاطيب الذم ينسب إىل إمامو القوؿ  دىذا مع ذاؾ ؟ ادلصلحة عن

شرتط لو شركط ، ال بد أف يكوف ي ىو نفسو فالمرالذم ِبا على االطالؽ
ا ، ال مطلقا .  مقيدن

 
 

                                                             

 (7ٗ٘_7ٖ٘)   أُظِؾخ / ؽغبٕ ٣٘ظش :ٗظش٣خ (  ٔ)

 99ٖٔ_ٗٔٗٔ/ٙٓظبدس اُزشش٣غ ك٤ٔب ٫ٗض ك٤ٚ /ػجذ اُٞٛبة خ٬ف / داس اُوِْ ؽ:(ٕ)

 (9ٓص)

 ( ٖٗٙ_ٖٗٙ)   ا٧ؽٌبّ  /  شِج٢ رؼ٤َِ(ٖ)

 (9ٖٗ)  أُؾظٍٞ / اُوشاك٢ اخزظبس ك٢ اُلظٍٞ ر٘و٤ؼ ششػ(ٗ)

 (75ٖ/ٗ)   اُضسًش٢أُؾ٤ؾ  /  اُجؾش(ٓ)
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 -الرأم الثالث :
لحة أف تكوف ، أَّنم يشرتطوف يف ادلص (ُ)ما ذىب إليو الغزايل كالبيضاكم 

كلية كقد شرحت ىذا الرأم كانقشتو يف موقف الغزايل من  ضركرية قطعية
يف مصلحة معتربة شرعا ، كأظنو كما  ادلصلحة . فشركطو ىذه ال تكوف إال

 ادلرسلة . بينت أراد منها الرتجيح بني ادلصاحل ، كليس ادلصلحة
نفية ، من أف الشافعي كمعظم احل االماـ ىو ما ذىب إليو -الرأم الرابع :

ادلصلحة إذا كانت مالئمة دلقاصد الشرع ،كادلصاحل ادلعتربة ، فهي حجة ، 
كىذا ىو حقيقة رأم اإلماـ مالك ، كإف توسع فيها أكثر منغريه كما قاؿ ابن 

 .(ّ)كالقرايف  (ِ)دقيق العيد
 

  

                                                             

 (7ٕٔ/ٕ)  اُؾش٤ٖٓ اُلوٚ /  آبّ أطٍٞ ك٢ (. اُجشٛب5ٕٔٗ/ ٕأُغزظل٠، )(ٔ)

 (.9ٕٙاسشبد اُلؾٍٞ / اُشًٞب٢ٗ )  (ٕ)

 .(ٖٙٗ)  أُؾظٍٞ / اُوشاك٢ اخزظبس ك٢ اُلظٍٞ ر٘و٤ؼ ششػ(ٖ)
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 انًثسث انؽاتغ
 انرؽخُر : 

.  خالؿ االدلة الذ  سأذكرىا من بعد ما تبني أٌف ادلصلحة ادلرسلة حجة ييعتد ِبا
 احلنفية كادلالكية كالشافعية كاحلنابلة  . كىو ما ذىب إليو َجهور العلماء من

 العلماء ادلعاصرين ادلعتربين يقولوف كإذا كاف ىذا قوؿ أئمة السابقني ، فجيل
أحدا ييعتد بو من فقهاء عصران إال  كادلطلع ال يكاد غلدابدلصلحة ادلرسلة ، 

كمن ىنا كاف ال بد من اعتبار  صلحة ادلرسلة كاعتربىا من أدلة الشرع اعتد ابدل
تطورات العصر  ادلصلحة ادلرسلة ، كإال لكانت الشريعة قاصرة عن مواكبة

 ، َأف ادلصاحل منقسمة (ُ)كاحلداثة . كال ينظر إىل ما احتج بو اآلمدم على ردىا
سلة ، َأحدعلا ليس َأكىل إىل ما اعتربه الشارع كما ألغاه كاحلاؽ ادلصلحة ادلر 

كترجيح بال مرجح . لَّنا احلقت ابدلعتربة لوجود شاىد على  من اآلخر ،
 اعتبارىا من قواعد الشريعة

كمقاصدىا ، كنصوصها العامة ، فهي ليست مطلقة عن الدليل كليا . فإف 
الشارع َل يلغها إال إذا ترتب على اعتبارىا مفسدة ، كىذا  ادلصاحل الذ  الغاىا

يها راجح على جانب لف جانب ادلصلحة ف ري موجود يف ادلصلحة ادلرسلة ،غ
ال غلوز احلاقها ابدلعتربة ، لفقد ادلرجح ، فكيف نلحقها ابدللغاة  فادلفسدة ، كإذ
 بدكف مرجح .

من ليسوا أىال  –كالرد على من قاؿ ، إَّنا تفتح الباب لذكم الىواء ، كللعامة 
صلحة يف تربير أعماذلم ، فال يعتد بقولو ، لف فيعتمدكف على ادل –لالجتهاد 

كالشركط كالضوابط الذ  كضعها العلماء العتبارىا ،  َتديد ادلصلحة يف الشرع
ما قالوا لوجب منع الشرطة كاجليش من  كلو صح  ترجها من ىذه الدائرة .

                                                             

 .(ٔٙٔ/ّٗ ) ٣٘ظش ا٫ؽٌبّ ك٢ اطٍٞ ا٫ؽٌب (ٔ)
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أما الذم ال ؼلاؼ للا ، فلن   محل السالح لنو قد يستعمل يف قتل البرايء
 .صده عن االضلراؼ إغالؽ ابب من أبواب الرمحةي

 ضىاتظ وشؽوط انؼًم تانًصهسح انًؽقهح:

ي بىعضي ُ .أىٍف تىكوفى ىىذًه ادلىصلحًة يف ًخدمىًة مىقصدو مٍن مىقاصًد الش ريعًة كىيػيعىربًٌ
تى أىصلو عىاـو ًمٍن أيصوًؿ الٌشرًع. رًجي َتى  الفيقىهاءي عن ىىذا الش رًط بقولًو يىندى

 ٍف التىكوفى ميلغاةن فإذا ثػىبىتى إلغائها فال ييعتبػىري ِبا..أى ِ
اًلفى نىٌصان ًمن الكتاب أك السنة أك إَجاعا.ّ  .أىٍف التي

وز العىملي ِبا فإذا َل تىكين  فإذا خىرجت ادلصلحةي عٍن ىذًه الضىوابًط فإن وي الغلى
يػ زى بنيى ادلىصل حًة الذ  يىعتربىيا الٌشرعي ادلىصلحةي يف ًخدمًة ادلىقاصًد فإنٌنا لٍن ظلي

ـى مقصدان كِباصة ادلىقصدي  دي كادلىصلحةي الذٌ  اليىعتربىا الش رعي فادلىصلحةي البىد أٍف تى
 الضركرم ، ككما أكضحناهي أنفا.
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 : ظنح ػهً اػرثاؼ انًصانر اال

ذكرت االدلة على اعتبار ادلصاحل يف القرآف كالسنة كاقاكيل الصحابة دلا لو 
 عالقة مباشرة ابدلوضوع.

فاِقِع فٍ انمُؽآٌ انكؽَى:  ًَ صانرِ َوان ًَ  أظنحُ اػرثاِؼ ان

ٍيًسرً  اخٍلىٍمرً  عىنً  يىٍسأىليونىكى   قولو تعاىلأواًل :  ا قيلٍ  كىاٍلمى ًبريه  ًإمٍثه  ًفيًهمى  كىمىنىاًفعي  كى
ًإمٍثيهيمىا لًلن اسً  ا ًمنٍ  أىٍكبػىري  كى  .(ٔ)  نػىٍفًعًهمى

مًر يػىتىعدل اًبلس ًب كىالش تًم كىالقىتًل ، كىيىرتيؾي الًعبادةى كىىيى مىفاسده فىشىاًربي اخلى 
ًة كىتىعارًض ادلىصلحًة  عىظيمةه ال تىقاًكمها ادلىصاحلي ادلىزعومةي .فىهذا دىليله على ميزىامحى

 كىادلفسدًة ، ذلذا نبههم للا جل كعال أف ذلك َتهيدا لتحرؽلها .
 ثانيا : 

(ٕ)ًعٍلمو  ًبغىرٍيً  عىٍدكنا اَّلل ى  فػىيىسيبُّوا اَّلل ً  ديكفً  ًمنٍ  يىٍدعيوفى  ال ًذينى  تىسيبُّوا الى كى  قولو تعاىل 
 

 قريي الطواغيًت كىتىصغرييىم حىت يىضعف شىأَّنم . فسىبُّ آذلًة ادلشركني الباطلة كىَتى
ةن كبرية ، كىي سىب هم ً تعاىل  ػ فيو مصلحة كلكن دلٌا تىرت ب على ذلك مىفسدى

ةى سىب هم ً تعاىل  سبحانو عما يقولوف ػ ، كمصلحةي تىصغريًًىم ال تيقاـك مىفسىدى
اىىمي للاي تعاىل عىن سىبًٌ أذلتيهم فىذىًلكى  ًمٍن ابًب  كىقيدرىًِتم على ذلك ، حينئذو َّنى

 تىفويًت مىصلىحة لدفع مفسدة اكرب .
 
 
 
 
 

                                                             

 9ٕٔعٞسح اُجوشح /  (ٔ)

 5ٓٔعٞسح ا٫ٗؼبّ / (ٕ) 
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فاِقِع فٍ انكُ   ًَ صانرِ َوان ًَ َطهَؽِج : أظنحُ اػرثاِؼ ان ًُ  ِح ان

 :  أوال
 بو بى البيخارمي ابابن ترجمى لو بقولو : 

ب   يف  فػىيػىقىعيوا عىٍنوي  الن اسً  بػىٍعضً  فػىٍهمي  يػىٍقصيرى  أىفٍ  سلىىافىةى  ااًلٍخًتيىارً  بػىٍعضى  تػىرىؾى  مىنٍ  ابى
 .ًمٍنوي  أىشىد  
انىتٍ  الزُّبػىرٍيً  اٍبني  يل  قىاؿى  اٍلىٍسوىدً  عىنٍ  ا كىًثرينا ًإلىٍيكى  تيًسرُّ  عىاًئشىةي  كى ثػىٍتكى  فىمى  يف  حىد 

ٍعبىةً   :  الن يبُّ  قىاؿى  يل  قىالىتٍ  قػيٍلتي  اٍلكى
ٍعبىةى  لىنػىقىٍضتي  ًبكيٍفرو  الزُّبػىرٍيً  اٍبني  قىاؿى  عىٍهديىيمٍ  حىًديثه  قػىٍوميكً  لىٍوالى  عىاًئشىةي  ايى "   اٍلكى

بػىنٍيً  ذلىىا فىجىعىٍلتي  به  ابى به  سي الن ا يىٍدخيلي  ابى  (1)".الزُّبػىرٍيً  اٍبني  فػىفىعىلىوي  ؼلىٍريجيوفى  كىابى

 قاؿى ابني حجر ػػػ رمحو للا ػػػػػػ :
ة يف  اٍلويقيوع ًلىٍمنً  اٍلمىٍصلىحىة تػىٍرؾ ًمٍنوي  كىييٍستػىفىاد"    ار تػىٍرؾ كىًمٍنوي  ، اٍلمىٍفسىدى  ًإٍنكى

مىاـ كىأىف   ، ًمٍنوي  أىٍنكىر يف  اٍلويقيوع خىٍشيىة اٍلميٍنكىر حهمٍ  ًفيوً  ِبىا رىًعي تو يىسيوس اإٍلً  ًإٍصالى
 .(2)" زليىر منا يىكينٍ  َلىٍ  مىا مىٍفضيوالن  كىافى  كىلىوٍ 

ـي  يقوؿي   :كاالجتهاد النظرً  ندى عً  اعتبارهً  أعليةً  يف ػػػػػ للا رمحوي  ػػػػػ الشاطيب اإلما
  ةن الفسلي  أك موافقةن  اؿي الفع كانتً  شرعان  مقصوده  معتربه  الفعاؿً  مآالتً  يف النظري ))

ـً  ادلكلفنيً  عن الصادرةً  الفعاؿً  من فعلو  على مكي ػلى  ال اجملتهدى  أف   كذلك  ابإلقدا
ـً  أك شركعان مى  ؛ كوفي يى  دٍ قى فػى  ، الفعلً  ذلكى  إليوً  يؤكؿي  ما إىل هً رً ظى نى  عدى بى  إال ابإلحجا

 دى صى قى  ما الؼً خً  على آؿه مى  وي لى  كنلى كى  ، درأي تي  دقى  دلفسدةو  أك بي جلً ستى تي  دٍ قى  دلصلحةً 
 لو لكنكى   بو عي فً ندى تى  ةحى صلى مى  أك نوعى  نشأي تى  فسدةو دلً  ، مشركع غري يكوف كقد  فيو

 أدل فرِبا   ابدلشركعية الكؿً  يف القوؿي  أطلقى  فإذا ، ذلك خالؼ على مآؿه 

                                                             

 ( / ثبة ٖٓ رشى ثؼغ ا٫خز٤بس .ٕٙٔ( طؾ٤ؼ اُجخبس١ ثشهْ )ٔ)

 (.ٕٕ٘/ ٔ( كزؼ اُجبس١ ششػ طؾ٤ؼ اُجخبس١ )ٕ) 
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 فيكوفي  ، عليها زيدي تى  أك ادلصلحة ساكمتي  مفسدةً  إىل فيو ادلصلحةً  استجالب
ـً بً  الثاين يف القوؿي  أطلقى  إذا كذلكى كى  ابدلشركعيةً  القوؿي  انطالؽً  من مانعان  ىذا  عد

 صحي يي  فال ، زيدتى  أك مثلها مفسدةو  إىل ادلفسدةً  استدفاعً  أدل رِبا ادلشركعيةً 
 وأن   إال ، ادلوردً  صعبي  للمجتهدً  رلاؿه  ىوي كى  ، ادلشركعيةً  بعدـً  القوؿً  إطالؽي 

 .(ُ)(( الشريعة مقاصدً  على جارو  ، الغبًٌ  دي مو زلى  ، ادلذاؽً  ذبي عى 

 ثانيا:
بى  كىقىدٍ   الن يبًٌ  مىعى  غىزىٍكانى  :"قاؿ جابر بن عبدللا  سه  مىعىوي  *اثى  ًمنٍ  انى

اًجرًينى  ثػيريكا حىىت   اٍلميهى اًجرًينى  ًمنٍ  كىكىافى  كى  أىٍنصىاًرايًّ  *فىكىسىعى  لىع ابه  رىجيله  اٍلميهى
ا غىضىبنا مُّ اٍلىٍنصىارً  فػىغىًضبى  اعىٍوا حىىت   شىًديدن  كىقىاؿى  لىأٍلىٍنصىارً  ايى  اٍلىٍنصىاًرمُّ  كىقىاؿى  تىدى

اًجًرمُّ  اًجرًينى  ايى  اٍلميهى ؿي  مىا فػىقىاؿى   الن يبُّ  فىخىرىجى  لىٍلميهى  مثي   اجلٍىاًىًلي ةً  أىٍىلً  دىٍعوىل ابى
ٍأنػيهيمٍ  مىا قىاؿى   دىعيوىىا  الن يبُّ  فػىقىاؿى  :قىاؿى  اٍلىٍنصىاًرم   ًرمًٌ اٍلميهىاجً  ًبكىٍسعىةً  فىأيٍخرًبى  شى

ًبيثىةه  فىًإنػ هىا اعىٍوا أىقىدٍ  سىليوؿى  اٍبني  أييبىٌو  ٍبني  اَّلل ً  عىٍبدي  كىقىاؿى  خى نىا تىدى ٍعنىا لىًئنٍ  عىلىيػٍ  ًإىلى  رىجى
ًدينىةً  ا اٍلىعىزُّ  لىييٍخرًجىن   اٍلمى هى ا اَّلل ً  رىسيوؿى  ايى  نػىٍقتيلي  أىالى  عيمىري  فػىقىاؿى  اٍلىذىؿ   ًمنػٍ  ىىذى
 (ِ)".أىٍصحىابىوي  يػىٍقتيلي  كىافى  أىن وي  الن اسي  يػىتىحىد ثي  الى   الن يبُّ  فػىقىاؿى  اَّلل ً  ًلعىٍبدً  اخٍلىًبيثى 

 قاؿ الشيخ صاحل الفوزاف :
 لئالٌ  للمفسدة، دٍرءان  كغريه، أييبٌ  بن للا كعبد ادلنافقني يقتل َل النيبٌ  كلكنٌ "

 ادلفسدتني أخٌف، ارتكب فالٌرسوؿ. أصحابو يقتيل دمحمان  أفٌ  الناس يتحٌدث

                                                             

  .( 9ٗٔ/ٗث٤شٝد ـ  )داس أُؼشكخ / ٓٞع٠  أُب٢ٌُ ــ اثشا٤ْٛ ثٖ  أُٞاكوبد : (ٔ) 

 *صبة:سعغ

ِشٙ أٝ ث٤ذ٣ٙوبٍ:  ًغغ:*  ًغؼٚ، ارا َػشَة ثِشعِٚ ػ٠ِ ٓئخَّ

 5ٖٔ٘ـ ثشهْ : ًزبة أُ٘بهت / ثبة ٓب ٠ٜ٘٣ ٖٓ دػٞح اُغب٤ِٛخ( طؾ٤ؼ اُجخبس١ /   ٕ)
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 ذاىى  .وي صحابى أى  لي قتي يى  ده م  زليى : اسً النٌ  وؿي قى  ىوى كى  اعالعلي أى  فعً دى لً  -وً تلً قى  رؾي تى : كىي -
 من خشي لنٌو ،وً سولً رى لً كى  ً  ماكِتًً دى عى  عى مى  ادلنافقنيى  لٍ قتي يى  َلٍ  الٌرسوؿً  وفي كى  جوي كى 
 .(ُ)".أكرب ةن دى فسى مى 

قلتي : كادلصلحةي ادليتحققةي يف ذلك حىت ال ينفرى الناسي من ديًن اإلسالـ كوف 
 الدعوة ال زالت يف بدايتها . 

 :  ثالثاً 
ٍعده  * رىٍىطنا أىٍعطىى اَّلل ً  رىسيوؿى  أىف   سىٍعدو عن   فػىتػىرىؾى  سىٍعده  قىاؿى  ًفيًهمٍ  جىاًلسه  كىسى

هيمٍ مً   اَّلل ً  رىسيوؿي  بػيهيمٍ  كىىيوى  يػيٍعًطوً  َلىٍ  مىنٍ  نػٍ  لىكى  مىا اَّلل ً  رىسيوؿى  ايى  فػىقيٍلتي  ًإىلى   أىٍعجى
ا أىكٍ  » اَّلل ً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى . ميٍؤًمننا لىرىاهي  ًإىنًٌ  فػىوىاَّلل ً  فيالىفو  عىنٍ   قىاؿى . « ميٍسًلمن

 فػىوىاَّلل ً  فيالىفو  عىنٍ  لىكى  مىا اَّلل ً  رىسيوؿى  ايى  تي فػىقيلٍ  ًمٍنوي  أىٍعلىمي  مىا غىلىبىًن  مثي   قىًليالن  فىسىكىتُّ 
ا أىكٍ  » اَّلل ً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ميٍؤًمننا لىرىاهي  ًإىنًٌ   غىلىبىًن  مثي   قىًليالن  فىسىكىتُّ  قىاؿى . « ميٍسًلمن
. ميٍؤًمننا لىرىاهي  ىنًٌ إً  اَّلل ً  فػىوى  فيالىفو  عىنٍ  لىكى  مىا اَّلل ً  رىسيوؿى  ايى  فػىقيٍلتي  ًمٍنوي  عىًلٍمتي  مىا

ا أىكٍ "   اَّلل ً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  رى  الر جيلى  ليٍعًطى ًإىنًٌ . ميٍسًلمن  خىٍشيىةى  ًمٍنوي  ًإىلى   أىحىبُّ  هي كىغىيػٍ
 ". كىٍجًهوً  عىلىى الن ارً  ًف  ييكىب   أىفٍ 

ـي النوك   ًإؽلاًَّنم عفً ضى لً  ألةً ادلس يف واأحلٌ  مَّن  أى  معناهي  ػػػػػ رمحو للا ػػػػػ :" مقاؿى اإلما
 باخلو بً  ستي لى كى  خلً البي  إىل ىتسبى نً  أك حشً ابلفي  السؤاؿً  إىل ماذًلى حى  قتضىِبي  كأجلأكىن

 لفهمَتى كى  سوةً القى كى  هالةً اجلى  أىلً  داراةً مي  ففيوً  المرين من كاحدو  احتماؿي  نبغىيى  كال
 .(ٕ)".صلحةادلى  ذلذهً  إليهم ادلاؿً  عً فٍ دى  وازً جى كى  صلحةً مى  فيهم كافى إذا  
 
 

                                                             

 (ٙٔٗ/  ٗٔاػبٗخ أُغزل٤ذ ششػ ًزبة اُزٞؽ٤ذ ) (ٔ)

ُٕ ك٤ْٜ آشأح* َٕ اُؼشِشح ٖٓ اُشعبٍ ٫ رٌٞ  اُشٛؾ: ٓبدٝ
 ( ـ ؽ:داس اؽ٤بء اُزشاس اُؼشث٢ ـ ث٤شٝد . 9ٗٔ/ 7( طؾ٤ؼ ٓغِْ ثششػ ا١ُٝٞ٘ )ٕ)
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 ألىاُل وأفؼاُل انصساتِح فٍ اػرثاِؼ انًصانرِ فٍ انفرىي :

متمان يف من معى أنٌوي كاف يعلم أٌف القصرى  كراء عثماف  صالةي ابن مسعود 
:  اؿى قى  عليو ري نكً تي  كأنتى  أربعان  مُّ تً تي  كيف مسعود ابني  سيئلى   كدلاأفضلي .
 (ٔ). رٌّ شى  اخلالؼي 

 كجود معى  ابدلرجوحً  ملي العى كىىوى  ادلعن ذلذا للاً  رسوؿً  صحابي أى  نى طى فى  دٍ قى كى 
ًة التػىفىريًؽ كاالختالًؼ.  االجتماعً  دلبدأى  َتقيقان  الراجحً  ٍفًع مىفسىدى    ، كىلدى

بُّوفى  يػىٍعرًفيوفى  ِبىا الن اسى  حىدًٌثيوا:" عىًلي كىقىاؿى . 2  .(ِ)"كىرىسيوليوي  اَّلل ي  ييكىذ بى  أىفٍ  أىَتًي
بىًغي الى  اٍلميتىشىاًبوى  أىف   عىلىى دىلًيله  كىًفيوً ":  اٍلبىاًرم فػىٍتحً  يف  اٍلعىٍسقىالىينُّ  حىجىرو  اٍبني  قىاؿ  أىفٍ  يػىنػٍ

 .(ّ)" اٍلعىام ةً   ًعٍندى  ييٍذكىرى 
ـً نيفرىِتم ًمن الٌديًن كىخاصةن يف بدايًة دىعوِتم كالتزامهم  ًة عىدى قلتي : دلىصلىحى

 لحكاـ الشرًع .
عىةً  اٍلىٍحريؼً  ًمنٍ  كىاًحدو  حىٍرؼو  عىلىىالناس  اٍلميٍصحىفى  عيٍثمىافي  عى َجىى  .3  . الس بػٍ

ًفًهمٍ  إىلى  ذىرًيعىةن  يىكيوفى  لًئىال  " قاؿى ابني القيًًٌم :  ذىًلكى  عىلىى كىكىافػىقىوي ،  اٍلقيٍرآفً  يف  اٍخًتالى
ابىةي   . (ٗ)"عنهم للا رضي الص حى

  كقاؿ أيضا :  
 على مهي عى َجى  أف   كرأكا رآفً القي  يف لفواتى ؼلى  أفٍ  المةً  على الصحابةي  اؼى خ فلما" 
 من اسالن  كمنعوا  ذلكى  علوافى  االختالؼً  قوعً كي  نٍ مً  دى بعى أى كى  مأسلى  كاحدو  رؼو حى 

 .(ٓ)" بغريهً  القراءةً 
                                                             

  9ٙٗٔرؾو٤ن : دمحم ٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ثشهْ ) داٝد  ـ اُ٘بشش : داس اُلٌش  ـعٖ٘ أث٢ ( ٔ)

 (.7ٕٔ( طؾ٤ؼ اُجخبس١ ثشهْ )ٕ)

 

 (. ٕٕ٘/ ٔكزؼ اُجبس١ ششػ طؾ٤ؼ اُجخبس١ )( ٖ)

 (59ٔ/ٖ) ٌٓزجخ ا٤ٌُِبد ا٧صٛش٣خ اثٖ ه٤ْ اُغٞص٣خ ـ   ـ اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ ػٖ سة اُؼب٤ُٖٔ(ٗ)

 

 (.ٕٙـ اثٖ اُو٤ْ ـ ) (  اُطشم اُؾ٤ٌٔخ ٘)
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 كىافى  قىاؿى  عىب اسو  اٍبنً  عىنً الطالًؽ ثالاثن : إمضاءي عيمرى بًن اخلطاًب .  4
نٍيً  بىٍكرو  كىأىًَب   اَّلل ً  رىسيوؿً  عىٍهدً  عىلىى الط الىؽي  تػى  طىالىؽي  عيمىرى  ًخالىفىةً  ًمنٍ  كىسىنػى
ةن  الث الىثً   كىانىتٍ  قىدٍ  أىٍمرو  ًف  اٍستػىٍعجىليوا قىدً  الن اسى  ًإف   اخٍلىط ابً  ٍبني  عيمىري  فػىقىاؿى  كىاًحدى

ةه  ًفيوً  ذلىيمٍ  نىاهي  فػىلىوٍ  أىانى  .(ُ)" عىلىٍيًهمٍ  فىأىٍمضىاهي . ٍيًهمٍ عىلى  أىٍمضىيػٍ
 قاؿي ابني القيًٌم ػػػػػػ رمحو للا ػػػػػػ :

 احدةو كى  ةو مى لً كى بً  ثالاثن  قللمطلًٌ  وإلزامي  ذلكى  منكى ػػػػ  للا رمحوػػػ  تيميةى  بن  قاؿى " 
 همإبلزامً  مهتى عقوبػى  رأل نوي مً  اسي الن   كثرى أى  دلا كنكلى  ةن احدى كى  اَّن  أى  مي على يى  ىوكى  لطالؽً ابى 
 إف   فقاؿى  ذلك إىل ىو أشارى  دقى كى  حابةً الصى  من وي عيتى رى  ذلكى  على وي قى افػى كى كى ؛  بو
 أمضاهي فى  عليهم أمضيناهي  أان   فلو أانةه  فيوً  مذلى  كانت شيء يف استعجلوا دقى  اسى النٌ 
 احدةك  لةَجى  الثالثى  أكقعى  إذا مىي دى أحى  أف   لمواعى  إذا مفإَّن   منو والٌ يقً لً  ليهمعى 

ـي  كافى فى  ذلك عن كى مسى أى  ادلرأةً  إىل لو سبيلى  ال وكأن   كقعتٍ   منو عقوبةن  بو اإللزا
 أيب هدً كعى  النيب زمنً  يف كانت الثالثى  أف   عليو فىؼلى  يكنٍ  كَل رآىا دلصلحة

 الناس أكثر حىت خالفتو من دره صى  ؾذؿ على مضى بل كاحدةن  جتعل كانت بكر
 (ِ)". ىزكا للا آلايت اتاذ كىو ذلك من

بىٍل يعدي  مىعى أف  ابنى عىب اس ػػػػ هنع هللا يضر ػػػػ اليىرل كيقوعى الطىالًؽ عىلى مىذىىًب عيمرى 
 .(ّ)الطىالؽى الثالث يف اجمللًس الوىاحًد طلقةن كاحدة 

 لكن وي اثبىتى احليٍكمى يف عىهًد أيب بكر ؛ كبنيى أسبابى إمضاًء عمر بن اخلطاب 
 ث.للطالؽ الثال

ا عيًرؼى  إذىا وىل تػىغىيػ رىتٍ  شل ا اٍلمىٍسأىلىةي  فػىهىًذهً  ىىذى ا اٍلىٍزًمنىةً  ًبىسىبً  ًِبىا اٍلفىتػٍ  عىرىٍفت كىمى
ةى  رىأىٍكا ًلىنػ هيمٍ ؛  اٍلمىٍصلىحىةً  ًمنٍ  الص حىابىةي  رأل ًلمىا  إيقىاعً  يف  الن اسً  تػىتىابيعً  مىٍفسىدى

                                                             

 طؾ٤ؼ ٓغِْ ثششػ ا١ُٝٞ٘/ ًزبة اُط٬م ـ ثبة اُط٬م اُض٬س.   (ٔ)

 (.7ٔـٙٔاُطشم اُؾ٤ٌٔخ ) (ٕ)

 (9٘9ٗثشهْ ) ثبة ٖٓ أعبص ؽ٬م اُض٬س /  اُط٬م ًزبة(    طؾ٤ؼ اُجخبس١/    ٖ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9604&idto=9769&lang=&bk_no=52&ID=2932
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417 
 

ثً  ًفعي  الى  الث الى ا إال   تػىٍندى ٍمضىاءً  مىٍصلىحىةى  فػىرىأىٍكا،  عىلىٍيًهمٍ  إبًًٍمضىاًئهى  ًمنٍ  أىقٍػوىل اإٍلً
ةً   (ُ).اٍلويقيوعً  مىٍفسىدى

فاقع ِفٍ انفرىي : ًَ صانرِ َوان ًَ  ألىاُل انؼُهًاِء َوفَرَاواُهى فٍ اػرثاِؼ ان

تيمية ػػػػػ إف  ًمٍن فرساًف ميراعاًة ادلصاحًل كىادلىفاسًد يف الفتاكل ىيوى أبو العىب اس بن 
ملى تىرجيحاتًو كاختياراتًو يلحظي  عنايتو بًتحقيًق  َتى رمحو للا ػػػػ فكلُّ مىٍن قرأى كيتػيبىوي كى
مىقاصًد الٌشريعًة يف جلًب ادلىصاحًل كىدٍرًء ادلفاسًد كببصريًة الفقيًو العاًَل بعصرًه 

 كَأحواًؿ الن اًس فػىقىٍد كانىت لو ملكة على تنزيًل ىذًه 
ػػػػػ الذ  ال يكاد ؼلالفوي فيها فقيو ػػػػػ  على ادلسائًل ادلىعركضًة عليو   القواعدً 

 كىاخلركج منها بتحديد ما ىو خري اخلريين كشرُّ الشرين .
ا اٍلمىصىاًلحً  بًتىٍحًصيلً  جىاءىتٍ  الش رًيعىةى  أىف   كىمىٍعليوـه كما قاؿى أىبو العىب اس :"   كىتىٍكًميًلهى

ٍقًدًنً  كىأيًمٍرانى  كىتػىٍقًليًلهىا دً اٍلمىفىاسً  كىتػىٍعًطيلً  رىٍينً  خىرٍيً  بًتػى ٍفوًيتً  اخٍلىيػٍ عليىا بًتػى ٍفعً  أىٍدانى  شىرًٌ  كىًبدى
عليىا اًبٍحًتمىاؿً  الش ر ٍينً   .(ِ)".أىٍدانى

اِخرِ  ؽخىذِ َيَغ ُوُخىِظ انؽ  ًَ ِم تِان ًَ  فٍ َخىاِؾانؼَ
ـِ تٍ ذًَُُّحَ ذمؽَؽاُخ أَتٍ انؼَث ا

هُ هللاُ ــ : : لالَ نهًصهسح  ًَ  ــ َؼِز
"فالعملي الوىاحدي يكوفي ًفٍعلوي ميستىحبه َترة كتركو َترةه ، ابعتباًر ما يرتجحي مٍن .1

ريؾي  قىدٍ  كىاٍلميٍسًلمي مصلحًة فٍعلًو كىتىركًو بسًب الدلًة الش رعيًة ،   إذىا اٍلميٍستىحىب   يػىتػٍ
ا ًتوً مىٍصلىحى  عىلىى رىاًجحه  فىسىاده  ًفٍعًلوً  يف  كىافى   عىلىى اٍلبػىٍيتً  بًنىاءى   الن يبُّ  تػىرىؾى  كىمى

ًديثيو قػىٍومىك أىف   لىٍوالى ":  ًلعىاًئشىةى  كىقىاؿى  إبٍػرىاًىيمى  قػىوىاًعدً   لىنػىقىٍضت اًبجلٍىاًىًلي ةً  عىٍهدو  حى
ٍعبىةى  ا اٍلكى ىٍلصىٍقتهى بػىنٍيً  ذلىىا كىجلىىعىٍلت اًبٍلىٍرضً  كىلى ابن  ابى ابن  ًمٍنوي  اسي الن  يىٍدخيلي  ابى  ؼلىٍريجيوفى  كىابى

ا  الن يبُّ  فػىتػىرىؾى . (ّ)الص ًحيحىنٍيً  يف  كىاحلٍىًديثي  " ًمٍنوي  هي  كىافى  ال ًذم اٍلىٍمرى  ىىذى  ًعٍندى
                                                             

 (.7ٗ/  ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ ػٖ سة اُؼب٤ُٖٔ )ٔ)

 (.ٖٕٗ/ٖٓٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ ـ اؽٔذ ثٖ ر٤ٔ٤خ ـ عٔغ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ هبعْ ـ )  (ٕ)

 ثؼغ كْٜ ٣وظش إٔ ٓخبكخ ا٫خز٤بس ثؼغ شىر ٖٓ ثبة / اُؼِْ ًزبة طؾ٤ؼ اُجخبس١ /  (ّ)

 اٌُؼجخ ٗوغ ثبة/  اُؾظ ( ٝطؾ٤ؼ ٓغِْ / ًزبةٕٙٔٓ٘ٚ .ثشهْ ) أشذ ك٢ ك٤وؼٞا ػ٘ٚ اُ٘بط

 (.7ٖٕٙٝث٘بئٜب ثشهْ )
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في  كىىيوى  الر اًجحً  لًٍلميعىاًرضً  اٍلىٍمرىٍينً  أىٍفضىلي  ـً  قػيرىٍيشو  عىٍهدً  ًحٍداثى ا اًبإٍلًٍسالى  ذىًلكى  يف  ًلمى
ٍنًفريً  ًمنٍ  انىتٍ  ذلىيمٍ  التػ  ةي  فىكى  اٍستىحىب   كىًلذىًلكى .  اٍلمىٍصلىحىةً  عىلىى رىاًجحىةن  اٍلمىٍفسىدى

ةي  ريهي  أىمٍحىد اٍلىئًم  ـي  يىدىعى  أىفٍ  كىغىيػٍ مىا هي  ىيوى  مىا اإٍلً  َتىًٍليفي  ًفيوً  كىافى  إذىا أىٍفضىلي  ًعٍندى
هي  يىكيوفى  أىفٍ  ًمٍثلى  اٍلمىٍأميوًمنيى   ييصىلًٌيى  مثي   الش ٍفعً  يف  ييسىلًٌمى  َأًىفٍ  أىٍفضىلى  اٍلوًٍترً  لي فىصٍ  ًعٍندى

ُـّ  كىىيوى  اٍلوًٍترً  رىٍكعىةى  ـى  أىفٍ  ؽليًٍكٍنوي  َلىٍ  فىًإذىا اٍلوًٍترً  كىٍصلى  إال   يػىرىٍكفى  الى  قػىٍومنا يػىؤي  إىلى  يػىتػىقىد 
 مىٍصلىحىةً  ًمنٍ  أىٍرجىحى  اٍلوًٍترً  ًبوىٍصلً  ذلىيمٍ  ِبيوىافػىقىًتوً  احلٍىاًصلىةي  اٍلمىٍصلىحىةي  كىانىتٍ  اٍلىٍفضىلً 

ًتًهمٍ  مىعى  فىٍصًلوً  ةً  كىرىاىى ًلكى  خىٍلفىوي  ًللص الى لىةً  اٍلميخىافػىتىةى  يػىرىل شل نٍ  كىافى  لىوٍ  كىكىذى  اًبٍلبىٍسمى
ؼً  عىلىى اٍلمىٍأميوميوفى  كىكىافى  ًِبىا اجلٍىٍهرى  أىكٍ  أىٍفضىلى  هي  مىٍفضيوؿى الٍ  فػىفىعىلى  رىٍأًيوً  ًخالى  ًعٍندى

ةً   كىافى  اٍلفىًضيلىةً  تًٍلكى  مىٍصلىحىةً  عىلىى رىاًجحىةه  ًىيى  ال ذً   كىالت ٍأًليفً  اٍلميوىافػىقىةً  ًلمىٍصلىحى
   (ُ)"حىسىننا جىاًئزنا
 كقاؿ ػػػػػ رمحو للا ػػػػػ بعدى كالمًو يف مىٍسأىلىًة البىٍسمىلىًة يف الصىالًة : .2
ؼً  اٍلفيٍرقىةً  شىعىائًرً  فىًمنٍ  كىضلىًٍوىىا اٍلمىسىاًئلً  ذًلىًذهً  التػ عىصُّبي  كىأىم ا"  ًينىا ال ًذم كىااًلٍخًتالى  َّني

هىا اًعي إذٍ  ؛ عىنػٍ ًلكى  الد  ًقىةً  الش عىاًئرً  تػىٍرًجيحي  ىيوى  ًلذى ًذهً  كىًإال   اٍليم ةً  بػىنٍيى  اٍلميٍفرتى  فػىهى
ؼً  مىسىاًئلً  أىخىفًٌ  ًمنٍ  اٍلمىسىاًئلي  ا اخلًٍالى  كىييٍستىحىبُّ إىل أٍف قاؿى :" " …….. جىدًّ

ًذهً  بًتػىٍرؾً  اٍلقيليوبً  َتىٍلًيفً  إىلى  يػىٍقًصدى  أىفٍ  لًلر جيلً   مىٍصلىحىةى  ًلىف   اٍلميٍستىحىب اتً  ىى
ينً  يف  الت ٍألًيفً  ا ًمٍثلً  ًفٍعلً  مىٍصلىحىةً  ًمنٍ  أىٍعظىمي  الدًٌ ا ىىذى  اَّلل ي  صىل ى الن يبُّ  تػىرىؾى  كىمى

ٍيتً  بًنىاءً  تػىٍغًيريى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ا اٍلبػى ا اٍلقيليوبً  َتىًٍليفً  ًمنٍ  إبٍػقىاًئوً  يف  ًلمى  اٍبني  أىٍنكىرى  كىكىمى
ـى  عيٍثمىافى  عىلىى مىٍسعيودو  ةً  إٍَتىا  (ِ)" ميًتمًّا خىٍلفىوي  صىل ى مثي   الس فىرً  يف  الص الى

                                                             

 (.9٘ٔ/ ٕٗٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ ) (ٔ) 

 (7ٓٗـ٘ٓٗ/ ٕٕ(   ٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ ) ٕ) 
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ًلكى . كقاؿ أيضان :" 3 لىةً  اٍلميخىافػىتىةى  يػىرىل نٍ شل   كىافى  لىوٍ  كىكىذى  اجلٍىٍهرى  أىكٍ  أىٍفضىلى  اًبٍلبىٍسمى
ؼً  عىلىى اٍلمىٍأميوميوفى  كىكىافى  ًِبىا هي  اٍلمىٍفضيوؿى  فػىفىعىلى  رىٍأًيوً  ًخالى ةً  ًعٍندى  اٍلميوىافػىقىةً  ًلمىٍصلىحى

ائًزنا افى كى  اٍلفىًضيلىةً  تًٍلكى  مىٍصلىحىةً  عىلىى رىاًجحىةه  ًىيى  ال ذً   كىالت ٍألًيفً    (ُ)".حىسىننا جى
 كقاؿ أيضان :.  4

 سىوىاءه  مىعىوي  قػىنىتى  اٍلوًٍترً  أىكٍ  اٍلفىٍجرً  يف  يػىٍقنيتي  ِبىنٍ  اٍلمىٍأميوـي  اقٍػتىدىل إذىا كىكىذىًلكى "  
هي  أىكٍ  الرُّكيوعً  قػىٍبلى  قػىنىتى  ـي  كىافى  كىلىوٍ .  مىعىوي  يػىٍقنيتٍ  َلىٍ  يػىٍقنيتي  الى  كىافى  كىًإفٍ .  بػىٍعدى مىا  اإٍلً
ٍأميوميوفى  شىٍيءو  اٍسًتٍحبىابى  يػىرىل  كاالئتالؼ ااًلٌتًفىاؽً  ًلىٍجلً  فػىتػىرٍكيوي  يىٍستىًحبُّونىوي  الى  كىاٍلمى

 (ِ)". أىٍحسىنى  قىدٍ  كىافى : 
 كقاؿ أيضان :

ا" ك  بىًغي ذًلىذى ٍأميوـً  يػىنػٍ بىعى  أىفٍ  لًٍلمى  قػىنىتى  ًإذىافى  ، ااًلٍجًتهىادي  ًفيوً  يىسيوغي  ًفيمىا إمىامىوي  يػىتػٍ
ـي  جيًعلى  إظل ىا":  قىاؿى   الن يب   فىًإف   يػىٍقنيتٍ  َلىٍ  اٍلقينيوتى  تػىرىؾى  كىًإفٍ  مىعىوي  قػىنىتى  مىا  لًيػيٍؤمتى   اإٍلً

ًتكيمٍ  عىلىى تىٍتىًلفيوا الى  ":  كىقىاؿى  " ًبوً   (ّ)". أىًئم 
ب ر كالمىوي  يف ميصىن فاًت ابنً  ره كىًمثلي مىا قىٍدمناهي ػ كثري ػ مىنثيو  تىيمٌيةى ػ رمحو للا ػ كمىٍن تىدى

ًة ادلسلمنيى ، عىٍكسى مىا نىراهي اليىوـى شل ٍن  ارى ًحٍرًصًو عىلى َجىًٍع كىًلمى آنفان علمى ًمقدى
 يىد عوفى االنًتسىابى إليو ، يف القىوًؿ ديكفى العىمىًل .

ادلىصاحًل كىادلىفاًسًد كىطيريًؽ  كىكىذا ًحٍرصيوي على أٍف يػىتىدىر بى الفىقيوي على اعًتبارً 
 استخدامها يف الفتول . 

 :لاػعجُ أتٍ انؼثاـ تٍ ذًُُح ـ ؼزًه هللا ـ فٍ ذؼاؼض واخثٍُ 

ا ؽليًٍكني  الى  كىاًجبىافً  اٍزدىحىمى  فإذاقاؿ : " ـى  َجىٍعيهيمى  يف  اآٍلخىري  يىكينٍ  َلىٍ  أىكٍكىديعليىا فػىقيدًٌ
رًكيوي  كينٍ يى  كىَلىٍ  كىاًجبنا احلٍىاؿً  ىىًذهً  ًرؾى  اٍلىكٍكىدً  ًفٍعلً  ًلىٍجلً  َتى .  احلٍىًقيقىةً  يف  كىاًجبو  َتى

                                                             

 ( 9ٙٔـ 9٘ٔ/ ٕٗ( ٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ ) ٔ) 

 (.  7ٕٙ/ٕٕ) رارٚأُشعغ   (ٕ)

 (ٙٔٔ/ ٖٕ) أُشعغ رارٚ ( ٖ) 
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عليىا ًبًفٍعلً  إال   أىٍعظىًمًهمىا تػىٍرؾي  ؽليًٍكني  الى  زليىر مىافً  اٍجتىمىعى  إذىا كىكىذىًلكى   ًفٍعلي  يىكينٍ  َلىٍ  أىٍدانى
يى  كىًإفٍ  احلٍىًقيقىةً  يف  زليىر منا احلٍىاؿً  ىىًذهً  يف  اٍلىٍدىنى  يى  كىاًجبو  تػىٍرؾي  ذىًلكى  ُسيًٌ ا كىُسيًٌ  ًفٍعلي  ىىذى

ؽً  اًبٍعًتبىارً  زليىر ـو  ا ًمٍثلً  يف  كىيػيقىاؿي .  يىضير   َلىٍ  اإٍلًٍطالى  كىًفٍعلي  ًلعيٍذرً  اٍلوىاًجبً  تػىٍرؾي  ىىذى
ـً  ةً  اٍلميحىر  ةً  ًلٍلمىٍصلىحى ٍفعً  أىكٍ  ؛ لًلض ريكرىةً  أىكٍ  الر اًجحى ا أحـر ىيوى  مىا ًلدى  يػيقىاؿي  كىمىا كىىىذى

ـى  ًلمىنٍ  ةو  عىنٍ  انى ا أىكٍ  صىالى ىىا إن وي :  نىًسيػىهى ا.  قىضىاءن  اٍلميٍطلىقً  اٍلوىٍقتً  غىرٍيً  يف  صىال   ىىذى
ـى  مىنٍ  " الن يبُّ  قىاؿى  كىقىدٍ  ةو  عىنٍ  انى ا نىًسيػىهىا أىكٍ  صىالى ا إذىا فػىٍلييصىلًٌهى  ذىًلكى  فىًإف   ذىكىرىىى
ا.  " ذىًلكى  إال   ذلىىا كىف ارىةى  الى  تػيهىاكىقػٍ  بي  كىىىذى به  التػ عىاريضً  ابى ا كىاًسعه  ابى ا الى  ًجدًّ  ًسي مى
ا نػىقىصىتٍ  ال ذً   كىاٍلىٍمًكنىةً  اٍلىٍزًمنىةً  يف  ري  ًفيهى ةً  آاثى بػيو  فىةً  النػُّ ةً  كىًخالى بػيو  ًذهً  فىًإف   النػُّ  ىى

ا تىٍكثػيري  اٍلمىسىاًئلى  ًذهً  اٍزدىادىتٍ  النػ ٍقصي  اٍزدىادى  ل مىاكىكي  ًفيهى  ًمنٍ  ذىًلكى  كىكيجيودي  اٍلمىسىاًئلي  ىى
نىةً  أىٍسبىابً   (ُ)".  اٍليم ةً  بػىنٍيى  اٍلًفتػٍ

كلىقىد كىض حى الش اطيبي ػػػػػ رىمًحىوي للاي ػػػػػ كيفى أف  اعتبارى مىا يػىتػىرىتىبي على فتول 
ا يىدخيل يف مقاصًد الش ريعًة.ادليجتىًهًد ػػػػػػ إذا نىظىرى يف مى   ا قىٍد يػىتػىرىتىبي ػػػػػػ  إظل 

 حيثي يقوؿي :  
  ةن الفسلي  أك موافقةن  الفعاؿي  كانتً  شرعان  مقصوده  معتربه  الفعاؿً  مآالتً  يف النظري )) 

ـً  ادلكلفنيً  عن الصادرةً  الفعاؿً  من فعلو  على مكي ػلى  ال اجملتهدى  أف   كذلك  ابإلقدا
ـً  أك  شركعان مى  ؛ كوفي يى  دٍ قى فػى  ، الفعلً  ذلكى  إليوً  يؤكؿي  ما إىل هً رً ظى نى  عدى بى  إال ابإلحجا

 دى صى قى  ما الؼً خً  على آؿه مى  وي لى  كنلى كى  ، درأي تي  دقى  دلفسدةو  أك بي جلً ستى تى  دٍ قى  دلصلحةً 
 لو لكنكى ،  بو عي فً ندى تى  ةحى صلى مى  أك نوعى  نشأي تى  فسدةو دلً  ، مشركع غري يكوف كقد  فيو

 أدل فرِبا ابدلشركعية الكؿً  يف القوؿي  أطلقى  فإذا ، ذلك خالؼ على مآؿه 
 فيكوفي  ، عليها زيدي تى  أك ادلصلحة ساكمتي  مفسدةً  إىل فيو ادلصلحةً  استجالب

                                                             

 (7٘/ٕٓٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ ) (ٔ)
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 الثاين يف القوؿي  أطلقى  إذا كذلكى كى ،  ابدلشركعيةً  القوؿي  انطالؽً  من مانعان  ىذا
 فال ، زيدتى  أك مثلها مفسدةو  إىل ادلفسدةً  استدفاعً  أدل رِبا ادلشركعيةً  عدـً بً 
 إال ، ادلوردً  صعبي  للمجتهدً  رلاؿه  ىوي كى  ، ادلشركعيةً  بعدـً  القوؿً  إطالؽي  صحي يي 
 .(ُ)(( الشريعة مقاصدً  على جارو  ، الغبًٌ  مودي زلى  ، ادلذاؽً  ذبي عى  وأن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  .( 9ٗٔ/ٗث٤شٝد ـ  )داس أُؼشكخ / ٓٞع٠  أُب٢ٌُ ــ اثشا٤ْٛ ثٖ  أُٞاكوبد : (ٔ) 
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 انفصم انؽاتغ
 انًثسث االول 

 :انؼؽف, ذؼؽَفه وأَىاػه وشؽوطه وزدُره
 ذؼؽَف انؼؽف:أوالً : 

 لغة:   
  النٍُّكر ضدٌ :كالعيٍرؼي 

أىم مصاحبان  (ُ)كالعيٍرؼ كقولو تعاىل )كصاًحٍبهما يف الدنيا معركفان (  : كادلىٍعركؼ 
ريكا  معركفان قاؿ :الزجاج ادلعركؼ ىنا ما ييستحسن من الىفعاؿ كقولو تعاىل كٍأَتًى
بينكم ِبعركؼ قيل يف التفسري ادلعركؼ الكٍسوة كالدًٌاثر كأىف ال يقٌصر الرجل يف 

 رأىة الذ  تػيٍرضع كلدهنفقة ادل
 . (ِ)ككاف العرؼ ىو ما تعارؼ عليو الناس يف عاداِتم كمعامالِتم 

كالعيٍرؼي : اسمه من االٍعرًتاًؼ الًذم ىو ِبىٍعنى اإلٍقراًر ، تػىقيوؿ : لىوي علي  أىٍلفي 
ٍعري عينيًق الفىرىسً ،  عيٍرفان : أىم اٍعرًتافان كىو تػىوًٍكيده  ٍرؼي : الر ٍملي كالعي ،  كالعيٍرؼي : شى

 .(ّ)كادلىكافي ادليرتىًفعافً 
 اصطالحان:

أف  كقد قاؿ الدكتور عبد الكرًن زيداف يف كتابو " الوجيز يف أصوؿ الفقو "*
العرؼ: ىو ما ألفو اجملتمع كاعتاده كسار عليو يف حياتو من قوؿ أك فعل. كىو 

العادة ال يعين أف كالعادة ِبعن كاحد عند الفقهاء فقوذلم : ىذا اثبت ابلعرؼ ك 
العادة عندىم غري العرؼ كإظلا ىي نفسو، كإظلا ذكرت للتأكيد ال للتأسيس. 

                                                             

 ٘ٔعٞسح ُؤبٕ / (ٔ)

 (ٖٕٙ/ 9ُغبٕ اُؼشة / اثٖ ٓ٘ظٞس ) (ٕ)

ث/  ربط اُؼشٝط ٖٓ عٞاٛش اُوبٓٞط  (ٖ)  (.ٓٗٔ/ٕٗ) ٤ذ١ثٔشرؼ٠ ، اُضَّ
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كالعرؼ، كما يتضح من تعريفو، قد يكوف قوليا أك عمليا كقد يكوف عاما أك 
 .(ُ)خاصا كىو بميع ىذه النواع قد يكوف صحيحاى أك فاسدان 

اموس ادلبني يف اصطالحات كقاؿ الدكتور زلمود حامد عثماف يف كتابو " الق
 :الصوليني "

أف العرؼ: ىو ما استقر يف النفوس من جهة شهادات العقوؿ كتلقتو الطباع  
 ا فهم منو محلة الشرع كجعلوه مبنالسليمة ابلقبوؿ . كعرؼ الشرع: م

 .(ِ)الحكاـ  
ر كقاؿ الدكتور عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة يف كتابو " إَتاؼ ذكم البصائ

بشرح ركضة الناظر يف أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل " : 
العرؼ يف االصطالح: اختلفت عبارات العلماء يف تعريفها كلكن أقرِبا إىل 

أف ما يتعارفو أكثر الناس كغلرم بينهم من كسائل التعبري كأساليب ، الصواب 
نو من شؤكف اخلطاب كالكالـ كما يتواضعوف عليو من العماؿ كيعتادك 

 .(ّ)ادلعامالت ما ليس يف نفيو كال إثباتو دليل شرعي
كقاؿ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرمحن بن علي بن ربيعة يف كتابو " علم 
مقاصد الشارع " أف ادلقصود ابلعرؼ: ىو ما اعتاده َجيع الناس أك أكثرىم يف 

 . (ْ)َجيع البلداف أك بعضها من القواؿ أك الفعاؿ

                                                             

اُذًزٞس ػجذ اٌُش٣ْ صس٣ذإ، اُٞع٤ض ك٢ أطٍٞ اُلوٚ، )ث٤شٝد: ٓئعغخ اُشعبُخ، (ٔ)

 ٕٕ٘، صّ٘(، ؽ 99ٙٔٛـ/7ٔٗٔ

.  ٓؾٔٞد ؽبٓذ ػضٔبٕ، اُوبٓٞط أُج٤ٖ ك٢ اطط٬ؽبد ا٧ط٤٤ُٖٞ، ) اُش٣بع: داس صاؽْ، (ٕ)

 7ٕٓ، صّٔ(، ؽ ٕٕٓٓٛـ/ٖٕٗٔ

ِخ، ارؾبف ر١ٝ اُجظبئش ثششػ سٝػخ اُ٘بظش ك٢ أطٍٞ ػجذ اٌُش٣ْ ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم اُ٘ٔ(.ٔ) 

اُلوٚ ػ٠ِ ٓزٛت ا٩ٓبّ أؽٔذ ثٖ ؽ٘جَ، ) أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ: داس اُؼبطٔخ، 

 ٖٖ٘، ص ّٔ(، ؽ 99ٙٔٛـ/7ٔٗٔ

. اُذًزٞس ػجذ اُؼض٣ض ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ سث٤ؼخ، ػِْ ٓوبطذ اُشبسع، ) اُش٣بع: (.ٕ) 

 ٖٖٗ، صّٔ(، ؽ ٕٕٓٓٛـ/ٌٖٕٗٔٓزجخ كٜذ اُٞؽ٤٘خ، 
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 ٔإىل  ُاخلامس ابلكويت من  اإلسالمي ادلنعقد يف دكرة مؤَتره ع الفقوإف رلم
ـ. ُٖٖٗكانوف الكؿ ) ديسمرب (   ُٓإىل  َُىػ/  ََُْٗجادم الكىل 

بعد اطالعو على البحوث ادلقدمة من العضاء كاخلرباء يف موضوع )العرؼ( 
 :(ُ)كاستماعو للمناقشات الذ  دارت حولو . قرر

اعتاده الناس كساركا عليو من قوؿ أك فعل أك ترؾ كقد .يراد ابلعرؼ ما ُ
 يكوف معتربا شرعان أك غري معترب.

.العرؼ إف كاف خاصان فهو معترب عند أىلو كإف كاف عامان فهو معترب يف حق ِ
 اجلميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. ػجذ هللا ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ اُجغبّ، رٞػ٤ؼ ا٧ؽٌبّ ٖٓ ثِٞؽ أُشاّ،)اُوبٛشح: داس اثٖ ا٤ُٜضْ، (ٔ)

 ٔٗ، صّٔ(، ؽ ٕٗٓٓ
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 انًثسث انثاٍَ 

 : انًؽقهح تانًصهسحػاللح انؼؽف 

الفتول  غريًُّ يف تى احل ادلرسلة كابلتايل يكوف لو أثره يف ادلص ان ثر أى  ادةً العى كى  رؼً للعي إف  
 راعاةً قتضى مي ِبي  اتً الني  كى  الحواؿً كى  ةً مكنى الى كى  ةً نى زمً الى  غريً تى  سبً ها ًب اختالفً كى 

ػػػػ  رمحو للاػػ م القي   ابني  كىقىد عىقىدى ، عادً ادلى كى  عاشً يف ادلى  بادً العً  مصاحلً لً  ريعةً الش  
 اتً الني  كى  حواؿً الى كى  ةً نى مكى الى كى  ةً نى زمً الى  غريً تى  بً سى بىى ها اختالفً الفتول كى  غريً يف تى فصالن 

:  دوائً العى كى   حيثي قاؿى
 ريعةً على الش   ظيمه عى  طه لى بو غى  هلً اجل   بً بى سى بً  عى قى ، كى جدان  فعً الن   ظيمه عى  صله "ىذا فى   
 الباىرةى  ريعةى الش   أف   مي على ما يى  إليوً  بيلى ا ال سى مى  كليفً تى كى  ةً ق  شى ادلى كى  جً رى ن احلى مً  بى كجى أى 

 مً كى مبناىا كأساسها على احلً  ريعةٌ الشٌ  ، فإف  يت بوً ال َتى  صاحلً ادلى  بً تى على ري الذ  يف أى 
ها لُّ كي   صاحله مى ها كى لُّ كي   ةه محى رى ها كى لُّ كي   دؿه عى  ىيى ، كى ادلعادً كى  عاشً يف ادلى  بادً العً  مصاحلً كى 
إىل  محةً الر   نٍ عى ، كى ورً إىل اجلى  دؿً العى  نٍ عى  تٍ جى رى خى  سألةو مى  لُّ كي ها، فى لُّ كي   ةه كمى حً كى 

 نٍ مً  تٍ ليسى ، فى ثً بى إىل العى  كمةً احلً  نٍ عى ، كى ةً دى فسى إىل ادلى  ةً حى صلى ادلى  نٍ عى ىا، كى دًٌ ضً 
 بنيى  وً تً محى رى ، كى هً بادً عً  بنيى  دؿ للاً عى  ريعةي الش  ، فى فيها ابلتأكيلً  تٍ لى أيدخً  ، كإفٍ ريعةً الشٌ 

 داللةن  أمت    وً رسولً  دؽً على صً كى ، ى عليوً  الةي و الد  تي كمى حً ، كى رضوً و يف أى لً ظً ، كى وً لقً خى 
 . ) ُ).قها"صدى كأى 

 .كقد نص الفقهاء على حرمة االفتاء يف بلد اليعرؼ فيو ادلفذ  عرؼ ذلك البلد
 شلا كضلوعلا كاإلقرار الؽلاف يف يفذ  أف غلوز ال_ :" للا رمحو_  النوكم قاؿ

 اخلربة يف منزلتهم متنزال أك ، الالفظ بلد أىل من يكوف أف إال ابللفاظ يتعلق
 .  (ِ)"فيها كعرفهم ألفاظهم من ِبرادىم

                                                             

 (ٖ/ٖأػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ ػٖ سة اُؼب٤ُٖٔ ـ اثٖ ه٤ْ اُغٞص٣خ ـ  ) ) ٔ)

 (ٙٓٔ/ ٔأُغٔٞع ششػ أُٜزة ، ا١ُٝٞ٘ )  (ٕ)
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( عادة َجع) العوائد مدركها الذ  الحكاـ إجراء إف: "_رمحو للا _ القرايف كقاؿ
 يف ىو ما كل بل الدين، يف كجهالة اإلَجاع خالؼ العوائد، تلك تغري مع

 العادة تقتضيو ما إىل العادة تغري عند فيو احلكم يتغري العوائد، يتبع الشريعة
 أىلية فيو يشرتط حىت ادلقلدين من لالجتهاد جتديدان  ىذا كليس ادلتجددة،
 فيها نتبعهم فنحن عليها كأَجعوا العلماء فيها اجتهد قاعدة ىذه بل االجتهاد،

 .(ُ) "اجتهاد استئناؼ غري من
 :  القرايف كقاؿ

 ادلفذ  منو الذم البلد أىل من أنو يعلم ال مستفت عليو كرد إذا للمفذ  ينبغي"
 حدث كىل ، بلده عن يسألو حىت بو يفذ  عادتو ِبا يفتيو ال أف:  الفتيا كموضع
 .(ِ)"ال أـ اللغوم اللفظ ىذا كيف البلد ذلك يف عرؼ عندىم

ادلصلحة ن جهة ك الفتول مكذلذا تطرقت يف ىذا ادلبحث عن العالقة بني  
 .من جهة اخرل كالعرؼ

كليس نعين بو ذلك فإف جلب ادلنفعة كدفع ادلضرة مقاصد اخللق كصالح اخللق 
يف َتصيل مقاصدىم. لكنا نعن ابدلصلحة : اافطة على مقصود الشرع. 
كمقصود الشرع من اخللق مخسة: كىو أف ػلفظ عليهم: دينهم كنفسهم 

ا يتضمن حفظ ىذه الصوؿ اخلمسة فهو كعقلهم كنسلهم كماذلم. فكل م
 ( ّ)مصلحة . فكل ما يفوت ىذه الصوؿ فهو مفسدة كدفعها مصلحة.

كىذه اخلمسة كلها مقصود شرعنا كاذلدؼ منها َتقق ادلصلحة للعباد. كالبد 
من ىذه اخلمسة أف تتحقق يف اجملتمع  ، ليتمكن ادلسلموف من اقامة مصاحل 

 دينهم كدنياىم.

                                                             

 (ٕٖٕ_ٖٕٔ)اُلزبٟٝ ػٖ ا٧ؽٌبّا٩ؽٌبّ ك٢ ر٤٤ٔض  (ٔ)

 (ٖٕٔٗلظ أُظذس ) (ٕ)
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دلبنية على مصلحة معينة تظل معتربة ما بقيت ىذه ادلصلحة الذ  أف الحكاـ ا
ىي مناط احلكم كعلتو فإذا انتفت كجب أف يتغري احلكم تبعا ذلا لف احلكم 
يدكر مع علتو كجودا كعدما. كمن أمثلة ذلك: العقوابت التعزيرية كالحكاـ 

لراشدين كغريىم الذ  تقتضيها السياسة الشرعية الوقتية الذ  ركيت عن اخللفاء ا
 من الصحابة _مهنع هللا يضر_ كمن بعدىم بل من ذلك بعض ما كرد عن النيب 

عن كتابة احلديث يف أكؿ المر خشية اختالطو  نفسو. كذلك مثل َّنيو 
 ابلقرآف فلما زالت ىذه اخلشية 

 (ُ)أذف يف الكتابة لبعض الصحابة كثبت عنو عدة كتب يف موضوعات شىت.
دلا اشتغلوا بو  الصحابة أف ينقلوا احلديث عن رسوؿ للا  كمثل إلزاـ عمر

عن القرآف سياسة منو. كمثل ذلك: اختياره للناس اإلفراد ابحلج ليعتمركا يف 
كما قاؿ   –غري أشهر احلج فال يزاؿ البيت احلراـ مقصودا. فإف ىذا كأمثالو 

نة فظنها )) سياسة جزئية بسب ادلصلحة تتلف ابختالؼ الزم –ابن القيم 
من ظنها شرائع عامة الزمة لألمة إىل يـو القيامة كلكل عذر كأجر كمن اجتهد 
يف طاعة للا كرسولو فهو دائر بني الجر كالجرين ((. بناء الحكاـ على 
ادلصاحل الزمنية كالبيئيية من أسباب تغيري الفتول كاختالفها ابختالؼ الزماف 

 .(ِ)كالماكن كالحواؿ . 
 : (ّ)قة مقاصد الشارع ابلعرؼ من اجلهات اآلتيةكتتضح عال

.تعريفو فإف الناس إظلا جترم عاداِتم كأعرافهم على ما غللب ذلم مصلحة أك ُ
 يدفع عنهم مفسدة .

                                                             

 (ٕٓٔ)  أُغزظل٠ / اُـضا٢ُ(.ٔ) 

 (ٖٓٔ-ٕٓٔأُظذس رارٚ)(.ٕ) 

ػجذ اُؼض٣ض ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ سث٤ؼخ، ػِْ ٓوبطذ اُشبسع، ) اُش٣بع: ٌٓزجخ كٜذ (.ٔ)

 ٖٖٗ، صّٔ(، ؽ ٕٕٓٓٛـ/ٖٕٗٔاُٞؽ٤٘خ، 
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.إقرار الشريعة بعض ما كاف عليو اجلاىلية من عادات كأعراؼ ذلك أف ِ
. فلما جاءت الشريعة جاءت جللب ادلصاحل كتكميلها كدرء ادلفاسد كتقليلها 

إىل اجملتمع اجلاىلي أقرت من عاداتو كأعرافو ما كاف جالبا للمصلحة أك دافعا 
للمفسدة يف العاجل كاآلجل ك ألغت ما كاف مانعا للمصلحة أك جالبا 

 للمفسدة.

.ما اشرتط للعرؼ فقد اشرتط يف العرؼ ما يدؿ على مراعاتو دلقاصد ّ
يع الناس أك أكثرىم كعادة الناس الشارع. كمن ذلك : أف جترم عليو عادة َج

ال جترم إال على ما غللب ذلم مصلحة أك يدفع عنهم مفسدة. كمن ذلك : أال 
يكوف يف ىذا العرؼ تعطيل لنص شرعي أك سلالفة لو لف العرؼ حينئذ فيو 
تفويت دلقاصد الشارع الذ  جاء النص الشرعي من أجل َتقيقها عالكة على ما 

الفتو من إبطاؿ الشريعة ابلكلية. كمن ذلك أال يتضمنو تعطيل النص أك سل
 يكوف فيو تعطيل أك سلالفة لصل قطعي يف الشريعة، ذلك لف الصوؿ القطعية

من القواعد العامة كالصوؿ الكلية إظلا جاءت لتحقيق مقاصد الشارع فإذا كاف 
لذ  يف العرؼ تعطيل أك سلالفة ذلا فإف العرؼ حينئذ فيو تفويت لتلك ادلقاصد ا

جاءت تلك الصوؿ لتحقيقها. مث إف ىذه الصوؿ القطعية كإف َل يدؿ عليها 
دليل خاص من الشريعة إال أَّنا دلت عليها أدلة كثرية متنوعة فإذا كاف يشرتط 

كاحدا كال ؼلالفو فألف يشرتط فيو أال يعطل أك يف العرؼ أال يعطل نصا شرعيا 
 ب أكىل.ؼلالف أصال قطعيا دلت لو أدلة كثرية من اب

 .رلاالت العمل ابلعرؼ كىي ثالثة:ُ

 أ.حاالت أحاؿ الشارع منها إىل العرؼ :
لقد كرد يف الشرع لفظ ) ادلعركؼ ( يف بعض الحكاـ الذ  أحاذلا الشارع اليو 

 كيراد بو ماتعارؼ عليو الناس .
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 القرآف، فادلراد بو ما قاؿ ابن النجار :" كل ما تكرر من لفظ ادلعركؼ يف
 . (ُ)الناس يف ذلك الوقت من مثل ذلك المر" يتعارفو

فادلراد بو ما  ( ِ)من أمثلة ذلك:  ضلو قولو سبحانو ) كعاشركىن ابدلعركؼ (*
 .يتعارفو الناس يف ذلك الوقت

 (.ّ" (خذم ما يكفيك ككلدؾ ابدلعركؼقولو ملسو هيلع هللا ىلص ذلند "كمنها 
 ط ذلا يف الشرع كال يف اللغة:ب.الحكاـ الذ  كردت يف الشريعة مطلقة ال ضاب

: "كل اسم ليس لو حدٌّ يف اللغة كال يف _رمحو للا_قاؿ أبو العباس ابن تيمية 
 .(ْ)الشرع فادلرجع فيو إىل العرؼ"

: "قاؿ الفقهاء: كٌل ما كرد بو الشرع مطلقان، كال _رَجو للا_ كقاؿ السيوطي
 .(ٓ) ضابط لو فيو، كال يف اللغة، يرجع فيو إىل العرؼ"

القبض يف العقود يرجع يف َتديده إىل عرؼ الناس، فما عٌده  كمن أمثلتو: *
 .(ٔ) الناس قبضان فهو قبض، كما َل يعدكه قبضان فليس بقبض

ج.ادلسائل االجتهادية الذ  يقصد منها َتقيق مصاحل الناس كأساسها تلمس 
 تلك ادلصاحل شلا اعتاده الناس كاستقر عرفا عندىم.

 الصداؽ اىل معجل كمؤجل.مثالو: تقسيم 
 كالعمل ابلعرؼ يف ىذه اجملاالت منظور فيو إىل َتقيق مقاصد الشارع.

 
                                                             

٣ٖ أثٞ اُجوبء دمحم ثٖ أؽٔذ ثٖ ػجذ اُؼض٣ض ثٖ ػ٢ِ اُلزٞؽ٢ و٢ اُذرششػ اًٌُٞت ا٤ُ٘ٔش /  (ٔ)

 (9ٗٗ/ٗٛـ( )97ٕأُؼشٝف ثبثٖ اُ٘غبس )أُزٞك٠ : 

 9ٔاُ٘غبء / (ٕ)

ًزبة اُ٘لوبد / ثبة ارا ُْ ٣٘لن اُشعَ كِِٔشأح إٔ رؤخز ثـ٤ش ػِٔٚ ٓب ٣ٌل٤ٜب  /( طؾ٤ؼ اُجخبس١ٖ(

 (9ٗٓ٘) ُٝٝذٛب ثبُٔؼشٝف ثشهْ

 (ٓٗ/ ٕٗٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ ) (ٗ)

ا٧شجبٙ ٝاُ٘ظبئش / ع٬ٍ اُذ٣ٖ ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌش اُغ٤ٞؽ٢ أثٞ اُلؼَ /اُ٘بشش: داس  (٘)

 .(95/ٔاٌُزبة اُؼ٤ِٔخ. )

 (ٕٓ/٣ٕ9٘ظش ٓغٔٞػخ اُلزبٟٝ )   (ٙ)
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 انًثسث انثانث

 وشؽوطه:لكاو انؼؽف أ

 العرؼ ينقسم إىل عدة أقساـ ابعتبارات سلتلفة:
 أ.ينقسم العرؼ ابعتبار من يصدر عنو إىل ثالثة أقساـ:

يف َجيع البلداف مثل عقد .العرؼ العاـ كىو ما تعارفو أكثر الناس ُ
 االستصناع يف أحذية كألبسة كأدكات كغريىا.

.العرؼ اخلاص كىو ما تعارفو كاعتاده أكثر الناس يف بعض البلداف مثل : ِ
 إطالؽ لفظ الدابة على الفرس عند أىل العراؽ بينما ذلك ؼلتلف يف مصر.

 خاصا .العرؼ الشرعي كىو اللفظ الذم استعملو الشرع مريدا منو معنّ
مثل: الصالة فإَّنا يف الصل الدعاء كاستعملها الشارع مريدا ِبا الصالة 

 .(ُ)ادلفتتحة ابلتكبري كادلختتمة ابلتسليم ككذلك الزكاة كاحلج كالصـو 

 ينقسم العرؼ ابعتبار سببو كتعلقو إىل قسمني: 
.العرؼ القويل : كىو اللفظي كىو : أف يتعارؼ أكثر الناس على إطالؽ لفظ ُ

على معن ليس موضوعا لو لغة بيث يتبادر إىل الذىن عند ُساعو من غري قرينة 
كال عالقة عقلية . مثالو من ادلفردات لفظ )) الدابة (( فإنو يف اللغة يطلق على  
كل ما يدب على الرض كقد خصصو بعضهم ابلفرس كبعضهم ابحلمار 

كللا ال اضع قدمي يف  كتعارفوا على ذلك. كمثالو من ادلركبات : قوؿ احلالف :
 دار فالف ، فإف ذلك يف العرؼ يطلق على عدـ الدخوؿ مطلقا.

                                                             

ػجذ اٌُش٣ْ ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم اُِ٘ٔخ، ارؾبف ر١ٝ اُجظبئش ثششػ سٝػخ اُ٘بظش ك٢ أطٍٞ   (ٔ)

 اُلوٚ ػ٠ِ ٓزٛت 

،  ّٔ(، ؽ 99ٙٔٛـ/7ّٔٗٔ أؽٔذ ثٖ ؽ٘جَ، ) أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ: داس اُؼبطٔخ، ا٩ٓب

 ٖٖٙ-ٖٖ٘ص

 )ٓؼغْ.ث٤غ أُؼبؽبح: إٔ ٣٘بٍٝ أُشزش١ اُضٖٔ ُِجبئغ ك٤٘بُٝٚ اُجبئغ اُغِؼخ دٕٝ ا٣غبة ٫ٝ هجٍٞ*

 (.ُٗٔٔـخ اُلوٜبء
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. العرؼ العملي : كىو ما كاف موضوعو بعض العماؿ الذ  اعتادىا الناس ِ
يف أفعاذلم العادية أك معامالِتم ادلدينة:  مثل بيع ادلعاطاة* كىو أف يقوؿ 

بقيمة الدينار ، فهذا بيع صحيح  ادلشرتم ابعطاء البائع دينارا فيعطيو خبزا
 دليلو العرؼ.

ككما يرل الباحث يف بعض الكتب عن أنواع العرؼ فال ؼلتلف بعيدا إال عند 
بعض ادلؤلفني يتوسعوف يف المثلة كالبياف كما قاؿ الدكتور عبد الكرًن 

 :(ُ)زيداف
بالد كالعرؼ بنوعيو العملي كالقويل قد يكوف عامان إذا شاع ك فشا يف َجيع ال

اإلسالمية كسار عليو َجيع الناس كقد يكوف خاصان إذا شاع كانتشر يف بلد 
 دكف سائر البالد.

 انؼؽف انصسُر وانؼؽف انفاقع :

كىو ما تعارفو الناس من أقواؿ كأفعاؿ شلا ال يتعارض مع .العرؼ الصحيح: ُ
 .(ٕ   (النصوص الشرعية القطعية. كتعارفهم على عقد السلم، كاالستصناع

كىو ما تعارفو الناس من أقواؿ كأفعاؿ تصطدـ مع النص العرؼ الفاسد :  .ِ
. (ّ) الشرعي القطعي. كتعارفهم على احللف ابلطالؽ، كالتعامل ابلراب ، كضلوه

 .كىذا النوع من العرؼ ال ػلتج بو
 

 

 

                                                             

اُشعبُخ، ٣ذإ، ، )ث٤شٝد: ٓئعغخ صػجذ اٌُش٣ْ اُٞع٤ض ك٢ اطٍٞ اُلوٚ   (ٔ)

 ٖٕ٘-ٕٕ٘، صّ٘(، ؽ 99ٙٔٛـ/7ٔٗٔ

 )ٖٕٓ/ ٕأطٍٞ اُغشخغ٢)   (ٕ (

 (5ٖٓ/ ٕ( ٝأطٍٞ اُلوٚ / اُضؽ٢ِ٤  )ٗٔٔ( ٗشش اُؼشف اثٖ ػبثذ٣ٖ )ٖ)
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 شؽوط انؼؽف:

 يشرتط يف العرؼ العتباره كبناء الحكاـ عليو ما َييت:
للنص، َأف يكوف عرفاى صحيحاى كادلقصود ابلعرؼ ادلخالف  أ.أف ال يكوف سلالفا

للنص ما كاف سلالفا لو من كل كجو بيث يرتتب على الخذ بو إبطاؿ العمل 
ابلنص ابلكلية أما إذا َل يكن ِبذه الكيفية فال يعد سلالفا للنص فيعمل بو يف 

اس على أف دائرتو كيعمل ابلنص فيما عدا ما قضى بو العرؼ كمثالو: تعارؼ الن
الوديع مأذكف بتسليم الوديعة إىل من جرت العادة بواز التسليم إليو كزكجة 

 .(ُ)ادلودع كأكالده كخادمو
ب.أف يكوف مطردا أك غالبان كمعن االطراد : أف تكوف العادة كلية ِبعن أَّنا ال 
تتخلف كقد يعرب  عنها ابلعمـو أم يكوف العرؼ مستفيضا شائعا بني أىلو 

عندىم معموال بو من قبلهم كمعن الغلبة : أف تكوف أكثرية ِبعن أَّنا ال  معركفا
تتخلف إال قليال. كالغلبة أك االطراد إظلا يعترباف إذا كجدا عند أىل العرؼ ال 

 يف الكتب الفقهية الحتماؿ تغريىا.

ج.أف يكوف العرؼ الذم ػلمل عليو التصرؼ موجودان كقت إنشائو َأف يكوف 
ابقا على كقت التصرؼ مث يستمر إىل زمانو فيقارنو. كعلى حدكث العرؼ س

ىذا غلب تفسري حجج الكقاؼ كالوصااي كالبيوع ككاثئق الزكاج كما يرد فيها 
من شركط كاصطالحات على عرؼ ادلتصرفني الذم كاف موجودا يف زماَّنم ال 
على عرؼ حادث بعدىم. فلو كقف شخص غلة عقاره على العلماء أك على 

علم ككاف العرؼ القائم كقت الوقف يصرؼ معن العلماء إىل من لو طلبة ال
خربة يف أمور الدين دكف شرط آخر كأف ادلقصود بطلبة العلم طلبة العلم 
الشرعي فإف غلة الوقف تصرؼ إىل ىؤالء العلماء دكف اشرتاط حصوؿ 

                                                             

 (.7ٕ٘-٣ٕ٘ٙ٘ظش اُٞع٤ض ك٢ أطٍٞ اُلوٚ: ) (ٔ)
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الشهادة إذا صار العرؼ الطارئ يستلـز الشهادة كما يصرؼ إىل طلبة العلم 
 شرعي دكف غريىم كإف كاف العرؼ الطارئ يعنيهم كغريىم.ال

د.أف ال يوجد قوؿ أك عمل يفيد عكس مضمونو كما إذا كاف العرؼ يف السوؽ 
تقسيط الثمن كاتفق العاقداف صراحة على الداء أك كاف العرؼ أف مصاريف 
التصدير على ادلشرتم كاتفقا على أف تكوف على البائع أك كاف العرؼ أف 

ف تسجيل العقار يف الطابو على ادلشرتم كاتفق الطرفاف على جعلها مصاري
على البائع . كالقاعدة ىنا ما يثبت ابلعرؼ بدكف ذكر ال يثبت إال إذا نص 

 على خالفو ، معناه أف يذكر ماىو خالؼ العرؼ يف العقد أك غريه.

كويت ادلنعقد يف دكرة مؤَتره اخلامس ابل كقد قرر رللس رلمع الفقو اإلسالمي
كانوف الكؿ )ديسمرب(   ُٓ – َُادلوافق  ََُْٗجادل الكىل  ٔ-ُمن 

 :(ُ)يف موضوع العرؼ عن شركط العرؼ  ـ،ُٖٖٗ
أف ال ؼلالف الشريعة فإف خالف العرؼ نصا شرعيا أك قاعدة من قواعد 

 الشريعة فإنو عرؼ فاسد.
 أف يكوف العرؼ مطردا )مستمرا( أك غالباى.

 د إنشاء التصرؼ.أف يكوف العرؼ قائما عن

 أف ال يصرح ادلتعاقداف ِبالؼ فإف صرحا ِبالفو فال يعتد بو.
 
 
 
 
 

                                                             

٤ضْ، ػجذ هللا ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ اُجغبّ، رٞػ٤ؼ ا٧ؽٌبّ ٖٓ ثِٞؽ أُشاّ،)اُوبٛشح: داس اثٖ اُٜ (ٔ)

 ٕٗ-ٔٗ، صّٔ(، ؽ ٕٗٓٓ
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 زدُح انؼؽف:

اعترب العلماء العرؼ أصال من أصوؿ االستنباط تيبين عليو الحكاـ . كمن 
أقواذلم الدالة على حجية العرؼ: )) العادة زلكمة (( ك )) ادلعركؼ عرفا  

االستدالؿ بقولو تعاىل : )خذ العفو كأمر  كادلشركط شرطاى ((. كأراد بعضهم
ابلعرؼ( على حجية العرؼ ككونو دليال معتربا يف الشرع، كلكن ىذه احلجة 
ضعيفة لف العرؼ يف اآلية ىو ادلعركؼ كىو ما عرؼ حسنو ككجب فعلو كىو  

: )) ما  كل ما أمرت بو الشريعة . كاحتج البعض ابحلديث ادلركم عن النيب 
على حجية العرؼ، كىذا (ُ)حسنا فهو عند للا حسن ((رآه ادلسلموف 

االستدالؿ ضعيف، فقد قاؿ غري كاحد من العلماء : أنو موقوؼ على ابن 
مسعود كداللتو تشري إىل حجية اإلَجاع ال العرؼ إال إذا كاف مستند اإلَجاع 
عرفا صحيحا فتكوف داللة ىذا الثر قاصرة على نوع من أنواع العرؼ ال على 

 (ِ)العرؼ. مطلق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ٖٓٓٙ( ثشهْ ٘ٓ٘/ ٖأُغ٘ذ / أؽٔذ ثٖ ؽ٘جَ / ٓغ٘ذ اثٖ ٓغؼٞد )ط (ٔ)

ػجذ اٌُش٣ْ صس٣ذإ، اُٞع٤ض ك٢ أطٍٞ اُلوٚ، )ث٤شٝد: ٓئعغخ اُشعبُخ،  (ٕ)

 ٕٗ٘، صّ٘(، ؽ 99ٙٔٛـ/7ٔٗٔ
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 : أظنح زدُح انؼؽف 

كيقصد  ( ُ)   (قولو تعاىل: )خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اجلٍىاًىًلنيى  .ُ
ابلعرؼ برأم كثري من العلماء ما تعارفو الناس من اخلري يف ادلعامالت 

ك داالن على اعتباره يف كدلا أمر للا سبحانو نبيو ابلمر بو كاف ذل. (ِ)كالعادات
 . ( ّ)الشرع، كإال دلا كاف لألمر بو فائدة

ٍعريكًؼ حىقًّا عىلىى اٍلميت ًقنيى(. ِ كادلعركؼ  . (ْ)قولو تعاىل: )كىلًٍلميطىل قىاًت مىتىاعه اًبٍلمى
كيليق ِبم بسب اختالؼ أصنافهم كأحواؿ معايشهم  ما يتعارفو الناس بينهم،

تدؿ على الخذ بعني االعتبار العرؼ يف ادلتعة  كشرفهم. كال شك أف اآلية
 .(ٓ)ادلفركضة للمطلقة الذ  َل يبني ذلا مهر فرياعى حاؿ ادلرأة فيها

للا عليو كسلم: "ما رآه ادلسلموف حسنان فهو عند للا  قولو صلى .ّ
حلديث كاضح الداللة على حجية العرؼ إذ أف ما يستحسنو الناس .ا)ٔ"(نحس

كما يقوؿ -ت ىي مقبولة عند للا سبحانو، كىذا احلديث من معامالت كعادا
 .(ٕ)"أصل للقاعدة الفقهية"العادة زلكمة -السيوطي

 كذكر الشيخ عبد الكرًن زيداف _رمحو للا _ مايدؿ على حجية العرؼ عقالن:
أ.أف كركد التكاليف ِبيزاف كاحد يف اخللق يدؿ على الشارع اعترب العادات 

كلو َل يعتربىا دلا كاف ىناؾ مانع من اختالؼ التشريع  كالعراؼ ادلطردة فهم
 كاختالؼ اخلطاب.

                                                             

 99ٔ/ ا٧ػشافعٞسح (   ٔ)

 (ٖٙ٘/9رلغ٤ش أُ٘بس سش٤ذ سػب).(ٕ)

 (7ٖٕخزِق ك٤ٜب ك٢ اُلوٚ ا٫ع٢ٓ٬ / اُجـب ) أصش ا٧دُخ أُ (ٖ)

 ٕٔٗاُجوشح / (ٗ)

 (ٖٓٗ/ٕ) رلغ٤ش أُ٘بس سش٤ذ سػب  (٘)

ُٖ أَث٢ِ هَُؾبكَخَ (ٙ) ٌِْش ْث ُْ٘ٚ / أَثُٞ ثَ ُ َػ َؾبثَِخ َسِػ٢َ اَّللَّ ْؼِشكَِخ اُظَّ َٓ زَبُة  ًِ أُغزذسى ػ٠ِ اُظؾ٤ؾ٤ٖ /

ب َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ  ( ٕٓٗٗثشهْ) َسِػ٢َ اَّللَّ

 (95شجبٙ ٝاُ٘ظبئش / اُغ٤ٞؽ٢ ) ا٫    (7)
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ب.أف الشارع قد اعترب العادات الذ  ىي كقوع ادلسببات من أسباِبا العادة ك 
رتب عليها أحكاما فشرع القصاص كالنكاح كالتجارة كغريىا لَّنا أسباب 

 .لالنكفاؼ عن القتل كبقاء النسل كظلاء ادلاؿ عادة كعرفا

ج.أف ما تعارؼ عليو الناس كعاداِتم لو َل تعترب لدل إىل تكليف ما ال يطاؽ 
كىو غري جائز أك غري كاقع. بياف ذلك : أف اخلطاب إما أف يعترب فيو العلم 
كالقدرة على ادلكلف بو كما أشبو ذلك من العادات ادلعتربة يف توجو التكليف 

ف َل يعترب فمعن ذلك أف التكليف أك ال.  فإف اعترب فهو ما أردان إثباتو. كإ
مانع كمن ال مانع  متوجو على العاَل كالقادر على غري القادر كالعاَل كعلى من لو

تكليف ما ال يطاؽ كىو ال غلوز فلم يبق إال الكؿ كىو لو كذلك عني 
 .(ُ)ادلطلوب

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

 ؽ٘جَ ثٖ أؽٔذ ا٩ٓبّ ٓزٛت ػ٠ِ اُلوٚ أطٍٞ ك٢ اُ٘بظش سٝػخ ثششػ اُجظبئش ر١ٝ ارؾبف(ٔ)

ػجذ اٌُش٣ْ ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم اُِ٘ٔخ، ، ) أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ: داس اُؼبطٔخ، 

 5ٖٕ-7ٖٕ، ص ّٔ(، ؽ 99ٙٔٛـ/7ٔٗٔ
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 انًثسث انؽاتغ

 االقرعالل تانؼؽف فٍ األزكاو

 . أظنح اػرثاؼ انؼؽف:ُ

حلق، أف العرؼ ميعترب يف الشرع كيصح ابتناء الحكاـ عليو، كىو يف احلقيقة كا
ليس بدليل مستقل كلكنو يرجع إىل أدلة الشريعة ادلعتربة كالدليل على ما نقولو 

 من كجوه عديدة منها:
كجدان الشارع احلكيم يراعي أعراؼ العرؼ الصاحلة من ذلك: إقراره أنواع أ.

لصحيحة عندىم كادلضاربة كالبيوع كاإلجارات اخلالية ادلتاجرات كادلشاركات ا
من ادلفاسد. ككجدانه يستثين السلم جلرايف عرؼ أىل ادلدينة بو، من عمـو َّنيو 
عن بيع اإلنساف ما ليس عنده كَّنى عن بيع التمر ابلتمر كرخص يف العرااي 
 كىي بيع رطب على رؤكس النخل ِبثلها من التمر خرصا أم تمينا لتعارضهم

ىذا النوع من البيع كحاجتهم إليو. فدلت ىذه التصرفات من الشارع احلكيم 
على رعاية العرؼ الصاحل الذم استقرت عليو معامالت الناس. أما العرؼ 
الفاسد فقد رأيناه ال يرعاه بل َييت عليو ابإلبطاؿ كاإللغاء كما فعل يف التبين 

النساء إذ ألغاه كجعل كىو من عادات اجلاىلية ككما فعل يف عدـ توريثهم 
 للنساء نصيبا مفركضا من ادلرياث.

إف العرؼ يف حقيقتو يرجع إىل دليل من أدلة الشرع ادلعتربة كاإلَجاع ب.
كادلصلحة ادلرسلة كالذرائع . فمن العرؼ الراجع إىل اإلَجاع : االستصناع 
كدخوؿ احلمامات فقد جرل العرؼ ِبما بال إنكار فيكوف من قبيل اإلَجاع 

اإلَجاع معترب. كمن العرؼ ما يرجع إىل ادلصلحة ادلرسلة لف العرؼ لو ك 
سلطاف على النفوس فمراعاتو من ابب التسهيل عليهم كرفع احلرج عنهم ماداـ 
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العرؼ صاحلا ال فاسدا. كما أف يف َتويلهم عن العرؼ مشقة كحرجا كاحلرج 
 مرفوع لنو مفسدة.

صور كاعتبارىم إايه يف اجتهادىم .احتجاج الفقهاء ابلعرؼ يف سلتلف العج
دليالن على صحة اعتباره لف عملهم بو ينزؿ منزلة اإلَجاع السكويت فضال عن 

 .( ُ)تصريح بعضهم بو كسكوت اآلخرين عنو فيكوف اعتباره اثبتا ابإلَجاع
 . تغري الحكاـ بتغري الزماف كرسالة ابن عابدين فيو.ِ

ة يف كل زماف كمكاف. فلهذا، دكر كما نعلم، أف الحكاـ اإلسالمية صاحل
العلماء يف استنباط الحكاـ الذ  تتناسب مع أحواؿ ادلسلمني يف مكاف ما 
مطلوب. لف قد يكوف حكم يف مكاف ما ال يتناسب ِبكاف آخر . فاجتهاد 

 العلماء زلتاج فيو، كال سيما الذم يتعلق ابلعوائد كالتقاليد.
و: ما يستند إىل عرؼ أك كضع كاف قائمان كمن الحكاـ ادلنصوص عليها يف الفق

يف زمن الئمة اجملتهدين أك يف زمن مقلديهم من ادلتأخرين مث تغري  ىذا العرؼ أك 
الوضع يف زماننا كإسقاط شهادة من ؽلشي يف الطريق مكشوؼ الرأس أك من 
َيكل يف الشارع أك حليق اللحية أك من يسمع الغناء كضلو ذلك شلا تغري بو 

كعم ت بو البلول يف عصران فهل صلمد على ما نص عليو الكلوف العرؼ 
كنسقط شهادة ىؤالء َجيعا كنعطل مصاحل اخللق؟ أك نعترب ىذه الحكاـ خاصة 

 .(ِ)بزماَّنا كبيئتها ؟ ال شك أف الثاين ىو الصحيح 
كالصحابة ؼلتلف عن زماننا ىذا، لف كثريا من المور  كمعلـو أف زماف النيب 

ة الذ  كقعت يف كسطنا كال نعرؼ أحكامها. خاصة يف مسألة العوائد ادلستجد

                                                             

ٍ اُلوٚ، )ث٤شٝد: ٓئعغخ اُشعبُخ، ػجذ اٌُش٣ْ صس٣ذإ، اُٞع٤ض ك٢ أطٞ  (ٔ)

 ٕ٘٘-ٕٗ٘، صّ٘(، ؽ 99ٙٔٛـ/7ٔٗٔ

.اُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛب / ٣ٞعق اُوشػب١ٝ، ، )اُوبٛشح: (ٕ)

 (59ٕ)  ّٕ(، ؽ ٕ٘ٓٓٛـ/ٌٕٙٗٔٓزجخ ٝٛجخ، 
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كالتقاليد. كال سيما اإلسالـ قد ينتشر يف أضلاء العاَل بعيدا عن الشرؽ السط 
 )) أرض النبياء((.

كمن ىنا كتب ابن القيم فصلو ادلمتع يف )) إعالـ ادلوقعني (( عن تغري الفتول 
لحواؿ كالبيئات كالعوائد، قاؿ يف مطلعو: )) بسب تغري الزمنة كالمكنة كا

ىذا فصل عظيم النفع جدا كقع بسبب اجلهل بو غلط عظيم على الشريعة 
أكجب من احلرج كادلشقة كتكليف ما ال سبيل إليو ما يعلم أف الشريعة الباىرة 
الذ  يف أعلى رتب ادلصاحل ال َتيت بو فإف الشريعة مبناىا كأساسها على احلكم 

العباد يف ادلعاش كادلعاد كىي عدؿ كلها كرمحة كلها كمصاحل كلها  كمصاحل
كحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدؿ إىل اجلور كعن الرمحة إىل ضدىا 
كعن ادلصلحة إىل ادلفسدة كعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة كإف 

كظلو يف  أدخلت فيها ابلتأكيل فالشريعة عدؿ للا بني عباده كرمحتو بني خلقو
 (ُ)أمت داللة كأصدقها. أرضو كحكمتو الدالة عليو كعلى صدؽ رسولو 

_ : أنو مر مع بعض _رمحو للا  كقد نقل ابن القيم عن شيخو ابن تيمية
أصحابو على قـو من التتار يف دمشق يشربوف اخلمر كيسكركف فأنكر عليهم 
بعض أصحابو : أف يتناكلوا أـ اخلبائث فقاؿ ذلم ابن تيمية : دعوىم يف سكرىم 
كذلوىم فإظلا حـر للا اخلمر لَّنا تصد عن ذكر للا كعن الصالة كىؤالء تصدىم 

لمواؿ. فأقرىم على ىذا ادلنكر سلافة منكر اخلمر عن سفك الدماء كَّنب ا
أكرب منو كنبو ابن تيمية أصحابو على ضركرة رعاية الحواؿ عند الدعوة كعند 

 .(ِ)اإلفتاء

                                                             

 (ٕ/ ٖٝاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ )  9ٕٓ-59ٕ. ٗلظ أُظذس: ص(1)

(٣ٝ٘ظش اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ 9ٕٓ)  ص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛباُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞ(ِ)

(ٖ/ٗ) 
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يف قصة ابن تيمية يف ترؾ جيوش التتار الذم أصاِبم السكراف دليل على أف 
َتدث  شيخ اإلسالـ يهتم بفقو الكلوايت، فيعرؼ ما ىو ادلهم كالىم لكي ال

 الفتنة الشد منها .
الحكاـ ادلبنية على العرؼ كالعادة تتغري إذا تغريت العادة كىذا ىو ادلقصود 
من قوؿ الفقهاء : ال ينكر تغري الحكاـ بتغري الزماف كيف ىذا يقوؿ اإلماـ 
شهاب الدين القرايف: )) إف الحكاـ ادلرتتبة على العوائد تدكر معها كيفما 

ا إذا بطلت كالنقود يف ادلعامالت كالعيوب يف العواض يف دارت كتبطل معه
البياعات كضلو ذلك، فلو تغريت العادة يف النقد كالسكة إىل سكة أخرل حلمل 
الثمن يف البيع على السكة الذ  جتددت العادة ِبا دكف ما قبلها. ككذلك إذا  

لعادة كصار كاف الشيء عيبا يف الثياب يف عادة رددان بو ادلبيع فإذا تغريت ا
ذلك ادلكركه زلبواب موجبا لزايدة الثمن َل ترد بو. كِبذا القانوف تعترب َجيع 
الحكاـ ادلرتتبة على العوائد كىو َتقيق رلمع عليو بني العلماء كعلى ىذا 
القانوف تراعي الفتاكل على طوؿ الايـ فمهما جتدد العرؼ فاعتربه كمهما 

 (ُ)سقط فأسقطو ((.
اختلفت الحكاـ، من ذلك ما ذىب إليو أبو حنيفة من  كعلى ىذا الساس

االكتفاء ابلعدالة الظاىرة فلم يشرتط تزكية الشهود فيما عدا احلدكد كالقصاص 
لغلبة الصالح على الناس كتعاملهم ابلصدؽ كلكن يف زماف أيب يوسف كدمحم  

ـ كثر الكذب فصار يف الخذ بظاىر العدالة مفسدة كضياع احلقوؽ فقاال بلزك 
تزكية الشهود . كقاؿ الفقهاء عن ىذا االختالؼ بني أيب يوسف كصاحبيو: إنو 
اختالؼ عصر كزماف ال اختالؼ حجة كبرىاف . كمثلو أيضا: سقوط خيار 
الرؤية برؤية ظاىر البيت كبعض حجره كىذا ما أفىت بو أئمة احلنفية لف احلجر  

                                                             

 (9/ٖ( ٝاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ ) 7ٙٔ/ٔ. اُلشٝم / اُوشاك٢ : )(ٔ)
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يف البناء أفىت كانت تبن على ظلط كاحد كلكن دلا تغريت عادة الناس 
متأخركىم بعدـ سقوط خيار الرؤية إال برؤية َجيع حجر البيت . كمثلو أيضا: 
أخذ الجرة على تعليم القرآف على ما أفىت بو متأخرك الفقهاء لف العادة قد 
تبدلت إذ كاف المر يف السابق تصيص العطاء ذلؤالء ادلعلمني من بيت ادلاؿ 

واز أخذ الجرة لئال يهجر القرآف كيندرس. كمثلو فلما انقطع أفىت ادلتأخركف ب
فرض صدقة الفطر صاعا من َتر أك صاعا من شعري أك  أيضا: أف النيب 

صاعا من زبيب أك صاعا من أقط* كىذه كانت غالب أقواِتم يف ادلدينة فإذا 
 .(ُ)تبدلت القوات أعطي الصاع من القوات اجلديدة

بقرم الذم يستطيع أف يوازف المور، كيفذ  على كذلذا، ضلن ضلتاج إىل العاَل الع
شيء ليس بعلمو فقط كلكن بسرعة فهم ادلستفذ  أك حاؿ الناس يف زمانو 

 كمكانو. فبهذا، تغري الحكاـ بتغري الزماف كالماكن.
كىذا التغري يف الحكاـ ال يتناكؿ إال الحكاـ ادلبنية على العرؼ كما قلنا فال 

ية الذ  جاءت ِبا الشريعة كما أف ىذا التغري ال يعد يتناكؿ الحكاـ القطع
نسخا للشريعة لف احلكم ابؽ كإظلا َل تتوافر لو شركط التطبيق فطبق غريه. 
يوضحو أف العادة إذا تغريت فمعن ذلك: أف حالة جديدة قد طرأت تستلـز 
تطبيق حكم آخر أك أف احلكم الصلي ابؽ كلكن تغري العادة استلـز توافر 

ط معينة لتطبيقو فالشرط يف الشهود العدالة كالعدالة الظاىرة كانت كافية شرك 
. كيف ىذا يقوؿ (ِ)لتحققها فلما كثر الكذب استلـز ىذا الشرط التزكية

الشاطيب: "معن االختالؼ أف العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل 
 (ّ)شرعي ػلكم بو عليها" .

                                                             

ّٔغ ٣غٔذ ؽز٠َّ ٣غزؾغش ٣ُْٝطجَخ، أٝ ٣ُطجَخ ثٚ *اهؾ:  .ُجٖ ؽ٤ِت ٓؾ

 (ٖٗٓاُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛب )(ٔ)

 ( 9ٌُٕ٘ش٣ْ ص٣ذإ )اُٞع٤ض ك٢ اطٍٞ اُلوٚ / ػجذ ا (ٕ)

 (5ٕٙ/ٕأُٞاكوبد )(ٖ)
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ن عابدين رسالتو القيمة الذ  ُساىا )) نشر ككتب يف ذلك عالمة ادلتأخرين اب
العرؼ فيما بيينى من الحكاـ على العرؼ (( بني فيها أف كثريا من ادلسائل 
الفقهية االجتهادية كاف يبنيها اجملتهد على ما كاف يف عرؼ زمانو بيث لو كاف 

 يف زماف العرؼ احلادث لقاؿ ِبالؼ ما قالو أكال
د: كال بد فيو من معرفة عادات الناس، قاؿ: )) كذلذا قالوا يف شركط اجملته

فكثري من الحكاـ تتلف ابختالؼ الزماف لتغري عرؼ أىلو كحلدكث ضركرة أك 
فساد أىل الزماف بيث لو بقى احلكم على ما كاف عليو للـز منو ادلشقة 
كالضرر كالفساد لبقاء العاَل على أمت نظاـ كأحسن إحكاـ. كذلذا نرل مشايخ 

خالفوا ما نص عليو اجملتهد ) يعين: إماـ ادلذىب( يف مواضع كثرية بناىا ادلذىب 
من  خذان كاف يف عهدىم لقاؿ ِبا قالوا بو أعلى ما كاف يف زمانو لعلمهم أنو لو  

 (ُ)قواعد مذىبو((.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ٕ٘ٔ/ٕسعبئَ اثٖ ػبدث٤ٖ ) (ٔ)
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 فمه انرغُُؽ فٍ انؼؽف:

 . قواعد يف فقو التغيري:ُ
الرغبة، فكم من إنساف يقـو ابلتغيري يف إرادة لتغيري شيء َتتاج إىل العـز ك 

البداية إبرادة قوية لكنو يسقط يف أثناء الطريق! فكم من إنساف قد كصل إىل 
 قمة التغيري لكن ينزلق يف مكاف آخر! كذلذا ضلتاج إىل فقو التغيري.

يف ) فقو التغيري ( ضلتاج إىل فقو رشيد يتجسد يف فقو ادلوازانت كفقو الكلوايت 
قاصد كفقو الواقع حىت ضلسن سياسة التغيري لكضاعنا كأنظمتنا احلالية كفقو ادل

إىل أكضاع كأنظمة إسالمية. فكثري من ىذه الكضاع َل نصنعو ضلن بل صنعو 
االستعمار الغالب كفرضو علينا أايـ َتكمو فينا فكيف تغري ىذه الكضاع ؟ ىل 

يريه كما ال يتعني؟. إف من تغري بقرارات عسكرية أك إدارية ؟ كما الذم يتعني تغ
الناس من يتصور أف االجتاه اإلسالمي حني يكتب لو الفوز يف بلد علماين أك 
نصف علماين أك بلد َل يكن ملتزما بكل أحكاـ اإلسالـ ، لن ؽلضي عليو أربع 
كعشركف ساعة حىت غلعل عاليها سافلها كيكتسح الخضر كاليابس كيهدـ كل 

اع اإلدارية كالقانونية كاالقتصادية كالسياسية ادلؤسسات كالنظمة كالكض
كالثقافية ليبنيها من جديد على أسس إسالمية ال أسس علمانية.كىذا ليس 
بصحيح فكثري من الكضاع القائمة ال غبار عليها كال تفتقر إال إىل التوجيو 

 .(ُ)الصحيح كإىل الركح اإلسالمية كإىل اإلنساف ادلسلم بق
ضلتاج إىل احلماسة فقط ، كلكن ننظر إىل فقو الواقع كالحواؿ يف فقو التغيري ال 

 كغريىا. لكي ىدفنا يتوجو بطريق سليم دكف عوائق.  
كادلهم ىنا أف يربط القانوف ابلشريعة كأف غلعل منطلقو كاستمداده منها كمن 
فقهها الرحب كمدارسو ادلتنوعة كأف نقيم دكرات تدريبية للقضاة كككالء النيابة 

                                                             

٣ٞعق اُوشػب١ٝ، اُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛب، )اُوبٛشح:   (ٔ)

 ٖٕٖ، صّٕ(، ؽ ٕ٘ٓٓٛـ/ٌٕٙٗٔٓزجخ ٝٛجخ، 
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امني ليتفقهوا يف أحكاـ ىذه الشريعة كمقاصدىا كيتعرفوا على مصادرىا كا
اخلصبة كليس ىذا ابلمر ادلتعذر كال ادلتعسر بل ىو أمر سهل كميسور إذا 

 .(ُ)صدقت النيات كاجتهت العزائم
كأيضا البد ضلن يف ىذا الزماف أف َّنتم بفقو الكلوايت يعين أف نعطي كل عمل 

اف الشرع ال نبخسو كال نشتط  يف تقوؽلو كِبذا نقدـ ما قيمتو أك سعره يف ميز 
حقو أف يقدـ كنؤخر ما حقو أف يؤخر .فإف من أكرب ما أخذ على ادلسلمني يف 
عصور التخلف كاالضلطاط أَّنم كربكا المور الصغرية كصغركا المور الكبرية 

  (.ِ)كعظموا الشيء اذلني كىونوا الشيء العظيم
كدىاعو تركوا ىذا اجلانب يعين فكرة فقو الكلوايت. مع أف نعم، فكم من ميبػىٌلغو 

ىذا المر قد سبق فيها كثري من النبياء كالرسل كالصحابة كالتابعني كالعلماء 
 يف دعوِتم إىل للا . 

كال سيما الذم يتعلق ابلعرؼ، كقد صلد ىناؾ بعض المور الذ  البد نقدمها يف 
العقيدة أكال قبل كل شيء لَّنا أساس  بياف الشريعة اإلسالمية، مثال نقدـ

 الدين من أركاف اإلسالـ. كقد سلك فيو الصحابة يف الدعوة إىل للا.
))أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى احلٍىاجًٌ كىذا ما نص عليو القرآف الكرًن بعبارة صرػلة حني قاؿ 

ٍوـً  ٍن آمىنى اًبَّللً  كىاٍليػى ًبيًل اَّللً  الى كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد احلٍىرىاـً كىمى اآٍلًخًر كىجىاىىدى يف سى
يىٍستػىويكفى ًعٍندى اَّللً  كىاَّلل ي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظ اًلًمنيى ال ًذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا 

 )ٖ( ))مي اٍلفىائًزيكفيف سىًبيًل اَّللً  َأًىٍموىاذلًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم أىٍعظىمي دىرىجىةن ًعٍندى اَّللً  كىأيكلىًئكى ىي 

 : كما نصت عليو الحاديث الصحيحة مثل قولو 

                                                             

 ٕٖ٘. ٗلظ أُظذس : ص(ٔ)
 ( ٖٙٓاُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛب) (ٕ)

 9ٔاُزٞثخ /)ٖ(
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ىا :ال إلو إال للا )) اإلؽلاف بضع كستوف أك بضع كسبعوف شعبة أعال 
فجعل من ىذه (ُ)طريق كاحلياء شعبة من اإلؽلاف((إماطة الذل من الكأدانىا:

ب الوضع الشعب أعلى كأدىن كبني العلى كالدىن كسط فال غلوز أف نقل
كصلعل العلى أدىن كالدىن أعلى . كال غرك أف كجدان يف السنة أسئلة كثرية 
للصحابة عن أفضل العماؿ كذلك ليقينهم َأف العماؿ تتفاضل كتتفاكت 

 .(ِ)درجاِتا

كىناؾ قواعد ثالثة ال بد أف توضع يف االعتبار عند االجتاه إىل التغيري كتطبيق 
 :(ّ)تمع ادلسلم ادلنشود كىيالنظاـ اإلسالمي كإقامة اجمل

 :أ.قاعدة رعاية الضرورات
قاعدة الضركرات الذ  اقٌرىا الشرع كجعل ذلا أحكامها كتقرر ذلك يف قواعد 
فقهية عامة أصلها علماؤان يف كتب )) القواعد الفقهية (( كيف كتب )) الشباه 

رة يقدر كالنظائر (( ىي: )) الضركرات تبيح اظورات (( )) ما أبيح للضرك 
 بقدرىا (( )) احلاجة قد تنزؿ منزلة الضركرة ((.

كذلذه القاعدة أدلتها الكثرية من نصوص الشرع يف ابب الطعمة كغريه. كىي 
قاعدة مسلم ِبا رلمع عليها . كىذا من كاقعية الشريعة اإلسالمية الذ  ال تلق 

ض بل تعرتؼ ابإلنساف يف مثاليات حادلة ترفرؼ يف السماء كال تنزؿ إىل الر 
 بضغط احلياة كقهر الظركؼ كضعف اإلنساف كتلبس لكل حالة لبوسها.

كالضركرات الشرعية ليست كلها فردية كما قد يتوىم فللمجتمع ضركراتو كما 
للفرد ضركراتو فهناؾ ضركرات اقتصادية كسياسية كعسكرية كاجتماعية ذلا 

                                                             

 ًزبة / ٓغِْ طؾ٤ؼ ( 9ٝطؾ٤ؼ اُجخبس١ / ًزبة ا٣٩ٔبٕ / ثبة أٓٞس ا٣٩ٔبٕ ثشهْ ) )ٔ(

ثشهْ  ثبة ث٤بٕ ػذد شؼت ا٣٩ٔبٕ ٝأكؼِٜب ٝأدٗبٛب ٝكؼ٤ِخ اُؾ٤بء ًٝٞٗٚ ٖٓ ا٣٩ٔبٕ  /ا٣٩ٔبٕ

(ٖ٘) 

 (7ٖٓاُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛب )(ٕ)

 (5ٕٖ-ٕٖٙ. أُظذس رارٚ) (ٖ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=637&lang=&bk_no=53&ID=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=637&lang=&bk_no=53&ID=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=637&lang=&bk_no=53&ID=9
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حل البشر الذ  ىي أساس أحكامها االستثنائية الذ  توجبها الشريعة مراعاة دلصا
 التشريع اإلسالمي كلو.

 ب.لاػعج اؼذكاب أضف انضؽؼٍَ :

كىناؾ قاعدة )) السكوت على ادلنكر إذا ترتب على تغيريه منكر أكرب منو (( 
دفعا لعظم ادلفسدتني كارتكااب لخف الضررين كبناء على ىذه القاعدة يقرر 

إال بفتنة ك فساد أكرب من فسقو  الفقهاء طاعة اإلماـ الفاسق إذا َل ؽلكن خلعو
لعائشة: لوال قومك حديثو عهد  . كشلا يستدؿ بو ذلذا ادلبدأ حديث النيب 

على  باىلية ذلدمت الكعبة كبنيتها على قواعد إبراىيم . كمن ذلك إبقاؤه 
ادلنافقني كترؾ التعرض ذلم مع علمو بنفاؽ بعضهم على التعيني كتعليلو ذلك 

 .(ُ)((تحدث الناس أف دمحما يقتل أصحابوبقولو: أخشى أف ي
كيف القرآف الكرًن يذكر للا تعاىل يف قصة سيدان موسى عليو السالـ : أف سيدان 
ىاركف سكت على عبادة قومو للعجل الذم صنعو ذلم السامرم كفتنهم بو حىت 

بعد  -يعود أخوه موسى كيتفاعلا معا يف عالج المر ككاف سكوتو ادلؤقت 
حفاظا على كحدة القـو يف ىذه ادلرحلة حىت غليء  –هم أكؿ المر إنكاره علي

) قىاؿى ايى زعيمهم كيف ىذا يذكر القرآف ىذا احلوار بني موسى كأخيو ىاركف: 
قىاؿى ايى اٍبنى أيـ  الى  أىال  تػىت ًبعىًن أىفػىعىصىٍيتى أىٍمًرم *ضىلُّوا *  ىىاريكفي مىا مىنػىعىكى ًإٍذ رىأىيٍػتػىهيمٍ 

ٍذ بًًلٍحيىذً  كىالى ًبرىٍأًسي ًإيٌنً خىًشيتي أىٍف تػىقيوؿى فػىر ٍقتى بػىنٍيى بىيًن ًإٍسرىائًيلى كىَلٍى تػىٍرقيٍب َتىٍخي 
 . (ِ)قػىٍويل ( 

كَل يعرتض موسى على احتجاج أخيو ِبذا العذر شلا يدؿ على إقراره كموافقتو 
و كليس شيء أعظم من السكوت على عبادة عجل ذىيب من دكف للا كلكن

 سكوت موقوت العتبار مقبوؿ.
                                                             

 (9ٖاٍ / ٣ٞعق اُوشػب١ٝ )اُٞعط٤خ ٝا٫ػزذ  (ٔ)

 (9ٗ_9ٕعٞسح ؽٚ ) (ٕ)
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 يؽاػاج قُح انرعؼج:يُهح خ.

كىناؾ قاعدة )) التدرج (( احلكيم الذم َّنجو اإلسالـ عند إنشاء رلتمعو 
الكؿ فقد تدرج ِبم يف فرض الفرائض كالصالة كالصياـ كاجلهاد كما تدرج ِبم 

 يف َترًن ارمات كاخلمر كضلوىا.
ـ اجملتمع الكؿ أك قريبة منها نستطيع كعند جتدد ظركؼ شلاثلة لظركؼ قيا

الخذ ِبذه السنة اإلذلية سنة )) التدرج (( إىل أف َييت الكاف ادلناسب للحسم 
كالقطع كىو تدرج يف )) التنفيذ (( كليس تدرجا يف التشريع فإف التشريع قد مت 
كاكتمل إبكماؿ الدين كإَتاـ النعمة كانقطاع الوحي. كلعل رعاية اإلسالـ 

درج ىي الذ  جعلتو يبقى على )) نظاـ الرؽ (( الذم كاف نظاما سائدا يف للت
العاَل كلو عند ظهور اإلسالـ. ككاد إلغاؤه يؤدم إىل زلزلة يف احلياة االَجاعية 
كاالقتصادية فكانت احلكمة يف تضييق ركافده بل ردمها كلها ما كجد إىل ذلك 

ثابة إلغاء للرؽ بطريق سبيل كتوسيع مصارفو إىل أقصى حد فيكوف ذلك ِب
 .(ُ)التدرج

نعم، كلنا نريد اخلري يف كل مكاف، ككلنا نتمن قياـ تطبيق الشريعة اإلسالمية يف 
بالدان، كلكن البد نفهم يف بداية المر عدـ التسرع يف  احلصوؿ على النتيجة. 

 لف ىذا يؤدم إىل الفوضى فيما بعد. كلكن البد ابلتدرج.
 رلرد التسويف كَتجيل التنفيذ كاتاذ كلمة التدرج كال نعن ابلتدرج ىنا

)) تكأة (( لإلبطاء إبقامة أحكاـ للا كتطبيق شرعو بل نعن ِبا )) َتديد  
الىداؼ (( بدقة كبصرية ك)) َتديد الوسائل (( ادلوصلة إليها بعلم كتطيط 
 دقيق ك)) َتديد ادلراحل (( الالزمة للوصوؿ إىل الىداؼ بوعي كصدؽ بيث

                                                             

 (ٓٙ٘( اُٞعط٤خ ك٢ اُوشإ /ػ٢ِ اُظ٬ث٢ )ٕٗاُٞعط٤خ ٝا٫ػزذاٍ /٣ٞعق اُوشػب١ٝ )   (ٔ)
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تسلم كل مرحلة إىل ما بعدىا ابلتخطيط كالتنظيم كالتصميم حىت تصل ادلسرية 
 .(ُ)إىل ادلرحلة ادلنشودة كالخرية الذ  فيها قياـ اإلسالـ ..كل اإلسالـ

لتغيري احلياة اجلاىلية إىل حياة إسالمية  الذم سلكو النيب  ادلنهاج نفسوكىو 
فيها تنحصر يف تربية اجليل فقد ظل ثالثة عشر عاما يف مكة كانت مهمتو 

ادلؤمن الذم يستطيع فيما بعد أف ػلمل عبء الدعوة كإنشاء المة كالدكلة 
كتكاليف اجلهاد حلمايتها كنشرىا يف اآلفاؽ كذلذا َل تكن ادلرحلة ادلكية مرحلة 
تشريع تقنني بل مرحلة تربية كتكوين . ككاف القرآف نفسو فيها يعين قبل كل 

ة كتثبيتها كمد  ظالذلا يف النفس كاحلياة : أخالقا زاكية شيء بتصحيح العقيد
 . (ِ)كأعماال صاحلة قبل أف يعن ابلتشريعات كالتفصيالت

قد سلك ىذا المر مع أف للا تعاىل قد كعده ابلنصر يف  سبحاف للا ، نبينا 
مازاؿ يعلم الناس الشريعة اإلسالمية ابلتدرج. ىذا دليل  الدعوة لكن النيب 

 ى أعلية قاعدة التدرج يف دعوة الناس إىل للا.عل
كىذه السنة اإلذلية يف رعاية التدرج ينبغي أف تتبع يف سياسة الناس عند ما يراد 
تطبيق نظاـ اإلسالـ يف احلياة اليـو بعد عصر الغزك الثقايف كالتشريعي 

حقيقيان (( كاالجتماعي للحياة اإلسالمية. فإذا أردان أف نقيم )) رلتمعنا إسالميان 
برة قلم أك بقرار يصدر من ملك أك رئيس أك رللس  فال نتوىم أف ذلك يتحقق

قيادة أك بردلاف. إظلا يتحقق ذلك بطريق التدرج أعن ابإلعداد كالرتبية كالتكوين 
كالتهيئة الفكرية كالنفسية كالخالقية كاالجتماعية كإغلاد البدائل الشرعية 

 . (ّ)ليها مؤسسات عدة لزمنة طويلةلألكضاع ارمة الذ  قامت ع

                                                             

.  ٣ٞعق اُوشػب١ٝ، اُغ٤بعخ اُششػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛب، )اُوبٛشح: (ٔ)

   7ٕٖ، صّٕ(، ؽ ٕ٘ٓٓٛـ/ٌٕٙٗٔٓزجخ ٝٛجخ، 

 (923) ػ٤خ ك٢ ػٞء ٗظٞص اُشش٣ؼخ ٝٓوبطذٛباُغ٤بعخ اُشش(ِ)
 (923)المصدر السابق (ّ)
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كمن ادلواقف الذ  ذلا مغزل : ماركاه ادلؤرخوف عن عمر بن عبد العزيز، الذم 
َّنج  يعده علماء ادلسلمني )) خامس الراشدين (( كاثين العمرين لنو سار على

ككاف شااب تقيا  –هنع هللا يضر: أف ابنو عبد ادللك جده الفاركؽ عمر بن اخلطاب 
قاؿ لو يوما : اي أبت ، مالك ال تنفذ المور ؟ فوللا ما أابيل لو أف  –ا متحمس

كقد كاله  –القدكر غلت يب كبك يف احلق!!. يريد الشاب التقي الغيور من أبيو 
أف يقضى على ادلظاَل كآاثر الفساد كاالضلراؼ دفعة كاحدة  –للا إمارة ادلؤمنني 

وف!. كلكن الب الراشد قاؿ البنو : دكف تريث كال أانة كليكن بعد ذلك ما يك
ال تعجل اي بين فإف للا ذـ اخلمر يف القرآف الكرًن مرتني كحرمها يف الثالثة كإين 

 (ُ)أخاؼ أف أمحل احلق على الناس َجلة فيدعوه َجلة كيكوف من ذا فتنة !
يريد اخلليفة الراشد أف يعاجل المور بكمة كتدرج مهتداي بسنة للا تعاىل يف  
رًن اخلمر فهو غلرعهم احلق جرعة جرعة كؽلضي ِبم إىل ادلنهج ادلنشود خطوة َت

الى ييكىلًٌفي اَّلٌلي نػىٍفسان ًإال  كيٍسعىهىا خطوة ...كىذا ىو الفقو الصحيح.قاؿ تعاىل )) 
هىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػ نىا الى تػيؤىاًخٍذانى ًإف ن ًسينىا أىٍك أىٍخطى  ٍأانى رىبػ نىا كىالى ذلىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍ

ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا  نىا ًإٍصران كىمىا محىىٍلتىوي عىلىى ال ًذينى ًمن قػىٍبًلنىا رىبػ نىا كىالى َتيىمًٌ َتىًٍمٍل عىلىيػٍ
 .(ِ)((ًبًو كىاٍعفي عىن ا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرمحىٍنىا أىنتى مىٍوالىانى فىانصيٍرانى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى 

 يُهح انًماصع وانغاَاخ: ج.

إف  الشريعة اإلسالمية ال تلو من ادلقاصد كالغاايت. كادلقاصد العليا ىي تقول 
لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىٰى كىجىعىٍلنىاكيٍم ((للا تعاىل كما قاؿ تعاىل  ايى أىيػُّهىا الن اسي ًإان  خى

 عىًليمه  اَّلل ى  ًإف   أىتٍػقىاكيمٍ  اَّلل ً  ًعٍندى  أىٍكرىمىكيمٍ  ًإف   ۚ  شيعيوابن كىقػىبىاًئلى ًلتػىعىارىفيوا 
ا((كقاؿ سبحانو (ّ)((خىًبريه  كما أف منهج . (ُ)((كىمىن يػىت ًق اَّلل ى غلىٍعىل ل وي سلىٍرىجن

                                                             

-ٛـ7ٕٗٔأثٞ اعؾبم اُشبؽج٢، أُٞاكوبد ك٢ أطٍٞ اُشش٣ؼخ، )اُوبٛشح: داس اُؾذ٣ش، (ٔ)

 9ّٗ(، صٕٙٓٓ

 5ٕٙاُجوشح /عٞسح  (ٕ)

 ٖٔاُؾغشاد آ٣خ عٞسح   (ٖ)
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يف التغيري كالبناء احلضارم الذم اكتسب خلوده من خلود القرآف  الرسوؿ 
كوف قادرا على العطاء العادلي يف كل عصر جتاكز حدكد كقيود الزماف كادلكاف لي

كمكاف كيكوف قادرا على االستجابة كاالستيعاب دلشكالت كل عصر كتقدًن 
احللوؿ ادلناسبة ذلا كلذلك نراه استغرؽ يف التغيري كالبناء مسرية جيل كامل 
كاستوعب مراحل التغيري كالبناء يف كل ما يعرض ذلا من الحواؿ ابتداءن من 

 .(ِ)تضعاؼ كحىت التمكني كالوصوؿ حلاالت الكماؿحاالت االس
لذلك كاف منهج ادلقاصد كالغاايت كالىداؼ كاالستطاعات َل يكن جامدا 
على حالة كاحدة من حاالت الفرد كاجملتمع كالمة كالدكلة كاالستطاعة كَل 
يضع قوالب ايبسة ليصب الناس فيها بكل أحواذلم كحاالِتم كإظلا كاف يتغري 

ؤية ادلتوفرة كادلصلحة ادلتحصلة كاذلدؼ ادلطلوب يتغري بسب بسب الر 
الظركؼ كاإلمكاانت ليستحق أف يشكل القدكة لإلنساف يف كل ما يعرض لو 
حىت على مستول الدعوة كالفكر كاف للحرب خطابو ككسائلو ككاف للعهد 
كالسلم شركطو كضوابطو ككاف للنصر فقهو كللهزؽلة فقهها ككيفيات التعامل 

 . (ّ)امعه
ػلـر بعض العماؿ يف عاـ كيبيحها يف عاـ آخر فعندما  ككاف الرسوؿ 

أصاب المة من اجملاعات َّنى عن ادخار حلـو الضاحي كعلل ذلك ابلدافة 
أم بسبب زايدة الفقر كقدـك الفقراء إىل ادلدينة للشدة كاجملاعة الذ  يعانوف منها 

 .( ْ)ؿ : أال فكلوا كادخركافإذا انتهت اجملاعة أعاد المر لإلابحة فقا

                                                                                                                                                                              

 ٕاُط٬م آ٣خ عٞسح  (ٔ)

ػٔش ػج٤ذ ؽغ٘خ، ، )ث٤شٝد: أٌُزت ااع٢ٓ٬،  ٘ج١ٞاُ أُٜ٘ظ ٖٓ ٬ٓٓؼ اُزـ٤٤ش كوٚ ٖٓ(ٕ)

 ٖ٘، صّٔ(، ؽ 99٘ٔ-٘ٔٗٔ

 (ٗ٘-ٖ٘)  ؽغ٘خ ػج٤ذ ػٔش اُ٘ج١ٞ أُٜ٘ظ ٖٓ ٬ٓٓؼ اُزـ٤٤ش كوٚ ٖٓ.(ٖ)

 (ٗ٘) ٗلغٚأُظذس (ٗ)
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ىكذا يف بعض الظركؼ ػلـر ادلنهج النبوم يف اجلانب االقتصادم كاالجتماعي 
كاالدخار  كيعترب الزائد عن احلاجة حراما يف حاالت خاصة المر الذم َل تعرفو 

يف تعاملو مع استطاعة  أشد ادلذاىب تطرفا. كادلتأمل دلنهج الرسوؿ القدكة 
التو كتقرير الحكاـ الشرعية يف ضوء إدراؾ مقاصدىا يرل  ادلكلف كفقهو حل

حاؿ .كىكذا صلد لكل ظرؼ (ُ)كثريا منا اليـو محلة للفقو كليسوا فقهاء حقا
كتعاملو كأحكامو . كيبقى ادلطركح ابستمرار، كال شك أف الكتابة يف ادلنهج 

يف  ليس ابلمر السهل كأنو اليـو باجة إىل جهود َجاعية كتصصات متنوعة
شعب ادلعرفة ادلختلفة لتحقق أمرين البد منهما يف كل مشركع للنهوض 

 : (ِ)كاستعادة العافية
فقو ادلنهج النبوم بعد التأكد من ثبوتو من حيث النقل كاحلفظ لَّنا كنقتدم ب
فقو التعامل مع ادلنهج ، تطبيقا  بناءالكىل كالساس الذم يقـو عليو ادلرحلة 

ذم يقتضي فقو الواقع اإلقليمي كالعادلي كاإلنساين الالمر الواقع ، على 
 كاستطاعتو.

كقد تكوف إشكالية العمل اإلسالمي الرئيسة اليـو تتمثل يف عجزه عن إبصار 
الواقع بشكل دقيق كمالحظة متغرياتو السريعة كاخللط بني ادلبادئ كالربامج 

 المنيات كبني القيم ادلعصومة كاالجتهادات البشرية ادلظنونة كاخللط بني
كاإلمكاانت كعدـ إدراؾ متطلبات ادلرحلة ككيفيات التعامل معها من خالؿ 

 . (ّ)رحابة ادلنهج النبوم كآفاقو ادلتعددة كادلتنوعة 

                                                             

 (ٗ٘)ٗلغٚ أُظذس (ٔ)

 (5٘) ٗلغٚ. أُظذس (ٕ)

ٝاُؾذ٣ش سٝاٙ ٓغِْ ك٢  (ٔ٘.ٖٓ كوٚ اُزـ٤٤ش ٬ٓٓؼ ٖٓ أُٜ٘ظ اُ٘ج١ٞ ػٔش ػج٤ذ ؽغ٘خ ) (ٖ)

/  ثبة عٞاص اُزثؼ ثٌَ ٓب أٜٗش اُذّ ا٫ اُغٖ ٝاُظلش ٝعبئش اُؼظبّ ثشهْ ًزبة ا٧ػبؽ٢

(ٔ9ٙ9) 
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كالناظر يف أدبيات العمل اإلسالمي من خالؿ نصف قرف، قد غلد أف التطور 
تغيريات الذم طرأ على كسائلو كتعاملو، يكاد ال يذكر أماـ التحوالت كادل

السريعة الذ  طرأت على الواقع، كالذم ليس من احلكمة ) كضع المور 
ِبواضعها ( كال من البالغة ) مطابقة الكالـ دلقتضى احلاؿ ( كال من الدعوة 
ابحلكمة كادلوعظة احلسنة أف تكوف مواصفات اخلطاب كالحكاـ كاحدة 

ما يزاؿ ؽلثل حقا للحاالت ادلختلفة كادلتنوعة كطلشى أف نقوؿ : َأف ىذا 
كقد يكوف من .(ُ)إشكالية يف فهم ادلنهج النبوم كإشكالية يف فهم الواقع أيضا

أبرز اخلصائص الذ  جتعل ادلنهج النبوم يف التغيري كالنهوض كالبناء احلضارم 
إظلا ىي يف كاقعيتو كتوافقو مع  لزلال لالقتداء كالتأسي كجتعلو أظلوذجا ػلتذ

من خالؿ تعاملو مع السنن اجلارية يف الكوف كمن  فطرة اإلنساف كإنو َتقق
خالؿ عزمات اإلنساف بضعفو كقوتو كتذكره كنسيانو كفطرتو كغريزتو كنزكعو إىل 
اخلري كاضلداره يف الشر كاستيعاب َجيع ما يتعرض لو من الظركؼ كالحواؿ 
كالقابليات من الشدة كالرخاء كالسقوط كالنهوض كاذلزؽلة كالنصر ليكوف 

هج من مث دليال كمرشدا يف كيفية التعامل مع الحواؿ كلها من خالؿ ادلن
االستطاعات ادلتوفرة كالظركؼ ايطة كَل يتحقق من خالؿ تعاملو مع السنن 
اخلارقة، اخلارجة عن طاقة البشر الذ  قد تسهم ابلتوكل كاإللغاء كانطفاء 

سنة الجل كعنصر الفاعلية كتؤدم  إىل السلبية كاإلرجاء . كاعتماد الزمن ك 
الـز إلنضاج الفعل احلضارم كالتحكم ابلزمن تسخريا كإنتاجا بعيدا عن النظرة 

من خصائص  تالدىرية كاجلربية الزمانية الذ  كانت من مثالب الكفر كليس
 . (ِ)اإلؽلاف

 
                                                             

 أُظذس ٗلغٚ(ٔ)

 (ٓ٘أُظذس ٗلغٚ )(ٕ)
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 انفصم انطايف : قع انػؼائغ وفُه ثالثح يثازث

 ادلبحث االكؿ : معن سد الذرائع كاقسامها
 ادلبحث الثاين :حجية سد الذرائع

تطبيقات فقهية على قاعدة سد الذرائع لتحقيق مصلحة ادلبحث الثالث:
 اك دفع مفسدة.
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انفصم انطايف                                                

 : الكايهأانًثسث االول: يؼًُ قعّ انػ ؼائغ و

 يف اللُّغة: انػ ؼائغ  
ريعة لغة: الوسيلة كالط ريق إىل الش يءَجع ذريعة،   .(ُ)كالذ 

رائع اصطالحان:    الذ 
، سواء أكاف ىذا (ِ)ِبعناىا العاـ ىي: "الوسيلة الذ  تكوف طريقان إىل الش يء"

 الشيء قوالن أك فعالن بصرؼ الن ظر عن كونو مفسدة أك مصلحة،
رائع عند ادلازرٌم ىي: "منع ما غلوز لئال يتطرٌ   . (ّ)ؽ إىل ما ال غلوز"كالذ 

رائع": "منع الوسائل ادلؤدية إىل ادلفاسد، فما يؤدم إىل زلظور  كادلراد بػ "سٌد الذ 
 فهو زلظور". 

فالزًٌان حراـ، كالن ظر إىل عورة ادلرأة كسيلة إىل الزًٌان، فكالعلا حراـ، كقضاء 
: حكمت ، لئال يكوف ذريعة إىل حكمو ابلباطل، كيقوؿ*القاضي بعلمو شلنوع

بعلمي، كشهادة العدك على عدكه ال تصح لئال يتخذ ذلك ذريعة إىل بلوغ 
كالبيع شلنوع، لئال  *غرضو من عدكه ابلٌشهادة الباطلة، كاجلمع بني الس لف

 يكوف اقرتاَّنما ذريعة إىل الرًٌاب. 

                                                             

 *٣ٔ٘غ اُوبػ٢ ٖٓ اُؾٌْ ثؼِٔٚ ك٢ اُؾذٝد ثب٫رلبم .

ُْ كٜٔب ػجبسر اُغََِّ َٝ ب اُغََُِّق  َّٓ بٕ ػٖ ٓؼ٠٘ ٝاؽذ ، كبُغَّلَِق ُـلخ ػشاه٤لخ *اُّغِق: هبٍ أُبٝسد١ :أَ

 ، ٝاُغََِّْ ُـخ ؽغبص٣خ كبُغََِّْ : ث٤غ ٓٞطٞف ك٢ اُزٓخ ، ثجذٍ ٣ؼط٠ ػبع٬ً 

 .ٕٗ/ٖ، ٝاُوبٓٞط أُؾ٤ؾ، 9ٙ/ٙ( ُغبٕ اُؼشة، ٔ)

 .7ٔٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٕ)

 .ٗ٘ٔ( ٓوبطذ اُشَّش٣ؼخ: ُِلبع٢ّ، ص ٖ)
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فالش ارع حينما ينهى عن شيء ينهى عن كيٌل ما يوصل إليو، فحينما َّنى عن 
كالت باعد َّنى عن كيٌل ما يؤدم إليهما، فنهى عن أٍف يبيع الر جل على  الت باغض

 بيع أخيو، أك يسيـو على سـو أخيو، أك ؼلطب على خطبة أخيو.
رائع ىو الن ظر إىل مآالت الفعاؿ، فيأخذ الفعل  فالصل يف اعتبار سٌد الذ 

و الفعل أك حكمان يتفق مع ما يؤكؿ إليو، سواء أكاف يقصد ذلك الذم آؿ إلي
فهو مطلوب، كإٍف كاف يؤدم إىل شٌر  خريال يقصده، فإذا كاف الفعل يؤدم إىل 

 فهو منهي عنو. 
كإف  الن ظرة إىل ىذه ادلآالت ػ كما ترل ػ ال يلتفت فيها إىل نية الفاعل؛ بل إىل 

ـ  .(ُ)نتيجة الفعل كمثرتو، كبسب الن تيجة ػليٍمىد الفعل أك ييذى

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .55ٕ( أطٍٞ اُلوٚ: ٧ث٢ صٛشح، ص ٔ)
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 ػ ؼائغ:ألكاو ان

رائع بسب ف ما يرتٌتب عليها من ضرر أك فساد إىل أربعة أ قس م الش اطيٌب الذ 
 : (ُ)أقساـ
ل: ما يكوف أداؤه إىل ادلفسدة يقينان، كحفر بئر خلف ابب الد ار يف طريق  األو 

اخل فيو، كشبو ذلك ، فهذا شلنوع. كإذا فعلو يكوف (ِ)مظلم بيث يقع الد 
كيضمن ضماف ادلتعدم يف اجلملة، إم ا لتقصريه يف إدراؾ المور متعدايٌن بفعلو، 

 على كجهها أك لقصد اإلضرار نفسو.
: ما يكوف أداؤه إىل ادلفسدة اندران، كحفر بئر يف مكاف غري مطركؽ ال وانث اٍَ

، (ّ)يؤدم غالبان إىل كقوع أحد فيو، كبيع الغذية الذ  ال تضٌر غالبان، كضلو ذلك
ى أصلو من اإلذف فيو؛ لف  الش ارع أانط الحكاـ بغلبة ادلصلحة كىذا ابؽو عل

كَل يعترب ندكر ادلفسدة، إذ ليس يف الشياء مصلحة زلضة كال مضٌرة زلضة، 
 فالعمل ابؽو على أصل ادلشركعٌية. 

: ما يكوف أداؤه إىل ادلفسدة كثريان ػ أم راجحان ػ فريجح على الظ ٌن وانث انث
اد، كحفر بئر يف مكاف ال ؽلٌر فيو الن اس ليالن، ككبيع العنب إفضاؤه إىل الفس

الح  لىل احلرب، كضلو ذلك . فهذا الظ ٌن الر اجح يلحق (ْ)خلٌمار، ككبيع السًٌ
 ابلعلم اليقييٌن، لمور:

                                                             

 .5ٖ٘/ٕ( اٗظش: أُٞاكوبد، ٔ)

( ًٝللبُخِٞح ثشللبثخ أع٘ج٤ّللخ، ٝٓظللبؽجخ أٛللَ اُللذّػبسح ٝاُلغللٞس، كٜللزا ؽللشاّ ٣غللت ٓ٘ؼللٚ ٧دائللٚ ٕ)

 اُوطؼ٢ّ ا٠ُ أُلغذح.

٤ٔللخ ٝعٜٜللب ٨ُعبٗللت، ٖ) ( ًٝج٤للغ ٓج٤للذ ُِؾشللشاد هبرللَ ُ٪ٗغللبٕ، ًٝشللق أُللشأح أُغلل٘خ أٝ اُذَّٓ

 ّ أُظِؾخ، ٝأطَ ا٩رٕ اُؼبّ.ٝٛزا ٓجبػ ُ٘ذسح أدائٚ ا٠ُ اُؼَّشس ٓغ ه٤ب

( ًٝشق اُشَّبثخ اُغ٤ِٔخ ٝعٜٜب ٨ُعبٗت، ٝٛزا شلج٤ٚ ثلبُؾشاّ ٣غلت ٓ٘ؼلٚ ُشعؾلبٕ أدائلٚ اُل٠ ٗ)

 أُلغذح.
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 ]أ[ أف  الظ ٌن يف الحكاـ الش رعٌية العملٌية غلرم رلرل العلم القطعٌي. 
رائع ػ كما سيأيت ػ؛ لف  معن ]ب[ كرد يف الش رع ما  يدؿُّ على الخذ بسٌد الذ 

رائع ىو االحتياط لدفع الفساد، كاالحتياط يوجب الخذ بغلبة الظ ٌن.   سٌد الذ 
 ]ج[ أف  جواز ىذا القسم فيو تعاكف على الفساد كالعدكاف ادلنهي عنو.

اتغ: َل تبلغ غلبة الظ ٌن أٍف يكوف أداؤه إىل ادلفسدة كثريان، كلكن كثرتو  وانؽ 
الغالب للمفسدة، كال العلم اليقييٌن، كبيوع اآلجاؿ الذ  تتخذ ذريعة للرًٌاب، كىذا 
موضع نظر كالتباس، كذلك كعقد الس لىم يقصد بو عاقده لراب قد استرت ابلبيع، 
كأن و يدفع مثنان قليالن ال يتناسب مع مثن ادلبيع كقت الداء قاصدان بذلك الرًٌاب، 

 ف  َتديتو إىل الفساد كثرية، كإٍف َل تبلغ الظ ٌن الر اجح، كال العلم. فإ
كىذا القسم موضع اختالؼ العلماء أيؤخذ بو فيبطل الت صرُّؼ كػلـر الفعل 
ترجيحان جلانب الفساد، أـ ال يؤخذ بو فال يفسد العقد، كال ػلـر الفعل أخذان 

ػ ػػػػػ  أبو حنيفة كالش افعيٌ اف االمامابلصل، كىو اإلذف ابلفعل؟ لقد رج ح 
جانب اإلذف، كَل ػلرما الفعل، كَل يفسدا الت صرُّؼ، كذلك ػػػػ رمحهما للا تعاىل ػ

 لألسباب اآلتية:
 ]أ[ لف  الفساد ليس غالبان، فال يرجح جانبو.

]ب[ كلف  أساس الت حرًن أك البطالف ىو أن و ذريعة إىل ابطل فاسد حراـ، كمع 
غالبٌية كالقطعٌية ال يكوف العقد أك الفعل ذريعة للبطالف، فال موجب عدـ ال

 للت حرًن. 

]ج[ كلف  الصل ىو اإلذف، كال يعدؿ عنو إال  بقياـ دليل على الض رر فيو، 
.   كما داـ المر ليس غلبة الظ ٌن فإف  أصل الذف ابؽو
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، كالعقد كأم ا اإلماماف مالك كأمحد ػ رمحهما للا تعاىل ػ فق د قر را أف  الفعل ػلـر
 يبطل لالحتياط، كذلك لن و بكثرة الض رر مع أصل اإلذف فقد كجد أصالف: 

 أحدعلا: اإلذف الصلٌي.
كالث اين: ما يف الفعل أك العقد من كثرة اإلضرار ابلغري كإيالمو، كيرٌجح الض رر 

 . (ُ)لكثرة ادلفاسد، إذ دفع ادلضار مقد ـ على جلب ادلصاحل
يقوؿ القرايٌف: "كقسم قد اختلف فيو العلماء يسلم أـ ال؟ كبيوع اآلجاؿ عندان،  
كمىٍن ابع سلعة بعشرة دراىم إىل شهرىا، مثي  اشرتاىا ِبمسة قبل الش هر. 
فمالك يقوؿ: إن و أخرج من يده مخسة اآلف، مثي  اشرتاىا ِبمسة اآلف، كأخذ 

مخسة بعشرة إىل أجل إبظهار صورة  عشرة آخر الش هر، فهذه كسيلة لسلف
البيع، لذلك يكوف ابطالن. كالش افعي يقوؿ: ينظر إىل صورة البيع، كػلمل المر 
ا تصل إىل ألف مسألة اختص  على ظاىره، فيجوز ذلك. كىذه البيوع ييقاؿ: إَّن 
ِبا مالك، كخالفو فيها الش افعٌي. كلذلك اختلف يف الن ظر إىل النًٌساء، أػلـر 

؟ كحكم القاضي ل علمو أػلـر لن و كسيلة للقضاء بن و يؤدًٌم إىل الزًٌان أـ ال ػلـر
م  ؟ كذلك اختلف يف تضمني الصُّن اع؛ لَّن  ابلباطل من قضاة السُّوء أك ال ػلـر
لع فال يعرؼ أرابِبا فيضموف سٌدان  يؤثًٌركف يف الس لع بصناعتهم، فتتغرٌي السًٌ

ريعة الخذ أـ ال يل م أي لذ   جراء، كأصل اإلجارة على المانة؟ ضموف لَّن 
 كذلك تضمني محلة الط عاـ لئال َتتد أيديهم إليو. 

                                                             

 كٔب ثؼذٛب. 9ٕٔ( أطٍٞ اُلوٚ: ٧ث٢ صٛشح، ص ٔ)
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رائع، كَل يقل ِبا الش افعٌي،  كىو كثري يف ىذه ادلسائل، فنحن قلنا بسٌد الذ 
رائع خاٌصان ِبالك؛ بل قاؿ بو ىو أكثر من غريه، كأصل سدىا  كليس سٌد الذ 

 .(ُ)رلمع عليو"
رائع على قصد الش ارع إىل الن ظر يف مآالت  (ِ)كقد بن الش اطيبٌ  قاعدة سٌد الذ 

الفعاؿ سواء أكانت موافقة أك سلالفة؛ لف  اجملتهد ال ػلكم على فعل من 
الفعاؿ الص ادرة عن ادلكٌلفني ابإلقداـ أك اإلحجاـ إال  بعد الن ظر إىل ما يؤكؿ 

 إليو ذلك الفعل.
مشركعان دلصلحة فيو تستجلب أك دلفسدة تيدرأ، كلكن لو مآؿ على  فقد يكوف

خالؼ ما قصد فيو. كقد يكوف غري مشركع دلفسدة تنشأ عنو أك مصلحة 
تندفع بو، كلكن لو مآؿ على خالؼ ذلك. فإٍف أيطلق القوؿ يف الك ؿ 
ابدلشركعٌية فرِبا أد ل استجالب ادلصلحة فيو إىل مفسدة تساكم ادلصلحة أك 

 تزيد عليها، فيكوف ىذا مانعان من إطالؽ القوؿ ابدلشركعٌية. 
ككذلك إذا أطلق القوؿ يف الث اين بعدـ ادلشركعٌية كىو رلاؿ للمجتهد صعب 

 ادلورد إال  أن و عذب ادلذاؽ، زلمود الغيب، جارو على مقاصد الش ريعة.
رائع أصل شرعٌي قطعٌي  متفق عليو يف كقاؿ أبو إسحاؽ أيضان: "إف  سٌد الذ 

اجلملة، كإف اختلف العلماء يف تفاصيلو. كقد عمل بو الس لف بناء على ما 
تكر ر من الت واتر ادلعنوٌم يف نوازؿ متعددة دٌلت على عمومات معنويٌة، كإٍف  

 كانت الن وازؿ خاٌصة كلكنها كثرية". 

                                                             

 كٔب ثؼذٛب. ٕٙٙ/ٖ( اُلشٝم، ٔ)

 .9٘ٔ/ٗ( أُٞاكوبد، ٕ)
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الس لف  كقد شرح ىذه اجلملة اخلضر بن احلسني فقاؿ: "يريد الش اطيٌب أف  
رائع كمستندىم يف َتقيق ىذا  جرل يف تفصيل بعض الحكاـ على أصل سٌد الذ 
الصل ما كرد يف الكتاب كالسُّػن ة من الحكاـ العائدة إىل ىذا الصل، كىذه 
الحكاـ كإٍف كاف كيٌل كاحد منها متعلقان بنازلة خاٌصة، قد بلغت من الكثرة 

ىل سد ذرائع الفساد، فتكوف ىذه الحكاـ مبلغ ما يدؿُّ على قصد الش ارع إ
الكثرية ِبنزلة قوؿ عاـ يرد يف القرآف أك السُّػن ة مصٌرحان لبناء الحكاـ على سٌد 

رائع"  .(ُ)الذ 
رائع ربع الت كليف؛  كمث ل ذلا ابن القيم بتسعة كتسعني مثاالن، كقاؿ: "إف  سٌد الذ 

أحدعلا: مقصود لنفسو، كالث اين: كسيلة إىل لن و إم ا أمر أك َّني، كالمر نوعاف: 
ادلقصود. كالن هي نوعاف: أحدعلا: ادلنهي عنو مفسدة بنفسو، كالث اين: كسيلة إىل 

رائع ادلفضية إىل احلراـ ربع الدًٌين  . (ِ)ادلفسدة. فصار سٌد الذ 
رائع يف مقاصد الش ريعة أف  "دلبحث سٌد ال بعض ادلعاصرين شلىٍن أل فوا قاؿ ك  ذ 

 . (ّ)تعلُّقان قوايٌن ِببحث الت حليل"
رائع مناقضة ظاىرة،  الواقع ػ كما قاؿ ابن القيم ػ أف  جتويز احليل يناقض سٌد الذ 
فالش ارع يسد الط ريق إىل ادلفاسد بكيٌل شلكن، كاتاؿ يفتح الط ريق إليها بكيٌل 

ـ شلىٍن يعمل احليلة يف الت وصُّل حيلة، فأين مىٍن ؽلنع اجلائز خشية الوقوع يف ار  
 .(ْ)إليو؟

                                                             

 .ٙ٘ٔطذ اُشَّش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬ّخ ُؼ٬ٍ اُلبع٢ّ، ص ، ٗو٬ً ػٖ: ٓوب7٘/ٖ( سعبئَ ا٩ط٬ػ، ٔ)

 .7ٖٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٕ)

 .7٘ٔ( ٓوبطذ اُشَّش٣ؼخ: ُِلبع٢ّ، ص ٖ)

 .7ٖٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٗ)
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ريعة كاحليلة أف  الكىل ال يلـز أٍف تكوف مقصودة، كاحليلة ال بيد   كالفرؽ بني الذ 
 من قصدىا للت خلُّص من ار ـ. 

ريعة تعم العقود كغريىا، كتشمل  مثي  إف  احليلة جترم يف العقود خاٌصة، بينما الذ 
  رٌتكؾ ػ الفعاؿ كال

رائع مذىب مالك كأصحابو، كحكى سلالفة  كبعد أٍف قاؿ القرطيٌب أف  سٌد الذ 
أكثر الن اس يف القوؿ بو كأصل من الصوؿ قاؿ: إف  ادلخالفني عملوا بو يف 
أكثر فركعهم تفصيالن، كزعم أف  ما يفضي إىل الوقوع يف اظور قطعان ليس من 

الص من احلراـ إال  ابجتنابو، فيحـر فعلو، ىذا الباب؛ بل من ابب ما ال خ
قياسان على قوذلم: كيٌل ما ال يتم الواجب إال  بو فهو كاجب. أم ا الذم ال يقطع 
إبفضائو إىل احلراـ فإم ا أٍف يفضي إليو غالبان أك ينفٌك عنو غالبان أك يتساكل فيو 

رائع عند ادلالكٌية، فال  بيد  من مراعاة الك ؿ، أم ا المراف، كىذا ما ييسم ى ابلذ 
 الث اين كالث الث فهما موطن اخلالؼ. 

ريعة حىت  كٌره بعض ادلندكابت لئال يعتقد يف  كقد ابلغ اإلماـ مالك يف سٌد الذ 
كجوِبا أك سننها، كذلك شأنو يف كراىة كيٌل الن وافل الذ  تتخذ على طريقة الورد 

تة أايـ من شهر شواؿ، لئال يف أايـ معلومات، كمن ذلك أن و كر  ه صياـ السًٌ
ا كصياـ رمضاف كاجبة، كأك ؿ احلديث: )مىٍن صاـ رمضاف كأتبعو  يعتقد العاٌمة أَّن 

، على أف  ادلقصود بشواؿ طوؿ الس ػنة (ُ)بستة من شواؿ فذلك صياـ الد ىر(
نة من أم ما يقابل رمضاف، فاستحب صياـ الن افلة دكف َتديد يـو أك أاٌيـ معيٌ 

 .(ِ)الس ػنة

                                                             

( أخشعٚ ٓغِْ ك٢ طؾ٤ؾٚ  ًزلبة اُظل٤بّ/ ثلبة اعلزؾجبة طلّٞ علزخ أ٣لبّ ٓلٖ شلٞاٍ ارجبػلب ٔ)

 ،١ّٝ  .ٙ٘/5ُشٓؼبٕ ثششػ اَُّ٘ٞ

 (.ٕٙٙ/ ٖ، ٕٖ/ ُِٕوشاك٢ )« اُلشٝم»(. اٗظش: 7ٕٗـ  ُِٕٙٗشًٞب٢ٗ )« لؾٍٞاسشبد اُ»(ٕ)
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كىذا احلديث مركم من طرؽ عٌدة تؤكًٌد استحباب صـو ستة من شواؿ بعد 
 صياـ رمضاف، كأن و ال ينبغي الت كاسل كالت هاكف يف صومها.

، حىت  ال يظن كجوِبا. قاؿ مالك يف (ُ)كلكن نيًقلى عن مالك كراىة صومها
ومها، كَل يبلغين عن أحد من ادلوطأ: "ما رأيت أحدان من أىل العلم كالفقو يص

الس لىف، كإف  أىل العلم يكرىوف ذلك سلافة بدعتو، كأٍف يلحق برمضاف ما ليس 
منو أىل اجلهالة كاجلفاء لو رأكا يف ذلك رخصة عند أىل العلم أك ىم يعلموف 

 .(ِ)ذلك"
كلكن الثر الوارد يف صـو ىذه الايـ يؤكًٌد استحباب صومها، كعدـ اعتقاد 

ة صومها، قاؿ الش افعٌي: "ىذا احلديث الص حيح الص ريح، إذا ثبتت السُّػن ة حيٍرم
فال تيرتؾ لرتؾ بعض الن اس أك أكثرىم أككيٌلهم ذلا، كقولو: قد يظن كجوِبا، 

 . (ّ)ينتقص يـو عرفة كعاشوراء، كغريعلا من الص ـو ادلندكب"
صـو ىذه السُّػن ة ابطل كيقوؿ صاحب "َتفة الحوذٌم": "قوؿ مىٍن قاؿ بكراىة 

 .(ْ)سلالف لحاديث الباب، كلذلك قاؿ عاٌمة ادلشايخ احلنفٌية: ال َأس بو"
كقاؿ ابن اذلماـ: "صـو ستة من شواؿ عن أيب حنيفة، كأيب يوسف كراىتو، 

 .(ٓ)كعامة ادلشايخ َل يركا بو َأسان"
ؾ أحياانن لبياف استحباِب ا، كالعمل ِبا كما خشي منو مالك كقع، لذلك غلب الرت 

ا مستحبة غري كاجبة.  أحياانن، كالت نبيو على أَّن 
                                                             

 .59ٗ-55ٗ/ٔ، ٝؽبش٤خ اُذّعٞه٢ّ، ٕٔٔ/ٕ( اٗظش: ا٫ػزظبّ، ٔ)

 .ٕٔٔ ( أُٞؽؤ، صٕ)

(ٖ ،١ّٝ  .5ٔ-7ٔ/7، ٝاٗظش: أُؾ٠ِ، ٙ٘/5( ششػ ٓغِْ: َُِّ٘ٞ

 (9ٕاُزبس٣خ٤خ )*اُجٞاه٤ٖ : عٔغ ثٞام : اُز١ ٣٘لخ ك٢ اُجٞم )ٓؼغْ أُظطِؾبد 

 .7ٙٗ/ٖ( اُزّؾلخ، ٗ)

 .75/ٕ( كزؼ اُوذ٣ش، ٘)
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: "إف  الذم خشي منو مالك قد كقع ابلعجم، فصاركا ادلعاصرينيقوؿ بعض 
ػتة أايـ،  *يرتكوف ادلسحرين على عاداِتم كالبواقني كشعائر رمضاف إىل آخر السًٌ

 .(ُ)فحينئذ يظهركف شعائر العيد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .ٕٔٔ/ٔ( ا٫ػزظبّ، ٔ)
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 انثاٍَ انًثسث

ُ ح قعّ انػ ؼائغ:  ُزّدِ

رائع أف  الفقهاء َجيعان ػلتجوف كَيخذكف  لقد اٌتضح من عرض أقساـ سٌد الذ 
م اختلفوا يف مدل الخذ بو كثرة كقٌلة، كأكثر الفقهاء  رائع، إال  أَّن  ِببدأ سٌد الذ 

رائع ىم ادلالكٌية كاحلنابلة، حىت  يكاد يينسب  إليهم كحدىم أخذان ِببدأ سٌد الذ 
 القوؿ ابلخذ بو.

رائع، كإعطائو حكم ما تؤكؿ إليو،  كقد ثبت العمل كالخذ ِببدأ سٌد الذ 
رضي  كاالحتجاج ِبا َأدلة من القرآف الكرًن، كالسُّػن ة الن بويٌة، كعمل الص حابة

 للا تعاىل عنهم .
 أٌكالن: من القرآف الكرًن: 

ل ًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكًف اَّللًٌ فػىيىسيبُّوٍا اَّلٌلى عىٍدكنا ًبغىرٍيً كىالى تىسيبُّوٍا اقولو تعاىل  _ُ
(ُ)ًعٍلمو 
.   فنهى سبحانو عن سٌب آذلة ادلشركني، مع كوف الس ٌب غيظان كمحية

كإىانة لألكاثف كالصناـ كما يػيٍعبىد من دكف للا تعاىل، لن و ذريعة إىل سٌب للا 
بتو أرجح من مصلحة سبنا آلذلتهم، كىذا  تعاىل، ككانت مصلحة ترؾ مس

كالت نبيو؛ بل كالت صريح على ادلنع من اجلائز لئال يكوف سببان يف فعل ما ال 
 .(ِ)غلوز

                                                             

 5ٓٔا٫ٗؼبّ /عٞسح (ٔ) 

 .97ٗ/ٔ، ٝاؿبصخ اُِّٜلبٕ، 5ٔٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٕ)
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ايى أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوٍا الى تػىقيوليوٍا رىاًعنىا كىقيوليوٍا انظيٍرانى قولو تعاىل  _ِ
ابه أىلًيمه  كىاٍُسىعيواٍ كىلًلكىاًفرًينى عىذى

ككاف الن هي لف  اليهود اٌتذكا من كلمة (ُ)
رىاًعنىا  كسيلة لشتم الن يٌب فنهى للا تعاىل ادلؤمنني عن (ِ)كنعتو ابلرُّعونة ،

ا يف  استخدامها حىت  ال يكوف ذلك مشاِبة لليهود يف أقواذلم كخطاِبم، مع أَّن 
ريعةالصل مباحة ًلمىا تؤدم إليو من اظور، كذلك سٌدان ل  . (ّ)لذ 

كىالى يىٍضرًٍبنى َأًىٍرجيًلًهن  لًيػيٍعلىمى مىا ؼليًٍفنيى ًمن زًينىًتًهن  قولو تعاىل _ّ
ْ) )    فمنعهن

من الض رب ابلرجل ػ كإٍف كاف جائزان يف نفسو ػ لئال يكوف سببان إىل ُسع الٌرًجاؿ 
 . (ٓ)صوت اخللخاؿ فيثري ذلك دكاعي الش هوة منهم إليهن  

ٍ قولو تعاىل  _ْ ٍت أىؽٍلىانيكيٍم كىال ًذينى َلى ا ال ًذينى آمىنيوا لًيىٍستىٍأًذنكيمي ال ًذينى مىلىكى ايى أىيػُّهى
ثى مىر اتو  ليغيوا احٍليليمى ًمنكيٍم ثىالى (ٔيػىبػٍ


، أمر للا تعاىل شلاليك ادلؤمنني كمىٍن َل يبلغ  (
لث الثة لئال يكوف دخوذلم منهم احليليم أٍف يستأذنوا عليهم يف ىذه الكقات ا

ىجمان بغري استئذاف فيها ذريعة إىل اٌطالعهم على عوراِتم كقت إلقاء ثياِبم عند 
القائلة كالنُّـو كاليقظة، كَل َيمرىم ابالستئذاف يف غريىا ػ كإٍف أمكن يف تركو ىذه 

 .(ٕ)ادلفسدة ػ لندكرىا كقٌلة اإلفضاء إليها، فجعلت كادلقدمة

                                                             

 ٗٓٔاُجوشح /عٞسح (ٔ)

م اُُؾَغظ، ٤ُٝظ ػوِٚ ٓغزٔؼبً. اٗظش: رلغ٤ش اُوشؽج٢ّ، ٕ)  .ٔٗ/ٕ( ٣وبٍ: سعَ أسػٖ: أ١ ٓزلّشِ

 .9ٔٔ/ٖاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ،  (ٖ)

 ٖٔعٞسح اُ٘ٞس / (ٗ)

 .ٔٓ٘/ٔ، ٝاؿبصخ اُِّٜلبٕ، 5ٔٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٘)

 5٘عٞسح اُ٘ٞس / (ٙ)

 كٔب ثؼذٛب. 5ٔٔ/ٖ( عٞسح اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، 7)
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كىمىن َلٍ  يىٍستىًطٍع ًمنكيٍم طىٍوالن أىف يىنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت قولو تعاىل  _ٓ
ا مىلىكىٍت أىؽٍلىانيكيم مًٌن فػىتػىيىاًتكيمي اٍلميٍؤًمنىاًت كىاَّلٌلي أىٍعلىمي إبًًؽلىاًنكيٍم بػىٍعضيكيم مًٌن  فىًمن مًٌ

رى بػىٍعضو فىانًكحيوىين  إبًًٍذًف أىٍىًلًهن  كىآتيوىين  أيجيو  ٍعريكًؼ زليٍصىنىاتو غىيػٍ رىىين  اًبٍلمى
افو فىًإذىا أيٍحًصن  فىًإٍف أىتػىنٍيى ًبفىاًحشىةو فػىعىلىٍيًهن  ًنٍصفي  اًت أىٍخدى ميسىاًفحىاتو كىالى ميت ًخذى
اًب ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكيٍم كىأىف تىٍصرًبيكٍا  مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذى

ره  يػٍ (ُل كيٍم كىاَّلٌلي غىفيوره ر ًحيمه  خى


، َّنى سبحانو عن نكاح الىمىة على القادر على  (
نكاح احلير ة إذا َل ؼلش العنت؛ لف  ذلك ذريعة إىل اسرتقاؽ كلده، حىت  لوكانت 

ريعة.  الىمىة من اآليسات من احلبل كالوالدة َل َتٌل لو سٌدان للذ 
ماـ أمحد السري كالت اجر أٍف يتزك ج يف دار احلرب يقوؿ ابن القيم: "كذلذا منع اإل

خشية تعريض كلده للرًٌؽ، كعل لو بعٌلة أخرل كىي أن و قد ال ؽلكنو منع العدك 
 .(ِ)من مشاركتو يف زكجتو"

 ثاَُاً: يٍ انكُّـُ ح انُ ثىَّح: 

ذلك  امتنع عن قتل ادلشركني ػ مع كونو مصلحة ػ لئال يكوف ]أ[ أف  الن يٌب 
ذريعة إىل تنفري الن اس عنو، كقوذلم: إف  زليىم دان يقتل أصحابو، فإف  ىذا القوؿ 
يوجب النُّفور عن اإلسالـ شلىٍن دخل فيو كمىٍن َل يدخل فيو، كمفسدة الت نفري 

 . (ّ)أكثر من مفسدة ترؾ قتلهم، كمصلحة الت أليف أعظم من مصلحة القتل

                                                             

 ٕ٘(عٞسح اُغبء /ٔ)

 .ٖٓٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٕ)

 .ٕٓٔ/ٖ( أُشعغ اُغَّبثن ٗلغغ، ٖ)
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قطع يد الس ارؽ يف الغزك، حىت  ال يكوف ذلك  َّنى عن ]ب[ أف  الن يٌب 
 . (ُ)"ال تقطع اليدم يف الغزك":قاؿ عة إىل إحلاؽ ادكد ابدلشركني،ذري

"أٍف ال غللدف  أمري جيش كال سرية كال رجله من  ككتب عمر بن اخلطاب 
طاف ادلسلمني حدان كىو غازو، حىت  يقطع الد رب قافالن، لئال تلحقو محية الش ي

 .(ِ)فيلحق ابلكفار"
 . (ّ)كقد نقل ابن قدامة إَجاع الص حابة على ذلك

ائن أك ادلقرض عن أخذ اذلدية من ادلدين، لئال يتخذ  ]ج[ أف  الن يٌب  َّنى الد 
ٍين لجل اذلدية فيكوف راب، فإن و يعود إليو مالو كأخذ  ذلك ذريعة إىل َتخري الد 

 . (ْ)الفضل الذم استفاده بسبب القرض
قاؿ: )مىٍن شفع لخيو بشفاعة فأىدل ذلدية  عن الن يٌب  عن أيب أيمامة 

 . (ٓ)عليو فقبلها فقد أتى ابابن عظيمان من أبواب الرًٌاب(
، فإف  (ٔ)َّنى عن االحتكار، كقاؿ: )مىٍن احتكر فهو خاطئ( ]د[ أن و 

ف  االحتكار حراـ االحتكار ذريعة إىل أٍف يضي ق على الن اس أقواِتم، ككما أ

                                                             

ْٕ ٫ روطغ ا٣٧ذ١ ك٢ اُـضٝ، ثشهْ  ( أخشعٚ اُزّشٓز١ّ ٔ)  .٘/ٖ، ٓ٘ٗٔك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ٓب عبء أ

ْٕ ٫ روطغ ا٣٧ذ١ ك٢ اُـضٝ، ثشهْ ٕ)  .٘/ٖ، ٓ٘ٗٔ( أخشعٚ اُزّشٓز١ّ ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ٓب عبء أ

 .99ٕ/9( أُـ٢٘، ٖ)

 .59ٕ، ٝأطٍٞ اُلوٚ: ٧ث٢ صٛشح، ص ٕٕٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٗ)

 .9ٕٕ/ٖ، ٖٔٗ٘ثبة ك٢ اُٜذ٣خ ُوؼبء اُؾبعخ، ثشهْ  ( أخشعٚ أثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ،٘)

، ٝأثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ا٢َُّٜ٘ ػٖ اُؾٌشح، ثشهْ ٘ٓٙٔ( أخشعٚ ٓغِْ ك٢ طؾ٤ؾٚ، ثشهْ ٙ)

 .7ٙ٘/ٖ، 7ٕٙٔ، ٝاُزّشٓز١ّ ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ٓب عبء ك٢ ا٫ؽزٌبس، ثشهْ 7ٕٔ/ٖ، 7ٖٗٗ
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، كلذا يقوؿ (ُ)لذلك؛ فاالسترياد كاجب يف الض ائقات، لن و ذريعة إىل الت وسعة
 :"اجلالب مرزكؽ، كاتكر ملعوف"(ِ) . 

، سٌدان (ّ)عن شراء الر جل صدقتو كلو رآىا تيباع يف السُّوؽ ]ىػ[ َّنى الن يٌب 
ريعة العود فيما خرج عنو  تعاىل ػ كلو بًعوىض ػ، كقد يكوف ذلك ذريعة إىل  لذ 

راء بغنب  الت حايل على الفقري َأٍف يدفع إليو صدقة مالو مثي  يسرتدىا بطريق الشًٌ
 .(ْ)فاحش، كقد يكوف ذلك ابلش رط

، لئال يكوف ذريعة (ٓ)عن البيع كاالبتياع يف ادلسجد ]ك[ َّنى الن يٌب 
نيا بدالن من جتارة اآل  خرة. لالنشغاؿ بتجارة الدُّ

عن نشداف الض الة يف ادلسجد، ًلمىا يف ذلك من ادلناداة  ]ح[ ككذلك َّنيو 
ا ىم فيو من ذكر للا تعاىل، كتالكة القرآف،  كرفع الص وت كإزعاج ادلصلني عم 
كطلب ادلغفرة. كلذا جاء يف احلديث: )مىٍن ُسع رجالن ينشد ضالة يف ادلسجد 

 . (ٔ)ادلساجد َل تػينٍبى ذلذا(فليقل: ال رٌدىا للا عليك، فإف  
، حيث قاؿ بناء الكعبة على قواعد إبراىيم  ]ط[ ككذلك ترؾ الن يٌب 

لعائشة ػ اهنع هللا يضر ػ: )أَل ترم أف  قومك حني بنوا الكعبة اقتصركا على قواعد 

                                                             

 .59ٕص ، ٝأطٍٞ اُلوٚ: ٧ث٢ صٛشح، ٕٖٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٔ)

، ٝاُغبُللت: ٛللٞ ٔٔ/ٕ، ٝاُؾللبًْ كلل٢ ٓغلزذسًٚ، ٖٕ٘ٔ( أخشعلٚ اثللٖ ٓبعلٚ كلل٢ علل٘٘ٚ، ثلشهْ ٕ)

ِغ ٣ٝج٤ؼٜب ثشثؼ ٣غ٤ش.  اُز١ ٣غِت اُّغِ

 7ٕٙ/ٕ، 9ٖٖٔٝ 9ٕٖٔ( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ، ثلبة ٛلَ ٣شلزش١ طلذهزٚر، ثلشهْ ٖ)

 ٝٓب ثؼذٛب.

 .59ٕث٢ صٛشح، ص كٔب ثؼذٛب، ٝأطٍٞ اُلوٚ: ٧ ٕٗٓ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٗ)

( أخشعللٚ اُزّشٓللز١ّ كلل٢ علل٘٘ٚ "رؾلللخ ا٧ؽللٞر١"، ثللبة اَُّٜ٘لل٢ ػللٖ اُج٤للغ كلل٢ أُغللغذ، ثللشهْ ٘)

ٖٕٔٔ ،ٕ/ٕ7ٔ. 

(ٙ ،١ّٝ  .٘ٗ/٘( أخشعٚ ٓغِْ ك٢ طؾ٤ؾٚ ثششػ اَُّ٘ٞ
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: اي رسوؿ للا أفال ترٌدىا على قواعد إبراىيم؟، فقاؿ  إبراىيم؟(، قالت: فقلتي
( رسوؿ للا  . (ُ): لوال حداثف قومك ابلكفر، لفعلتي

ترؾ ما فيو مصلحة ػ كىو نقض الكعبة كرٌدىا إىل أصلها ػ من  فأراد الن يٌب 
أجل ما يرتت ب على ذلك من مفسدة راجحة، كىو فتنة الن اس كارتدادىم إىل 

 الكفر. 
ر يف مصاحل يقوؿ الن وكٌم: "على كيل المر ػ بناءن على ىذا احلديث ػ أٍف يفكًٌ 

رعيتو، كأٍف غلتنب ما ؼلاؼ منو تولُّد ضرر عليهم يف دين أك دنيا، إال  المور 
 . (ِ)الش رعٌية كأخذ الز كاة"

أف  )من أكرب الكبائر شتم الر جل كالديو(، قالوا: كىل  ]م[ كأخرب الن يٌب 
كيسٌب أيٌمو يشتم الر جل كالديو؟ قاؿ: )نعم، يسٌب أاب الر جل فيسٌب أابه، 

 .(ّ)فيسٌب أيٌمو(
رائع، كطلب الش رع  قاؿ ابن القيم يف "إعالمو": "كىو صريح يف اعتبار سٌد الذ 

 .(ْ)لسٌدىا"
ػ كىو معتكف ػ  ]ؾ[ كدل ا جاءت الس ٌيدة صفية ػ رضي للا تعاىل عنها ػ تزكره 

لى ع": قاـ معها ليوصلها إىل بيتها، فرآعلا رجالف من النصار، فقاؿ 
ا صفية بنت حييي(، فقاال: سبحاف للا اي رسوؿ للا، فقاؿ: )إف   ًرٍسلكما، إَّن 

                                                             

 .7ٓٔ/5( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ ثششػ اُؼغو٢ّٗ٬، ٔ)

١ّٝ ُظؾ٤ؼ ٓغِْ، ٕ)  .9/59( ششػ اَُّ٘ٞ

ُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ ًزبة ا٧دة / ثبة ٫ ٣غت اُشعلَ ٝاُذ٣لٚ ثشلشػ اُؼغلو٢ّٗ٬، ( أخشعٚ اٖ)

، ٝٓغللِْ كلل٢ طللؾ٤ؾٚ ًزللبة ا٣٩ٔبٕ/ثللبة ث٤للبٕ اٌُجللبئش ٝأًجشٛللب ثشللشػ اَُّ٘لل١ّٝٞ، 55ٖ/ٓٔ

ٕ/5ٖ. 

 (9ٕٖ/ٗ(   اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ )ٗ)
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الش يطاف غلرم من ابن آدـ رلرل الد ـ، كإين  خشيتي أٍف يقذؼ يف قلوبكما 
 . (ُ)شٌران(

ا صفية فسٌد  ريعة إىل ظٌنهما السُّوء إبعالمهما أَّن   . (ِ)الذ 
ذا صلني مع الر جاؿ أٍف يرفعن رؤكسهن  قبل النًٌساء إ ]ؿ[ كمن ذلك َّنيو 

الٌرًجاؿ، لئال يكوف ذلك ذريعة منهن  إىل رؤية عورات الرًٌجاؿ من كراء الزر، 
: )مىٍن كاف منكن يؤمن اب كلذا قالت أُساء بنت أيب بكر: قاؿ رسوؿ للا 

يرين من  كراىة أفٍ (ّ)كاليـو اآلخر فال ترفع رأسها حىت  يرفع الٌرًجاؿ رؤسهم(
 عورات الٌرًجاؿ.

ىجر ادلسجد الذم يلي ادلصلي كيذىب إىل غريه؛ لف  ذلك  ]ـ[ كَّنيو 
ذريعة إىل إػلاش صدر اإلماـ إال  إذا ريًميى اإلماـ ببدعة أك أعلن فجوران فال َأس 

: )لييصلًٌ  أحدكم يف ادلسجد الذم يليو كال ، قاؿ (ْ)بتخطيو إىل غريه
 . (ٓ)يتخطاه إىل غريه(

الر جل أٍف ؼلرج من ادلسجد بعد الذاف حىت  يصلي، كما ذلك  ]ف[ كَّنيو 
ريعة اشتغالو عن الص الة َجاعة، كما قاؿ أبو ىريرة  لرجل رآه قد  إال  سٌدان لذ 

 .(ٔ)خرج بعد الذاف: "أم ا ىذا فقد عصى أاب القاسم"
                                                             

ٝٓغلِْ كل٢  9ٗ٘ٗ( أخشعٚ اُجخبس١ّ ًزلبة اُؼٔشح/ثلبة ٫ ٣طلشم أِٛلٚ ارا ثِلؾ أُذ٣٘لخ ثلشهْ ٔ)

 ،١ّٝ  .7ٕٔٔ/ٗطؾ٤ؾٚ ثششػ اَُّ٘ٞ

 .97ٗ/ٔ( اؿبصخ اُِّٜلبٕ، ٕ)

َّٖ ٓلٖ اُغَّلغذح، ثلشهْ ٖ) عبٍ سإٝعلٜ ( أخشعٚ أثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة سكغ اُِّ٘غبء ارا ًُٖ ٓغ اُّشِ

5٘ٔ ،ٔ/ٕٕ٘. 

 .ٗ/ٕ( أُـ٢٘، ٗ)

شٙ اثلٖ اُول٤ْ كل٢ ( أخشعٚ ثو٤خ ثٖ ٓخِذ ٖٓ ؽذ٣ش اثٖ ػٔش ـ سػ٢ هللا ػٜ٘ٔب ـ، ػ٠ِ ٓلب رًل٘)

 .7ٕٔ/ٖاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، 

 .7ٗٔ/ٔ، ٖٙ٘( أخشعٚ أثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة اُخشٝط ٖٓ أُغغذ ثؼذ ا٧رإ، ثشهْ ٙ)
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لن و قد يكوف ذريعة  عن البوؿ يف اجليحر، كما ذاؾ إال   ]س[ كمن ذلك َّنيو 
إىل خركج حيواف يؤذيو، كقد يكوف من مساكن اجلٌن فيؤذيهم ابلبوؿ، فرِبا 

َّنى أٍف ييباؿ يف اجليحر،  . عن عبد للا بن سرجس أف  رسوؿ للا (ُ)آذكه
ا مساكن  قاؿ: قالوا لقتادة: ما يكره من البوؿ يف اجليحر؟ قاؿ: كاف يقاؿ: إَّن 

 .(ِ)اجلنٌ 
أصحابو بعدـ الدُّخوؿ إىل داير ادلشركني الذين أيرسل عليهم  ]ع[ أمره 

عذاب ػ مثل قـو مثود ػ إال  إذا كانوا ابكني، خشية أٍف يصيبهم مثل ما أصاِبم، 
الدُّخوؿ من غري بكاء كَتثُّر كخوؼ من العاقبة نفسها ذريعة إىل  فجعل 

ؤالء القـو إال  أٍف لصحاب احًلٍجر: )ال تدخلوا على ى إصابة ادلكركه. قاؿ 
تكونوا ابكني، فإٍف َل تكونوا ابكني فال تدخلوا عليهم أٍف يصيبكم مثل ما 

 . (ّ)أصاِبم(
عن أٍف يقوؿ الر جل لغالمو كجاريتو: عبدم كأىمىذ ، كلكن يقوؿ:  ]ؼ[ َّنيو 

أٍف يقوؿ لغالمو: كضيء ربك، أطعم ربك، كذلك سٌدان  فتام كفتايت، كَّنى 
ريعة الت   ريعة لذ  رؾ يف الل فظ، كادلعن محاية جلانب الت وحيد، كسٌدان لذ  شبُّو ابلشًٌ

رؾ  . (ْ)الشًٌ

                                                             

 .ٕٙٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٔ)

 .5/ٔ، 9ٕأخشعٚ أثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ا٢َُّٜ٘ ػٖ اُجٍٞ ك٢ اُُغؾش، ثشهْ  (ٕ)

، ٝٓغللِْ كلل٢ طللؾ٤ؾٚ ثشلللشػ 5ٖٔ/٢ّٗ5، أخشعللٚ اُجخللبس١ّ كلل٢ طللؾ٤ؼ ثشللشػ اُؼغللو٬ (ٖ)

 ،١ّٝ  .ٔٔٔ/5ٔاَُّ٘ٞ

 كٔب ثؼذٛب. 9ٕٔ/ٖاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ،  (ٗ)
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: )ال يقولن  أحدكم عبدم كأىمىذ ، كال يقولن  ادلملوؾ: ريٌب قاؿ رسوؿ للا 
كرٌبذ ، كليقل ادلالك: فتام كفتايت، كليقل ادلملوؾ: سٌيدم كسٌيديت، فإن كم 

 . (ُ)للا عز  كجل ( ادلملوكوف، كالر بُّ 
حر ـ اخللوة ابدلرأة الجنبٌية كلو يف إقراء القرآف، كالس فر ِبا كلو  ]ص[ أن و 

ريعة ما ػلاذر من الفتنة كغلبات الطًٌباع  .(ِ)يف احلج كزايرة الوالدين، سٌدان لذ 
ساتح:   ثانثاً: يٍ ػًم انص 

القصاص ؽلنع ذلك، لئال  [ قضاؤىم بقتل اجلماعة ابلواحد، كإٍف كاف أصلُ]
 . (ّ)يكوف عدـ القصاص ذريعة إىل الت عاكف على سفك الدًٌماء

بقتل االثنني ابلواحد، كذلك يف ادلرأة الذ   لذا قضى عمر بن اخلطاب 
اشرتكت مع خليلها يف قتل ابن زكجها، فكتب إليو عاملو يعلى بن أيمية يسألو 

 استشار الص حابة، فقاؿ لو علٌي ػ كر ـ للا كجهو رىٍأيو يف ادلسألة! فتوق ف أك الن، مثي  
ػ: اي أمري ادلؤمنني، أرأيت لو أف  نفران اشرتكوا يف سرقة جزكر، فأخذ ىذا عضوان، 
كىذا عضوان، أكنت قاطعهم؟ قاؿ: نعم، قاؿ: كذلك مثلو، فكتب إىل عاملو: 

 . (ْ)أٍف اقتلهما، فلو اشرتؾ فيو أىل صنعاء كيٌلهم لقتلتهم"
[ قضاؤىم بتوريث ادلطلقة ثالاثن يف مرض ادلوت، كي ال يتخذ ىذا الط الؽ ِ]

 . (ٓ)ذريعة حلرماف الز كجة من ادلرياث كإحلاؽ الض رر ِبا

                                                             

 .9ٕٗ/ٗ، 97٘ٗأخشعٚ أثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ٫ ٣وٍٞ أُِٔٞى: سث٢ّ ٝسثّز٢، ثشهْ  (ٔ)

 .ٕٓٔ/ٖاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ،  (ٕ)

 .ٖٕٔ/ٖ، 59ٔ/ٔ، ٝاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٘ٓ٘/ٔ( اؿبصخ اُِّٜلبٕ، ٖ)

 .57ٔ/ٕ، ٝٓبُي ك٢ ٓٞؽئٚ، ٕٕٙ/ٕٔ( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ ثششػ اُؼغو٢ّٗ٬، ٗ)

 .ٖٕٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٘)
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حني عـز على توريث َتاضر بنت  فقد ريًكمى ذلك عن عثماف بن عفاف 
ا، كاشتهر الصبع الكلبٌية من عبد الر محن بن عوؼ، ككاف طٌلقها يف مرضو فبٌته

ذلك يف الص حابة، فلم ينكر حىت  عبد الر محن بن عوؼ نفسو، فقد ريكل عركة 
أن و قاؿ لعبد الر محن: لئن مت لكرثن ها منك، قاؿ: قد علمت  عن عثماف 

 .(ُ)ذلك، كلوال ما نقل من خالؼ ابن الز بري لكاف إَجاعان"
على حرؼ كاحد من للمصحف  [ اٌتفاؽ الص حابة على َجع عثماف ّ]

أك ضياعو ِبوت  (ِ)الحرؼ الس بعة، لئال يكوف ذريعة إىل اختالفهم يف القرآف
 . (ّ)حيف اظ القرآف، كَل يعلم منو سلالف على ذلك فصار إَجاعان 

دًٌيق  بعد مقتل أىل اليمامة حىت   ككاف َجع القرآف الك ؿ أاٌيـ أيب بكر الصًٌ
على أيب بكر بمعو، كأمر أبو بكر زيد  شار عمر استحر  القتل ابلقير اء، فأ

 . (ْ)بن اثبت بمعو
حني خاؼ اختالؼ الن اس يف القراءة،  مثي  كاف اجلمع الث اين يف أاٌيـ عثماف 

، كأمر (ٓ)كأحرؽ ما سواىا فجمعهم على القراءات الث ابتة ادلعركفة عن الن يٌب 
 ر اإلسالمٌية يف ذلك الوقت.كأمر بنسخ ادلصحف منو مخسان كزعت على القطا

                                                             

. هللبٍ اُؾللبًْ: "ؽللذ٣ش طللؾ٤ؼ"، ٝهللبٍ اُزّشٓللز١ّ: 5ٕٔ/٘ٔ، ٝأُؾِلل٠، 7ٖٖ/ٙ( أُـ٘لل٢، ٔ)

 .9ٕٓ/ٖ"ؽغٖ". اٗظش: رِخ٤ض اُزَّؾج٤ش، 

 .7ٖٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٕ)

 كٔب ثؼذٛب. ٕٕ٘/ٌٖجشٟ، ( اُلزبٟٝ اُٖ)

، 7ٓٔٗ( أخشعللٚ اُجخللبس١ّ كلل٢ طللؾ٤ؾٚ، ًزللبة كؼللبئَ اُوللشإٓ، ثللبة عٔللغ اُوللشإٓ، ثللشهْ ٗ)

 .9٘/ٔ، ٝا٩روبٕ، ٖٙٔ/ٔ. ٝاٗظش: اُجشٛبٕ ك٢ ػِّٞ اُوشإٓ، 9ٓ7ٔ/ٗ

، 7ٕٓٗ( أخشعللٚ اُجخللبس١ّ كلل٢ طللؾ٤ؾٚ، ًزللبة كؼللبئَ اُوللشإٓ، ثللبة عٔللغ اُوللشإٓ، ثللشهْ ٘)

 غ اُغَّبثوخ.. ٝاٗظش: أُشاع9ٓ5ٔ/ٗ
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رائع، كتػيعىدُّ مبدأ من مبادئ إبطاؿ  كغري ذلك من المثلة الذ  تستندُّ إىل سٌد الذ 
 احليل كالت العب يف الش ريعة اإلسالمٌية. 

قاؿ اإلماـ القرايٌف: "كمعن ذلك حسم مادة كسائل الفساد دفعان لو، فمىت كاف 
 . (ُ)إىل ادلفسدة منعنا ذلك الفعل"الفعل الس اَل من ادلفسدة كسيلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ٗٗٔ( ر٘و٤ؼ اُلظٍٞ/اُوشاك٢ ) ٔ)
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 انًثسث انثانث

نرسمُك يصهسح او ظفغ  ذطثُمُّاخ فمهُّح ػهً لاػعج قعّ انػ ؼائغ

 يفكعج :

 ، كبيعو على بيع أخيو: حكم ًخطبة الر جل على ًخطبة أخيو _1
أخيو.  يرل َجهور العلماء حيٍرمة ًخطبة الر جل على ًخطبة أخيو، كبيعو على بيع

 كاستدلوا على ذلك ابآليت:
قاؿ: )ال يبع  [ ما ركاه عبد للا بن عمر ػ رضي للا عنهما ػ عن الن يٌب أ ]

 .(ُ)الر جل على بيع أخيو، كال ؼلطب على ًخطبة أخيو، إال  أٍف َيذف لو(
أف  الن يٌب )َّنى أٍف ؼلطب الر جل على ًخطبة أخيو  [ حديث أيب ىريرة ب]

 .(ِ)على بيع أخيو(أكيبيع 
عن خطبة الر جل على خطبة أخيو،  كزلل االستدالؿ ِبذا احلديث ىو َّنيو 

كبيعو على بيعو، كالن هي يقتضي الت حرًن حيث ال صارؼ لو، كتعليل ذلك َأن و 
ذريعة تفضي إىل كقوع العداكة كالبغضاء بني ادلسلمني، فسد  الش ارع ىذا 

 .(ّ)الباب
رائع الذ  توجب االختالؼ، كالت فرُّؽ، قاؿ ابن القيم:  "كمن ذلك: َّنيو عن الذ 

ريعة الفتنة  كالعداكة كالبغضاء، كًخطبة الر جل على ًخطبة أخيو... سٌدان لذ 
 .(ْ)كالفيرقة"

                                                             

، ص ٕٔٗٔ، ٝٓغلِْ كل٢ طلؾ٤ؾٚ، ثلشهْ ٖٙ/7، 7٘( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طلؾ٤ؾٚ، ثلشهْ ٔ)

ٙٓ٘. 

، ٝٓغللِْ كلل٢ طللؾ٤ؾٚ، ثللشهْ 7ٗٔ-ٙٗٔ/ٖ، 59ٖ( أخشعللٚ اُجخللبس١ّ كلل٢ طللؾ٤ؾٚ، ثللشهْ ٕ)

 .٘ٓٙ، ص ٕٔٗٔ

 .9ٖٔ/ٖ( اٗظش: اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٖ)

 كٔب ثؼذٛب. 7ٓ٘/ٔبٕ، ( اؿبصخ اُِّٜلٗ)
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 حكم كصف ادلرأةي ادلرأةى لزكجها:  _2
بنهيو أَجع العلماء على حيٍرمة أٍف تصف ادلرأةي ادلرأةى لزكجها، مستندين يف ذلك 

 أٍف تنعت ادلرأةي ادلرأةى لزكجها حىت  كأن و ينظر إليها(ُ) . 
ريعة، كمحاية   من مفسدة كقوعها يف قلبو، كميلو كال ؼلفى أف  ذلك سٌدان للذ 

 . (ِ)إليها بضور صورِتا يف نفسو، ككم شلىٍن أحٌب غريه ابلوصف قبل الرُّؤية
الح يف الفتنة:  _3  حكم بيع السًٌ

الح يف الفتنة، ًلمىا فيو من اإلعانة على ذىب أكث ر أىل العلم إىل حيٍرمة بيع السًٌ
الح يف  اإلمث كالعدكاف، كاحتجوا بديث َّني رسوؿ للا  عن بيع السًٌ

 . (ّ)الفتنة
رائع أٍف  كال ريب أف  ىذا سد لذريعة اإلعانة على ادلعصية، كيلـز مىٍن َل يسٌد الذ 

بو، كمن ادلعلـو أف  ىذا البيع يتضم ن اإلعانة على  غلٌوز ىذا البيع كما صٌرحوا
 اإلمث كالعدكاف. 

ة تعني على معصية للا تعاىل، كبيع ضكيف معن ىذا كيٌل بيع أك إجارة أك معاك 
الح للكيٌفار كالبغاة، كقيط اع الط ريق، كبيع الر قيق دلن يفسق بو أك يؤاجره  السًٌ

خانو دلىٍن يقيم فيها سوؽ ادلعصية، كضلو ذلك لذلك، أك إجارة داره أك دكانو أك 
 .(ْ)شل ا ىو إعانة على ما يبغضو للا تعاىل كيسخطو

                                                             

 .ٗٙٗ/ٔ، ٝا٩ٓبّ أؽٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ، 7ٕٓٓ/٘( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ، ٔ)

 .95ٗ/ٔ، ٝاؿبصخ اُِّٜلبٕ، 9ٙٔ/ٖاػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ،  (ٕ)

 .7ٕٖ/٘، ٔٙ٘ٓٔأخشعٚ اُج٤ٜو٢ّ ك٢ ع٘٘ٚ اٌُجشٟ، ثشهْ  (ٖ)

 .7ٕٓ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٗ)
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ىو كادلعتصر  كمن ىذا عصر العنب دلىٍن يتخذه مخران، كقد لعنو رسوؿ للا 
 . (ُ)معان 

رائع أٍف ال يلعن العاصر، كأٍف غلوز لو أٍف يعصر العنب لكيلٌ   كيلـز مىٍن َل يسٌد الذ 
 كاحد. 

رائع غري معترية، كضلن مطالبوف  قاؿ ابن القيم: "القصد غري معترب يف العقد، كالذ 
يف الظ واىر كللا يتوىل  الس رائر، كقد صر حوا ِبذا، كال ريب يف الت نايف بني ىذا 

 . (ِ)"كبني سيػن ة رسوؿ للا 
اللة ىو َّنيو  رًن، كذلك سٌدان عن ذلك، كالن هي يقتضي الت ح ككجو الد 

الح إىل أىل احلرب ذريعة تقتضي ػ غالبان ػ إىل استعمالو  ريعة، لف  بيع السًٌ للذ 
 دلسلمني، فجاءت الش ريعة بسدىا.يف قتاؿ ا

 حكم البوؿ يف ادلاء الر اكد:  _4
ائم قٌل أك كىثير، لنهيو   عن ذلك. يرل العلماء أن و ال غلوز البوؿ يف ادلاء الد 

عن البوؿ يف ادلاء  ل على ذلك ابن القيم حيث قاؿ: "أن و َّنى كقد دل  
ائم ، كما ذاؾ إال  أف  تواتر البوؿ فيو ذريعة إىل تنجيسو، كعلى ىذا فال (ّ)الد 

فرؽ بني القليل كالكثري، كبوؿ الواحد كالعدد، كىذا أٍكىلى من تفسريه ِبا دكف 
احلكيم ال َيذف للن اس أٍف يبولوا يف ادلياه القلتني أك ِبا ؽلكن نزحو، فإف  الش ارع 

ائمة إذا جاكزت القلتني أك َل ؽلكن نزحها، فإف  يف ذلك من إفساد مياه  الد 

                                                             

 .59٘/ٖح ػششح...(، أخشعٚ اُزّشٓز١ّ ك٢ ع٘٘ٚ، ك٢ اُخٔش ( ُٝلظٚ: )ُؼٖ سعٍٞ هللا ٔ)

 .7ٕٓ-7ٗٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٕ)

، ٝٓغِْ ك٢ طؾ٤ؾٚ، 7ٔٔ/ٔ، ٕٖٕ( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ، ثبة أُبء اُذَّائْ، ثشهْ ٖ)

َّٖ أؽذًْ ك٢ أُلبء اُلذَّائْ ، ٖٓ ؽذ٣ش أث٢ ٛش٣شح 5ٙٔ، ص 5ٕٕثشهْ  ، ُٝلظٚ: )٫ ٣جُٞ

َّْ ٣ـزغَ ٓ٘ٚ(. ُ  ص
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473 
 

الن اس كمواردىم ما ال َتيت بو شريعة، فحكمة شريعتو اقتضت ادلنع من البوؿ 
ريعة إفساده" ثػيرى سٌدان لذ   .(ُ)فيو، قٌل أك كى

 : أك العكس أة كعٌمتها أك ادلرأة كخالتهاحكم اجلمع بني ادلر  _ٓ
دليل ذلك  اٌتفق العلماء على حيٍرمة اجلمع بني ادلرأة كعٌمتها أك ادلرأة كخالتها

كلفظو: )ال غلمع بني ادلرأة كعٌمتها، كال بني ادلرأة  ،أيب ىريرة  حديث
 عن ذلك؛ لن و مدعاة إىل قطيعة ذلك بنهيو  ، كاستدلوا على(ِ) كخالتها(.

 الر حم. 
اجلمع بني ادلرأة كعٌمتها كبني ادلرأة  : "كحر ـ رسوؿ للا (ّ)يقوؿ ابن القيم

 كخالتها، لكونو ذريعة إىل قطيعة الر حم. كِبذه العٌلة بعينها عل ل رسوؿ للا 
 . (ْ) فقاؿ: )إن كم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم(

 : حكم الت فريق بني الكالد يف ادلضاجع: _ٔ
ذىب أىل العلم إىل كجوب الت فريق بني الكالد يف ادلضاجع، مستدلني يف ذلك 

، كأٍف ال يرتؾ (ٓ)أن و أمر أٍف ييفر ؽ الكالد يف ادلضاجع إىل حديث رسوؿ للا 
الذ كىر يناـ مع النثى يف فراش كاحد؛ لف  ذلك قد يكوف ذريعة إىل نسج 

ة بوساطة اٌتاذ الفراش، كال سيما مع الٌطوؿ، الش يطاف بينهما ادلواصلة ار م

                                                             

 .ٕٔٓ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٔ)

، ٕٓٙ، ص 5ٔٗٔ، ٝٓغلِْ كل٢ طلؾ٤ؾٚ ثلشهْ 9ٓٔ٘( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ ثلشهْ ٕ)

زٜب، ٫ٝ ث٤ٖ أُشأح ٝخبُزٜب(.ٖٓ ؽذ٣ش أث٢ ٛش٣شح  ّٔ  ، ُٝلظٚ: )٫ ٣غٔغ ث٤ٖ أُشأح ٝػ

 .ٕٓ٘/ٔ( اؿبصخ اُِّٜلبٕ، ٖ)

ٓؼزٔللش ثللٖ علل٤ِٔبٕ ثللٖ اُلؼللَ، ثللشهْ ( أخشعللٚ اُطَّجشاٗلل٢ّ كلل٢ أُؼغللْ اٌُج٤للش، ٓللٖ ؽش٣للن ٗ)

ٔٔ9ٖٔ ،ٔٔ/ٖٖ7. 

، ٝأثللٞ داٝد كلل٢ علل٘٘ٚ، ثللبة ٓزلل٠ ٣للئٓش اُـلل٬ّ 57ٔ/ٕ( أخشعللٚ ا٩ٓللبّ أؽٔللذ كلل٢ ٓغلل٘ذٙ، ٘)

 .ٖٖٔ/ٔ، 9٘ٗثبُظ٬َّح، ثشهْ 
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كالر جل قد يعبث يف نومو ابدلرأة يف نومها إىل جانبو كىو ال يشعر، كىذا أيضان 
رائع  . (ُ)من ألطف سٌد الذ 

 حكم الت داكم ابخلمر:  _ٕ
ا  كقد اٌتفق العلماء على إابحة احلراـ للمضطر كَل ؼلتلف منهم أحد، كإظل 

 ت داكم ابخلمر، فمنهم مىٍن منعو، كمنهم مىٍن أابحو. اختلفوا يف ال
 . (ِ)عن الت داكم ابخلمر كالظ اىر أف  ادلنع ىو الر اجح، لنهي رسوؿ للا 

يقوؿ ابن القيم: "كإٍف كانت مصلحة الت داكم راجحة على مفسدة مالبستها، 
ريعة قرابَّنا كاقتنائها كزلبة النُّفوس ذلا، فحسم ع ليها ادلادة حىت  يف سٌدان لذ 

رائع".   تناكذلا على كجو الت داكم، كىذا أبلغ سٌد الذ 
 حكم الز كاج بال كيل، كزكاج ادلتعة كالت حليل:  _ٖ

ذىب َجهور العلماء إىل أف  الز كاج ال ينعقد إال  بويل، حلديث عائشة ػ اهنع هللا يضر ػ أف  
ا امرأة نكحت بال ، كقولو (ّ)قاؿ: )ال نكاح إال  بويل( رسوؿ للا  : )أؽل 

 . (ْ)كيل فنكاحها ابطل(

أبطل أنواعان من النًٌكاح الذم  يقوؿ ابن القيم معلالن ذلذا البطالف: "إن و 
ريعة الزًٌان، فمنها النًٌكاح بال كيل، فإن و أبطلو سٌدان  يرتاضى الز كجاف سٌدان لذ 

                                                             

 .97ٔ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٔ)

، ثلشهْ 55ٙ، ٝهلذ سٟٝ ٓغلِْ كل٢ طلؾ٤ؾٚ، ص 7ٖٔ/ٗ( أخشعٚ ا٩ٓلبّ أؽٔلذ كل٢ ٓغل٘ذٙ، ٕ)

ػلٖ اُخٔلش كٜ٘لبٙ ػٜ٘لب، كولبٍ:  ، ػٖ ؽبسم ثٖ ع٣ٞذ اُغؼل٢ّ أَّٗٚ عؤٍ سعلٍٞ هللا 95ٗٔ

اء، كوبٍ: )اَّٗٚ ٤ُظ ثذٝاء، ٌُٝ٘ٚ داء(.  اَّٗٔب أط٘ؼٜب ُِذَّٝ

، 5ٕ٘ٓ، ٝأثٞ داٝد كل٢ عل٘٘ٚ، ثلبة كل٢ اُل٢ُٞ، ثلشهْ ٕٕٙ/ٖ( أخشعٚ اُذّاسهط٢ّ٘ ك٢ ع٘٘ٚ، ٖ)

ٕ/ٕٕ9. 

، ٝأثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ك٢ ا٢ُُٞ، ٙٙ/ٙ، 7ٕٔٗٗثشهْ  ( أخشعٚ ا٩ٓبّ أؽٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ،ٗ)

، ُٝلظللٚ: )ثـ٤للش ارٕ ٓٞا٤ُٜللب كٌ٘بؽٜللب ثبؽللَ صلل٬س ٓللشاد(. ٝاٗظللش: 9ٕٕ/ٕ، 5ٖٕٓثللشهْ 

٘ؼب٢ّٗ،   .7ٕٕ/ٖعجَ اُغ٬َّّ: ُِظَّ
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ريعة الزًٌان، فإف  الز اين ال يع جز أٍف يقوؿ للمرأة: أنكحيين نفسك بعشرة دراىم لذ 
ريعة الزًٌان.  كيشهد عليها رجلني من أصحابو أكغريىم  ، فمنعها من ذلك سٌدان لذ 

الذم ال رغبة للنُّفس يف إمساؾ ادلرأة كاٌتاذىا  (ُ)كمن ىذا َترًن نكاح الت حليل
 إٍف اختلفت الصُّورة.زكجة؛ بل لو كطر فيما يقتضيو ِبنزلة الزًٌان يف احلقيقة ك 

الذم يعقد فيو ادلتمتع على ادلرأة مٌدة يقضي  (ِ)كمن ذلك َترًن نكاح ادلتعة
فاح كَل يبح إال  عقدان  ريعة السًٌ كطره منها فيها، فحر ـ ىذه النواع كيٌلها سٌدان لذ 
مؤبدان يقصد فيو كيٌل من الز كجني ادلقاـ مع صاحبو، كيكوف إبذف الويل كحضور 

اىدين أك ما يقـو مقامهما من اإلعالف، فإذا تدٌبرت حكمة الش ريعة كَتٌملتو الش  
رائع، كىي من زلاسن  ػ حٌق الت أمُّل ػ رأيت َترًن ىذه النواع من ابب سٌد الذ 

 . (ّ)الش ريعة ككماذلا"
ككذلك قضاء القاضي لصولو أك فركعو أك زكجتو شلىٍن ال جتوز شهادتو ذلم 

ريعة؛ لن و متهم يف زلاابتو ذلم، شل ا يؤدم يصح عند َجه ور العلماء سٌدان للذ 
ريعة ااابة امتنع قضاؤه ذلم.   قضاؤه ذلم غالبان للجور على خصومهم، فسٌدان لذ 

ا يف الصل جائزة، كتدخل يف عمـو قولو تعاىل  كشهادة أحد الز كجني لآلخر إَّن 
 ًٌٍيًن من ر فً كىاٍستىٍشًهديكٍا شىًهيدى ٍ يىكيوانى رىجيلىنٍيً فػىرىجيله كىاٍمرىأىَتى اًلكيٍم فىًإف َل   .جى

 دة أحد الز كجني دلصلحة اآلخر. اكلكن َجهور العلماء قالوا بعدـ قبوؿ شه

                                                             

، ٝاثلٖ ٓبعلٚ كل٢ عل٘٘ٚ، 7ٕٕ/ٕ، 7ٕٙٓ( أخشعٚ أثٞ داٝد ك٢ ع٘٘ٚ، ثبة ك٢ اُزَّؾ٤َِ، ثلشهْ ٔ)

 .ٕٙٗ/ٖ. ٝاٗظش: عجَ اُغ٬َّّ، ٕٕٙ/ٔ، 9ٖٗٔثشهْ 

، ٙٓٗٔ، ٝٓغِْ ك٢ طؾ٤ؾٚ، ثشهْ ٕٕٓٔ/٘، ٖٕٓ٘( أخشعٚ اُجخبس١ّ ك٢ طؾ٤ؾٚ، ثشهْ ٕ)

 .ٓٓٙص 

 .ٖٓ٘/ٔكٔب ثؼذٛب، ٝاؿبصخ اُِّٜلبٕ،  ٖٗٗ/ٖ، ٝصاد أُؼبد، ٕٗٓ/ٖ( اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ، ٖ)
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رائع؛ لف  كالي منهما متهم يف شهادتو لآلخر بلب  كدليلهم لعدـ القبوؿ سٌد الذ 
، كلف  كالن منهما يرث اآلخر، فصارت اخلري لنفسو، لف  ادلنافع بينهما متصلة

ما شهادة لنفسو ضمنان.   شهادة أحدعلا لآلخر كأَّن 
كَترًن الن ظر إىل النًٌساء الجنبيات أك اخللوة ِبن  أك الس فر معهن ؛ لن و يؤدم 

 .(ُ) ككالـ ادلتقولني كادلغرضني  إىل الزًٌان، كذريعة إىل الش رٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ذ أثٞصٛشح، ص  (ٔ) َّٔ َؾ ُٓ  كٔب ثؼذٛب. 5ٕٓأطٍٞ اُلوٚ: 
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 األضػ تانمىل انًؽخىذ فٍ انفرىي كاظـ :انفصم ان

 وفُه قد يثازث

 .يف حٌد االجتهاد كشركطو ادلبحث الكؿ: 
 .يف بياف معن التعارض كزلٌلو كشركطو ادلبحث الثاين: 

 _. ادلرجوح_ الراجح :الرتجيح _ تعريف  يفادلبحث الثالث : 
 طو.ضوابك  : حكم الخذ ابلقوؿ ادلرجوح رابعادلبحث ال
 اخلاس : شركط اعماؿ القوؿ ادلرجوح.ادلبحث 

 الفقهاء أقواؿ خالؿ ادلرجوح من ابلقوؿ ادلصلحة عالقة السادس : بياف
 .الفتول يف بو الخذ يف
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 انفصم انكاظـ
 انًثسث األول

 :وشؽوطه  وانًدرهع فٍ زعّ االخرهاظ

 بياف معن االجتهاد كحكمو 
 تعريف االجتهاد:

دكفى   (ُ)لغة: ىو بذؿ الوسع كاجملهود : أوالً  كما يف قولو تعاىل: ﴿كىال ذينى ال غلًى
ىيم فػىيىسخىركفى  كؼلتص ِبا  (ِ)ًمنهيم سىًخرى اَّلل ي ًمنهيم كىذلىيم عىذابه أىليمه﴾ ًإاٌل جيهدى

 .   فيو مشقة ليخرج عنو ما ال مشقة فيو
د كلكنها تقاربت يف قد تعددت  تعريفات العلماء لالجتهاثانيا: اصطالحا: 

ادلعن رغم اختالفها يف اللفاظ، كال يهمنا يف ىذا ادلقاـ سرد كل التعاريف 
كزلرتزاِتا كإظلا ما يهمنا الوقوؼ على معن االجتهاد يف الشريعة ليسهل َتقيق 

 .ادلراد
ىو استفراغ الفقيو الوسع لتحصيل ظن بكم : تعريف ابن الحاجب-

 (ّ)شرعي
استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من الحكاـ  ىو: تعريف اآلمدي-

  .(ْ)الشرعية، على كجو ػلس من النفس العجز عن ادلزيد فيو
أم ىو: بذؿ الفقيو الوسع، أم طاقتو يف النظر يف الدلة لجل أف ػلصل عنده 
الظن أك القطع َأف حكم للا يف مسألة كذا أنو كاجب أك مندكب أك مباح أك 

                                                             

ٛش١، أثٞ ٗظش اعٔبػ٤َ، اُظؾبػ ربط اُِـخ ٝطؾبػ اُؼشث٤خ، رؾو٤ن اُذًزٞس ػجذ اُغٞ( ٔ)

 (ٓٙٗ/ٔ( ))ث٤شٝد، داس اُؼِْ ٗاُؼض٣ض ػطبّس، ؽ 

 79 ا٣٥خ اُزٞثخ، عٞسح(ٕ)

اُؼؼذ ا٣٩غ٢، ششػ ٓخزظش أُ٘ز٠ٜ ا٧ط٢ُٞ ٫ثٖ اُؾبعت، رظؾ٤ؼ: شؼجبٕ دمحم -(ٖ)

 .59ٔ، ص ٕ، اُوبٛشح، ط99ٖٔاعٔبػ٤َ، دؽ، ٌٓزجخ ا٤ٌُِبد ا٧صٛش٣خ، 

، ٖ، دّ، ط95ٖٔع٤ق اُذ٣ٖ ا٥ٓذ١ ، ا٩ؽٌبّ ك٢ أطٍٞ ا٧ؽٌبّ، دؽ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، -(ٗ)

 .9ٖٔص 
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 كالفقيو كاجملتهد مرتادفاف يف عرؼ أىل الصوؿ. (ُ) مكركه أك حراـ.
اجملتهد ىو اإلنساف البالغ العاقل ذك ملكة يقتدر ِبا : تعريف المجتهد-

إظلا يتمكن من ذلك بشركط، كقد . ك (ِ)على استنتاج الحكاـ من مآخذىا
َتدث العلماء قدؽلا عن ىذه الشركط، ككضعوا ذلا شركطا، كىي يف أكثرىا 

ك رلمعا عليها، كال ييظن أف يف ذلك تشديد، فال ؽلكن إدراؾ متفق عليها، أ
، كلو   حكم الشارع كقصده من تشريع احلكم إال ابلتمكن من َتصيل عدة علـو

 كىذه بعض الشركط. .( ّ) كاف مع ادلنصوص عوضا عن غري ادلنصوص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، داس اٌُزت ٔ، ؽٕع٤ذ١ ػجذ هللا ثٖ اثشا٤ْٛ اُش٘و٤ط٢، ٗشش اُج٘ٞد ػ٠ِ ٓشاه٢ اُغؼٞد، عـ-(ٔ)

 .9ّٖٓ، ث٤شٝد، ص 955ٔ  -ٛـ9ٓٗٔاُؼ٤ِٔخ 
 .9ٕٕ، صأُظذس ٗلغٚ-(ٕ)

، ا٣ٌُٞذ، 959ٔ، داس اُوِْ، ٕ(٣ٞعق اُوشػب١ٝ، ا٫عزٜبد ك٢ اُشش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ، ؽٖ)

 .ٖٔص
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 أوال: شؽوط انًدرِهع:

العاقل ذك ملكة يقتدر ِبا على اجملتهد ىو اإلنساف البالغ : تعريف المجتهد
. كلكن إظلا يتمكن من ذلك بشركط، كقد (ُ)استنتاج الحكاـ من مآخذىا

َتدث العلماء قدؽلا عن ىذه الشركط، ككضعوا ذلا شركطا، كىي يف أكثرىا 
متفق عليها، أك رلمعا عليها، كال ييظن أف يف ذلك تشديد، فال ؽلكن إدراؾ 

، كلو  حكم الشارع كقصده من تشريع احل كم إال ابلتمكن من َتصيل عدة علـو
 . كىذه بعض الشركط.(ِ)كاف مع ادلنصوص عوضا عن غري ادلنصوص

كىو تعبري الزركشي، كيقصد : إشرافه عمى نصوص الكتاب والسنة-1
معرفة الكتاب كالسنة، كىو يقصد شرطني يف شرط كاحد، فإف قصر يف أحدعلا 

َجيع الكتاب، بل ما يتعلق بو من َل غلز لو أف غلتهد، كال يشرتط معرفة 
، فقد اتفق العلماء على الشرط، -كال يهمين نقل اخلالؼ يف ذلك–الحكاـ 

 .(ّ)كبعد ذلك اختلفوا يف ادلقدار
كلكن ال يكفي يف ذلك معرفة آايت الحكاـ كحفظها، بل غلب االطالع على 

جهة  أسباب النزكؿ، أك ما يسمى معرفة مقتضيات الحواؿ حاؿ اخلطاب من
نفس اخلطاب أك ادلخاًطب أك ادلخاطىب أك اجلميع، إذ الكالـ الواحد ؼلتلف 

خاطبني أك بسب غري ذلك، كاالستفهاـ لفظو ادلفهمو بسب حالني، كبسب 

                                                             

 .9ٕٕأُظذس ٗلغٚ، ص-(ٔ)

، ا٣ٌُٞلللذ، 959ٔ، داس اُوِلللْ، ٣ٕٞعللق اُوشػلللب١ٝ، ا٫عزٜلللبد كللل٢ اُشللش٣ؼخ ا٩عللل٤ٓ٬خ، ؽ-(ٕ)

 .ٖٔص

، ٕػِلْ ا٧طلٍٞ، ط . اُـضاُل٢، أُغزظلل٠ ٓلٖٖٕٓ-9ٕٕاُضسًش٢، أُظذس اُغلبثن، ص-(ٖ)

. اثلللٖ هذآلللخ أُوذعللل٢، ٕٓ٘. اُشلللًٞب٢ٗ، أُظلللذس اُغلللبثن، صٖٓ٘دؽ، داس اُلٌلللش، دد، ص

 .ٕٓسٝػخ اُ٘بظش ٝع٘خ أُ٘بظش، دؽ، داس اُلٌش، دد. اُوشػب١ٝ، أُشعغ اُغبثن، ص
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كاحد، كيدخلو معاف أخر من تقرير كتوبيخ كغري ذلك... كيلحق ابلقرآف معرفة 
ا ؼلص معرفة السنة كال يسعين توضيح ذلك. أما م– (ُ)الناسخ كادلنسوخ

النبوية، أم معرفة ما ػلتاج إليو من السنن ادلتعلقة ابلحكاـ، كال يهم العدد 
ادلختار أنو ال يشرتط اإلحاطة بميع السنن، كإال »ىنا، حيث قاؿ الزركشي: 

كغريه من الصحابة يف مسائل كثرية  النسد ابب االجتهاد، كقد اجتهد عمر 
 . (ِ)«حىت ركيت ذلم فرجعوا إليهاكَل يستحضركا فيها النصوص، 

كنفػػس مػػا قيػػل يف القػػرآف يقػػاؿ يف السػػنة، فقػػد يكفػػي االطػػالع علػػى أحاديػػث 
كلكػن غلػػب إضػافة شػػرط آخػر دلعرفػػة السػػنة،  -كمػػا سػبقت اإلشػػارة–الحكػاـ 

كىػػػو التفقػػػو يف السػػػنة كتفصػػػيل السػػػنة التشػػػريعية مػػػن غػػػري التشػػػريعية، كدراسػػػة 
دلعرفػػػة  ، كمعرفػػػة درجػػػة أحاديػػػث النػػػيب النػػػيب حجيتهػػػا، كمعرفػػػة داللػػػة أفعػػػاؿ 

الضعيف كادلرتكؾ كادلوضوع، كما غلب معرفػة الناسػخ كادلنسػوخ مػن الحاديػث، 
الحاديػػػػث التقليػػػػد يف تصػػػػحيح  كمعرفػػػػة أسػػػػباب كركد احلػػػػديث كػػػػذلك، كيكفيػػػػو

 .(ّ)كتضيعفها

 كذلك لف نصوص الكتاب كالسنة عربية، فالسنة القولية :انؼهى تانؼؽتُح-2
عربية كلفظ القرآف، ككذلك الفعلية كالتقريرية الذ  نقلها أصحابو  عن النيب 

كىم عرب أقحاح. فالقرآف الكرًن نزؿ بلساف عريب مبني، كالسنة نطق ِبا 
كما قاؿ اإلماـ –، فكاف ال بد أف يعرؼ من اللغة كالنحو  رسوؿ عريب

                                                             

 ٖٕ-ٕٕأُشعغ ٗلغٚ، ص-(ٔ)

 .ٖٕٔاُضسًش٢، أُظذس اُغبثن، ص-(ٕ)

 .ٕٖ-9ٕاُوشػب١ٝ، أُشعغ اُغبثن، ص-(ٖ)
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االستعماؿ، إىل حد القدر الذم يفهم بو خطاب العرب، كعادِتم يف  -الغزايل
ؽليز بو بني صريح الكالـ كظاىره، كرلملو كحقيقتو كرلازه كعامو كخاصو، 

كزلكمو كمتشاِبو... حىت يكوف استنباط احلكم منها صحيحا، كال ؼلفى ضركرة 
ىذا الشرط يف ىذا العصر، فمن ادلعاصرين من ال يفقو من العربية إال ظاىرىا، 

 .(ُ)لذلك أمثلة كثرية َتثلها مدارس جديدةمث غلتهد يف الدين بسب فهمو، ك 
كمقتضػػى ىػػذا الشػػرط العلػػم ابلقطعيػػات مػػن : العمممب ومواضممج اعجممما -3

 .(ِ)الشريعة حىت ال تالف، كال غلتهد معها

كىػػو أىػػم شػػرط علػػى اإلطػػالؽ، كيشػػمل الشػػركط  :انؼهممى توصممىل انفمممه-4
لػػم أصػػوؿ الخػػرل، كأىػػم ضػػابط لالجتهػػاد مػػع الػػنص العلػػم َأصػػوؿ الفقػػو، فع

الفقو ىو الذم يهتم بقواعد االستنباط، فيما فيو نص، كيضػبط االسػتدالؿ فيمػا 
ال نص فيو، كقد ظهر يف ىذا العصر من اجتهد يف مػورد الػنص كىػو ال يعلػم أف 

  .(ّ)من أصوؿ الفقو القياس كالتعليل كالقياس يف مورد النص ال غلوز...

ال أنو ضركرم يف ىذا كىو شرط اختلف فيو، إ: العمب وفرو  الفقه-5
العصر، لف معرفة تراثنا الفقهي يعطي للمجتهد ملكة االستنباط ابطالعو على  

كيفية اجتهاد العلماء كمناىج استنباطهم، كمذاىب الفقو كأئمتهم، كَتريخ 
 الفقو...

كذلك لف الشريعة جاءت لرعاية مصاحل : العمب ومقاصد الشريعة-6

                                                             

 .ٖ٘-ٕٖ. اُوشػب١ٝ، أُشعغ ٗلغٚ، صٖٖٕاُضسًش٢، أُظذس اُغبثن، ص-(ٔ)

 .9ٖ-5ٖاُوشػب١ٝ، أُشعغ اُغبثن، ص-(ٕ)

. اُوشػللب١ٝ، 5ٕ٘. اُشللًٞب٢ٗ، أُظللذس اُغللبثن، ص7ٖٕاُضسًشلل٢، أُظللذس اُغللبثن، ص-(ٖ)   

 ٔٗ-ٓٗأُشعغ اُغبثن، ص
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قائمة على العدؿ كالتوازف، كرعاية مصلحة  البشر يف كل زماف كمكاف، رعاية
اجلماعة كالفرد، كمعرفة مقاصد الشارع ضركرية لصحة االجتهاد مع النص، 

فبعد بلوغ مرتبة االجتهاد غلب االلتفات إىل َتديد مقاصد الشارع، كىو أىم 
ما ىو إال جهد خاص يبذلو »ضابط لالجتهاد مع النص. كذلك لف االجتهاد 

أحكاـ الشريعة كاستنباطها من أدلتها التفصيلية، كِبا أف الشريعة  ادلقتدر دلعرفة
اإلسالمية عامة لكل زماف كمكاف شاملة لكل الشعوب كالبلداف، كأبدية لكل 
العصور كالجياؿ، كِبا أف احلوادث يف تزايد مستمر، كالنصوص متناىية، فإف 

ات الشريعة االجتهاد ىو الكفيل ِبذا الدكاـ كاالستمرار ابلبحث عن كلي
الدائمة كأصوذلا الراسخة، كمقاصدىا الثابتة الذ  تدؿ عليها دالئل خاصة 

 .(ُ)«كقرائن بٌينة كآمرات معقولة
 القرآف يف قلٌ  كإف منها للمجتهد بدٌ  ال كمعرفتو انؼهى تانُاّقص وانًُكىش:

 .(ِ)خالفو على احلكم كبناء بنص العمل إبطاؿ من ينبين عليو دلا الكرًن،

 

 

 

 

                                                             

ب، دؽ، ٌٓزجلخ اُٞؽلذح اُؼشث٤لخ، دد، اُلذاس ػ٬ٍ اُلبع٢، ٓوبطذ اُشش٣ؼخ ا٩ع٤ٓ٬خ ٌٝٓبسٜٓ-(ٔ)

 .ٗٙٔ-ٖٙٔاُج٤ؼبء،ص

 .ٕٖٖص  (997ٔ_ 7ٔٗٔأثٞ صٛشح )دمحم  أطٍٞ اُلوٚ(ٕ)
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486 
 

 ًثسث انثاٍَان
 فٍ تُاٌ يؼًُ انرؼاؼض ويسهّه وشؽوطه.

 أوالً 

 ذؼؽَف انر ؼاؼض نغح:.1 

الت عػػارض َييت علػػى كزف "الت فاعػػل"، كىػػي كلمػػة ذات مشػػتقات كمعػػافو عديػػدة، 
 نوجزىا فيما يلي:

 انًؼًُ األول: انر ماتم:

رىضىػػةن كًعرىاضػػان، فػػإف  َييت الت عػػارض ِبعػػن الت قابػػل، فػػإذا قلنػػا: عىػػارىضى الًكتىػػابى ميعىا
ذلػػػك يعػػػين مقابلتػػػو بكتػػػػاب آخػػػر. كعىػػػارىضى ميعىارىضىػػػػةن: إذا أخػػػذ يف عػػػرض مػػػػن 
الط ريػػق، أم انحيػػة منػػو، كأخػػذ آخػػر يف طريػػق آخػػر فالتقيػػا . كعىػػرىضى فػػالانن ِبثػػل 

. كمنػو قولػو (ُ)صنيعو: أم أتى إليو مثل ما أتى عليو، أم قابلو كسػاكاه ِبثػل قولػو
ػتعػاىل:  ا عىػاًرضه شلًٍُّطػريانى بىػٍل ىيػوى مىػػا فػىلىم  ػذى ٍقًبلى أىٍكًديىػًتًهٍم قىػػاليوا ىى ا رىأىٍكهي عىاًرضػان مٍُّسػتػى

ٍلتيم ًبًو رًيحه ًفيهىا عىذىابه أىلًيمه  اٍستػىٍعجى
 .  (ّ). أم دلا رأكا العذاب مستقبلهم(ِ)

فىػػريكا  كىيػىػػٍوـى يػيٍعػػرىضي كمػػن الت عػػارض ِبعػػن الت قابػػل مػػا جػػاء يف قولػػو تعػػاىل:  ال ػػًذينى كى
ٍػزىٍكفى عىػذىابى  ٍوـى جتي ٍعتيم ًِبىا فىاٍليػى نٍػيىا كىاٍستىٍمتػى تيٍم طىيًٌبىاًتكيٍم يف حىيىاًتكيمي الدُّ بػٍ عىلىى الن اًر أىٍذىى

(ْ)اذٍليوًف ِبىا كينتيٍم تىٍستىٍكرًبيكفى يف الىٍرًض ًبغىػرٍيً احلٍىػقًٌ كىِبىػا كينػتيٍم تػىٍفسيػقيوفى 
 فعرضػهم .

 .لى النار يعين: مقابلتهم كتعذيبهم ِبا ع
قاؿ صاحب "الكش اؼ": "كعرضهم على الن ار: تعذيبهم ِبا، من قوذلم: عرض 

الن اري يػيٍعرىضيوفى بنو فالف على الس يف، إذا قتلوا بو، كمنو قولو تعاىل: 
ا هى عىلىيػٍ

على  كغلوز أٍف ييراد : عرض الن ار عليهم من قوذلم: عرضت الن اقة (ٓ)
                                                             

 .ٔٔ٘/ٔ، ٝاُزَّؼش٣لبد: ُِغشعب٢ّٗ، 9ٗٗ/5ٔاٗظش: ربط اُؼشٝط: ُِّضث٤ذ١ّ،  (ٔ)

 ٕٗعٞسح ا٧ؽوبف:  (ٕ)

 .ٓٙٔ/ٗاٗظش: رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ: ٫ثٖ ًض٤ش،  (ٖ)

  ٕٓا٧ؽوبف:  ح عٞس (4)

 64: غافرعٞسح  (ٓ)
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احلوض، يريدكف: عرض احلوض عليها، فقلبوا. كيدؿُّ عليو تفسري ابن عباس ػ 
 . (ُ)رضي للا عنهما ػ: "غلاء ِبم إليها، فيكشف ذلم عنها"

ػػر  ًإىلى   كيف حػديث رسػوؿ للا  ػةى ػ رضػي للا عنهمػا ػ أىسى ػػةى عىػٍن فىاًطمى عىػٍن عىاًئشى
ـى مىػر تػىنٍيً، )أىف  ًجرٍبًيلى كىافى يػيعىارً  الن يٌب  ًإن ػوي عىارىضىػًن اٍلعىػا ضيًن اًبٍلقيػٍرآًف كيػل  سىػنىةو، كى

كىالى أيرىاهي ًإال  حىضىرى أىجىًلى(
 . فادلعارضة ىنا ىي: ادلقابلة.(ِ)

 انًؼًُ انث اٍَ: انر ؼاظل: 

 كالت عػارض ىػو الت عػادؿ، أم الت سػاكم كالت ماثػل. كعىػًدؿى الش ػيء ػ ابلكسػر ػ مثلػو
 .(ّ)من جنسو أك مقداره، قاؿ ابن فارس: العدؿ: الذم يعادؿ يف الوزف كالقدر

: )...فػإذا اه، كمنػو حػديث أيب سػعيد اخلػدرم ذكعارضو يف ادلسري: سار كحػا
) اءىم، معارضػػان ذلػػم، كبػػني ذ، أم: يسػػري حػػ(ْ)رجػػل يقػػرب فرسػػان يف عػػراض القػػـو

دٌ   .  (ٓ)اجملانبة كبني ىذا شبو الضًٌ
يء ابلش يء: مساكاتو بو، كمنو تسمية أىل اجلػرب للط ػرفني ادلتمػاثلني: كمعادلة الش  

 "معادلة"، كىي: تساكم الط رفني ادلتعارضني. 
، إذ (ٔ)كقد نعى القرآف الكرًن على الكافرين صػنيعهم حػني عػدلوا غػري ادلتعػادلني

ػػػمىاكىاًت كىالىٍرضى إذ قػػػاؿ تعػػػػاىل:  ػػػػاًت احلٍىٍمػػػدي َّلًلًٌ ال ػػػػًذم خىلىػػػػقى الس  عىػػػػلى الظُّليمى كىجى
 .(ٕ)  كىالنُّورى مثي  ال ًذينى كىفىريكٍا ًبرىِبًًٌم يػىٍعًدليوف

                                                             

 .ٖٔٓ/ٙ : ُِّضٓخشش١ّ،بفاٌُشَّ اٗظش: رلغ٤ش (ٔ)

 ٣ؼشع عجش٣َ ًبٕ ثبة اُوشإٓ/ كؼبئَ اُجخبس١ /ًزبة طؾ٤ؼ ( اٗظش: طؾ٤ؼ اُجخبس١ّ ٕ)

 .ٕٙٔ/ٖ، (   7ٔٔٗثشهْ ) ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ اُ٘ج٢ ػ٠ِ اُوشإٓ

 .7ٕٗ/ٗظ اُُِّـخ: ٫ثٖ كبسط، ، ٓؼغْ ٓوب9ٙ٤٣ٖ/ٕ( اٗظش: أُظجبػ ا٤ُ٘ٔش، ٖ)

 .ٕ/9ٖ( اٗظش: عبٓغ ا٧ؽبد٣ش ُِّغ٤ٞؽ٢ّ، ٗ)

 .9ٔٗ/5ٔ( اٗظش: ربط اُؼشٝط، ٘)

 .5٘ٔ/7( اٗظش: رلغ٤شاٌُشَّبف، ٙ)

 ٔا٧ٗؼبّ:عٞسح  (7)
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ػػػػػػػػاؼ" يف قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل:  ػػػػػػػػو اؾى قػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػاحب "الكش  ال ػػػػػػػػًذم خىلىقىػػػػػػػػكى فىسى
فػىعىدىلىكى 

"أم: فصرٌيؾ معتدالن متناسب اخللق، من غري تفاكت فيو، فلػم غلعػل (ُ)
ينػػػػني أكسػػػػع، كال بعػػػػض العضػػػػاء أبػػػػيض إحػػػػدل اليػػػػدين أطػػػػوؿ كال إحػػػػدل الع

كبعضػػها أسػػود، كال بعػػض الش ػػعر فامحػػان كبعضػػو أشػػقر، أك جعلػػك معتػػدؿ اخلىٍلػػق 
 .  (ِ)َتشي قائمان، ال كالبهائم"

كمػػن الفقهػػاء مػػن عقػػد الكػػالـ يف الت عػػارض َتػػت عنػػواف الت عػػادؿ، رغػػم أف  كلمػػة 
 الت عارض أمشل يف ادلعن، كأبلغ يف البياف.

اَغ:  انًؼًُ  انث انث: انرً 

َييت الت عػػارض ِبعػػن الت مػػانع، فييقػػاؿ: اٍعتػىرىضىػػػوي: إذا انتصػػب أمامػػو  مانعػػان، كمنػػػو  
يى اجلبل الش امخ: "عىاًرضان"، إذا عىرىضى يف الط ريق كحاؿ دكف الن فاذ.    ُسيًٌ

ىؽٍلىػػػػقػػػػاؿ صػػػػاحب "القػػػػاموس اػػػػيط"  ػػػػرُّكٍا كىالى جتىٍعىليػػػػوٍا اَّلٌلى عيٍرضىػػػػةن لًٌ اًنكيٍم أىف تػىبػى
كىتػىتػ قيػواٍ 

: "مانعػان معرتضػػان، أم: بيػنكم كبػػني مػا يقػػٌرًبكم إىل للا تعػاىل أٍف تػػربٌكا   (ّ)
كتٌتقػوا. كاالعػػرتاض: ادلنػع، كالصػػل فيػػو أف  الط ريػق إذا اعػػرتض فيػو بنػػاء أك غػػريه 

 .(ْ)منع الس ابلة من سلوكو، مطاكع العرض"

                                                             

 7ا٫ٗلطبس: عٞسح (ٔ)

 .7ٕٗ/7( اٗظش: رلغ٤شاٌُشَّبف، ٕ)

 ٕٕٗاُجوشح: عٞسح (ٖ)

 .9ٖٔ/ٕ( اٗظش: اُوبٓٞط أُؾ٤ؾ، ٗ)
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ػيى الس ػحىاب عارضػان إذا اعػرتض يف الفػق كمنػع البصػر أك أشػعة الش ػمس  كمنو ُسيًٌ
ا عىاًرضه شلًٍُّطريانىه ، كما يف قولو تعاىل: (ُ)كحرارِتا من الن فاذ ىىذى

(ِ). 
كيف "لسػػاف العػػرب": "ىػػو الت مػػانع بطريػػق الت قابػػل، تقػػوؿ: عىػػرىضى عىلىػػي  كػػذا: إذا 

 .(ّ)استقبلك ِبا ؽلنعك شل ا قصدتو"
اتغ : انظُّهىؼ: انًؼًُ ان  ؽ 

كمن معاين الت عػارض الظُّهػور كالبيػاف، يػىٍعػًرض الش ػيء لػو: إذا أظهػره لػو عليػو، أم 
 .(ْ)أراه إاٌيه

ػػػاًفرًينى عىٍرضػػػان قػػػاؿ تعػػػاىل :  ػػػن مى يػىٍومىئًػػػذو لًٌٍلكى كىعىرىٍضػػػنىا جىهى
أم أظهرانىػػػا بيًٌنػػػة   (ٓ)

ػا ِبػرأل . كتصػيرضػان فظيعػان ىػائالن فرأكىا رأم العػني. أم ع ص العػرض ِبػم مػع أَّن 
. كمنػػو عػػرض ادلتػػاع للن ػػاس (ٔ)مػػن أىػػل اجلمػػع قاطبػػة؛ لف  ذلػػك لجلهػػم خاصػػة

 .  (ٕ)بغية االشرتاء
 ت قابل كالت عادؿ كالت مانع ػكادلعن ادلراد ىنا ىي ادلعاين الثالثة  الكىل ػ أم ال

ػػػٌل منه مػػػا قبالػػػة الخػػػرل كتتالقيػػػاف أم ػػػا الت قابػػػل فػػػألف  البيًٌنتػػػني عنػػػدما تنتصػػػب كي
كتتقػػابالف يف كاقعػػة كاحػػدة فإم ػػا أٍف تكػػوان بدرجػػة كاحػػدة فتتػػدافعاف أك إحػػداعلا 

 ني كانتا متعارضتني. تدكف الخرل فتنفذ أقواعلا، كعلى احلال
كأم ا الت عادؿ ػ ِبعن الت سػاكم كالت ماثػل ػ فعنػدما جتتمػع البيًٌنتػاف يف كاقعػة كاحػدة، 

ػػػٌل منهمػػػا تثبػػػت احلػػػٌق، يف زمػػػاف ك  احػػػد كبسػػػبب كاحػػػد أك سػػػببني متمػػػاثلني، فكي
 بدرجة كاحدة، كذلك من الت عارض.

                                                             

 .ٖٕٗ/ٙ، رلغ٤ش ا٧ُٞع٢ّ، 7ٕٗ/ٕ( اٗظش: رلغ٤ش اٌُشَّبف، ٔ)

 . ٕٗا٧ؽوبف: (ٕ)

 .55٘/ٕ( اٗظش: ُغبٕ اُؼشة، ٫ثٖ ٓ٘ظٞس، ٖ)

 .ٖٙٗ/ٕ( اٗظش: اُوبٓٞط أُؾ٤ؾ، ٗ)

   ٓٓٔ(اٌُٜق: ٘)

 .7ٔٗ/ٔٔرلغ٤ش ا٧ُٞع٢ّ،  (ٙ)

 .9ٕٔ/ٗٓوب٤٣ظ اُُِّـخ: ٫ثٖ كبسط،  (7)
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كأم ا الت مانع، فوجو ادلناسبة بينو كبني الت عػارض ظػاىر، فالبيًٌنتػاف عنػدما تتعارضػاف 
على  سبيل الت مانع فتكوف إحػداعلا مثبتػة كالخػرل انفيػة للواقعػة زلػل اإلثبػات، 

ػػٌل منهمػػا الخػػرل مػػن الن فػػاذ، فهمػػا متعارضػػتاف أك تكػػو  ان َأيٌػػة حالػػة َتنػػع معهػػا كي
ػػػٌل منهمػػػا تػػػدفع  متمانعتػػػاف، كقػػػد تتقابػػػل البيًٌنتػػػاف علػػػى سػػػبيل الت مػػػانع، فتظػػػٌل كي

 الخرل. كما قد تتقابالف كال تتمانعاف.
2. ً  ذؼؽَف انر ؼاؼض اصطالزا

 ذؼؽَفه ػُع األصىنٍُُ: *

و: "تقابل احليج تني ادلتساكيتني على كجو يوجب كيٌل كاحدة عيرًٌؼى الت عارض َأن  
منهما ضٌد ما توجبو الخرل، كاحلل كاحلرمة، كالن في كاإلثبات؛ لف  ركن 

الش يء ما يقـو بو ذلك الش يء، كابحليج تني ادلتساكيتني تقـو ادلقابلة، إذ ال 
 . (ُ)مقابلة للض عيف مع القوم"

عارض َأن و: "إبطاؿ إحدل احليج تني ابلخرل؛ لف  ركن الش يء كذلك عيرًٌؼى الت  
ما يقـو بو ذلك الش يء، كابحليج تني ادلتساكيتني تقـو ادلقابلة، إذ الض عيف ال 

 . (ِ)يقابل القوم"
 الت عريفاف الس ابقاف متطابقاف، كفيما يلي شرحهما: 

ػػػٌل تقابػػػل تػػػني" قيػػػد ؼلػػػرج "الت قابػػػل" جػػػنس يف الت عريػػػف يشػػػمل كي ، كإضػػػافة "احليج 
ػػػة ىػػػػي: الربىػػػػاف الػػػػد اؿ علػػػى صػػػػحة الػػػػد عول، كػػػػػ  تػػػػني، كاحليج  تقابػػػل غػػػػري احليج 
ػػػػرعٌي . كإضػػػػافة  ليل الش  ليل"، ك"البيًٌنػػػػة"، ك"المػػػػارة". كادلقصػػػػود ىنػػػػا الػػػػد  "الػػػػد 

تػػني قيػػد ؽلنػػع تقابػػل غػػري ادلتسػػاكيتني، فػػال تقابػػل للض ػػ عيف "ادلتسػػاكيتني" إىل احليج 
                                                             

 .ٖٓٗ/ٔ، اسشبد اُلؾٍٞ: ُِّشًٞب٢ّٗ، ٕٔ/ٕ( اٗظش: أطٍٞ اُّغشخغ٢ّ، ٔ)

 .ٕ٘/ٕ( اٗظش: ًشق ا٧عشاس، ٕ)
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مع القوم. "على كجو يوجب كيٌل منهما ضٌد ما توجبػو الخػرل"، قيػد ؼلػرج كيػٌل 
 حيج تني غري متعارضتني. 

 ذؼؽَف انر ؼاؼض ػُع انفمهاء: *
جاء يف "كشف القناع": "الت عارض: الت عادؿ من كيٌل كجو، يقاؿ: تعارضت 

: إذا أَته ِبث ل ما أَته، كتعارض البيًٌنتني: البيًٌنتاف إذا تقابلتا، كعارض زيدان عمري
اختالفهما َأٍف تثبت كيٌل منهما ما تنفيو الخرل، حيث ال ؽلكن اجلمع بينهما 

 . (ُ)فتتساقطاف"
كجػاء يف "حاشػػية الٌدسػوقٌي": أف  تعػػارض البيًٌنتػػني ىػو: "اشػػتماؿ كيػٌل منهمػػا علػػى 

عريػف الس ػابق كشػأف . كال ؼلتلف ىذا  الت عريف كثػريان عػن الت  (ِ)ما ينايف الخرل"
 سائر كتب الفركع. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، أُظجبػ ا٤ُ٘ٔش ك٢ ؿش٣ت اُشَّشػ اٌُج٤ش، 95ٖ/ٙ( اٗظش: ًشق اُو٘ب ع ػٖ ٓزٖ ا٩ه٘بع، ٔ)

ٙ/ٕٔٓ. 

 .9ٕٔ/ٗ( اٗظش: ؽبش٤خ اُذّعٞه٢ّ ػ٠ِ اُشَّشػ اٌُج٤ش، ٕ)
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 ً  :ثاَُا

 شؽوط انر ؼاؼض: 

ذكر الصوليوف أٌف التعارض ال يثبت إال بشركط، كجعلوا كجودىا سببا 
 لوجوده، كأىم ىذه الشركط

 ىي:
: فال يثبت التعارض إال بتعدد الدٌلة، كغلب أوالً : حجية األدّلة وتعدّدها

تعارض بني غري احلجتني أك كوف أحد الدلة حٌجة  أف تكوف حٌجة معتربة، فال
 كالخر غري

تعاريف الصوليني للتعارض بقوذلم: "تقابل  كيستفاد ىذا من خالؿ (ُ) حٌجة 
 .(ِ) المارتني، أك تساكم المارتني"

بيث يوجب كل كاحد منهما ضد ما يوجبو اآلخر، كأف  ثاَُاً :ذماتم األظّنح:
احلل، كالدليل اآلخر يفيد احلرمة، أك يكوف أحد  يفيد يكوف الدليل الكؿ

كمن الصوليني من ذكر  ، (ّ)اإلثبات الدليلني يفيد النفي كالدليل اآلخر يفيد
 ىذا الشرط كالذم سبق ضمن أركاف التعارض.

فال تعارض بني دليلني تتلف قوِتما من انحية انركاوٌ فٍ انمّىج: ثانثاً : 
تواتر على اإلابحة كيدؿ حديث آحاد على حديث م الدليل نفسو، كأف يدؿ

 الدليل ادلتواتر. التحرًن، فال تعارض بينهما حينئذ؛ حيث يقدـ
يقوؿ الدكتور احلفناكم يف معرض حديثو عن ىذا الشرط: "أف يتساكل 

كذلك حىت يتحقق التقابل كالتعارض ...كمن ىنا رٌجح  الدليالف يف القوة
عنها أف رسوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إذا  للاالعلماء ما ركتو السيدة عائشة رضي 

                                                             

(  957ّٔاُؼ٤ِٔخ اٌُزت داس(زشع٤ؼ ث٤ٖ ا٧دُّخ اُجشصٗغ٢، ػجذ اُِط٤ق ػجذ هللا، اُزؼبسع ٝاُ(ٔ)

ٔ/ٕٔٙ 

 5ٕ٘/ٕاُشًٞب٢ٗ ، ٓشعغ عبثن   (ٕ)

 ٕٔ/ٕاُغشخغ٢، أؽٔذ ثٖ أث٢ عَٜ، أطٍٞ اُغشخغ٢، )ث٤شٝد، داس أُؼشكخ ( ،(ٖ)
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على  (ُ)"ابخلتاف فقد كجب الغسل جلس بني الشعب الربع مث ألزؽ اخلتاف
 (ِ)"ركاية "ادلاء من ادلاء

 ً فال تعارض بني دليلني يف  أٌ َكىٌ ذماتم انعنُهٍُ فٍ يسم وازع:: ؼاتؼا
نكوحة، كيوجب احلرمة يف أمها مثال يوجب احلل يف ادل زللني سلتلفني، فالنكاح

 .( ّ) لف زلل احلكم ليس كاحدا كابنتها، لذلك ال يقاؿ بلية النكاح كحرمتو
أف يكوف التعارض يف كقت كاحد: لف ادلضادة كالتنايف ال يتحققاف بني  -

امتناع بني احلل كاحلرمة، كالنفي كاإلثبات يف زمانني يف  الشيئني يف كقتني، فال
النهي عن البيع يف كقت النداء  كمثالو : انتفاء التعارض بني ، (ْ)زلل كاحد

 ".للجمعة، مع اإلذف بو يف غري صالة اجلمعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 اُخزبٗبٕ اُزو٠ ارا ثبة اُـغَ، ًزبة اُجخبس١، أخشعٚ(ٔ)

 .9ٕٙ/ٔ( ، ٖٖٗ،)أخشعٚ ٓغِْ، ًزبة اُؾ٤غ، ثبة اٗٔب أُبء ٖٓ أُبء(ٕ)

 .5ٕ٘/ٕعبثن  ٓشعغ ، اُشًٞب٢ٗ(ٖ)

 .ٕٔ/ٕاُغشخغ٢ (ٗ)
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494 
 

 نثانثانًثسث ا

 انؽاخر -انًؽخىذ –ذؼؽَف انرؽخُر 

  ذؼؽَف انر ؽخُر :أوالً : 
 لوأثق ادليزاف، كأٍرجىحى . ثقلو ما كنظر كزنو بيده، الشيء كرجىحى  لغةن : الوازف :

 .(ُ)ماؿ حىت
اصطالحان : قيلى: "ىو تقوية طريق على آخر لييعلمى القول فيعمل بو كيطرح 

 .(ِ)اآلخر"
 .(ّ)كقيل : ىو " تقوية إحدل المارتني على الخرل لدليل "

 استنادا الخر على الٌدليلني أك القولني أحد تقدًن عن عبارة الرتجيح فإف كعليو
 .لٌراجحا الطرؼ يقوم مرجح إىل ذلك يف

 ًَ  :ىذ ؽخُ ثاَُاً : ذؼؽَف ان

أصل كاحده ، يقاؿ :رجح الشيء ، كىو راجح  اءيم كاحلى كاجلًٌ  اءي الر  :  حى جى لغةن: رى 
إذا رزف كيقاؿ أرجحت ، إذا أعطيت راجحان ، كيف احلديث : " زف كأرجح 

."(ْ) 
 كادلىرجوحي اسم مفعوؿ من رىجىحى الش يء يىرجح رجوحان كرجحاانن.

 .(ٓ): ادلرجوح : ىوى ما كافى دليلو أضعف من مقابلو اصطالحان 
 
 

                                                             

 (.ٖٙٗ/ ٔ(  أُؾٌْ ٝأُؾ٤ؾ ا٧ػظْ ،  اثٖ ع٤ذٙ )ٔ)

أُؾظٍٞ ك٢ ػِْ ا٧طٍٞ ، أُئُق كخش اُذ٣ٖ اُشاص١ ، رؾو٤ن ؽٚ عبثش ك٤بع اُؼِٞا٢ٗ   (ٕ)

 ( 97ٖ/  ٘، )  997ٔ_ 5ٔٗٔؽ: ٓئعغخ اُشعبُخ 

ششػ اًٌُٞت ا٤ُ٘ٔش ، اثٖ اُ٘غبس ، رؾو٤ن دمحم اُشؽ٢ِ٤ ٝٗض٣ٚ ؽٔبد ، ٓخزظش اُزؾش٣ش  (ٖ)

 (.ٙٔٙ/ ٌٗٓزجخ اُؼج٤ٌبٕ ) 

 ( ك٢ اُج٤ٞع ، ثبة اُشعؾبٕ ك٢ اُٞصٕ ، ٝاُٞصٕ ثب٧عش .ٖٖٖٙسٝاٙ أثٞ داٝد سهْ ) (ٗ)

 (.ٕ٘ٗ/ ٗاُجؾش أُؾ٤ؾ ك٢ أطٍٞ اُلوٚ )  (٘)
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 :اخرذؼؽَف انؽ  اثلثان : 

 ادليزاف، كأٍرجىحى . ثقلو ما كنظر كزنو بيده، الشيء كرجىحى . الوازف: لغة :الر اجحي 
 .كريٍجحاان كرىجاحا ريجيوحا كيػىٍرًجح كيػىٍرجيحي  يػىٍرجىحى  الشيء كرىجىحى  ماؿ حىت أثقلو

 . (ُ)مثل كىو ؼلف، فلم ثقل يػىٍرًجحي، رللسو يف كرىجىحى 
 .(ِ)اصطالحان : الٌراجحي : ما كاف دليلو أقول من مقابلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.ٖٙٗ/ ٔ(  أُؾٌْ ٝأُؾ٤ؾ ا٧ػظْ ،  اثٖ ع٤ذٙ )ٔ)

 (.ٕ٘ٗ/ ٗاُجؾش أُؾ٤ؾ ك٢ أطٍٞ اُلوٚ )  (ٕ)
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 انًثسث انؽاتغ

 زكى األضػ تانمىل انًؽخىذ

 كما منها، ادلرجوح دكف القواؿ، من ابلٌراجح الخذ كجوب على الفقهاء اتفق
 لريٌجح الشرعية، الدٌلة بني كالوسع اجلهد الستفراغو إال رلتهدان  اجملتهد ُسُّي

 كيطرح بو، يعمل أف عليو غلب الذم احلق أنٌو ظٌنو على يغلب شرعيا حكما
 دلعاذ كسلم عليو للا صلى النيب كإقرار كثرية، ذلك يف كالدلة ادلرجوح، القوؿ

 ـكقدٌ  الدلة بني عنو تعاىل للا رضي رٌتب حني(ُ)اليمن إىل بعثو عندما جبل ابن
 غلوز ال أنو على رلمعة المة أفٌ  كما.الرأم  على السٌنة مثٌ  السٌنة على الكتاب

 (ِ)سلطئان". سلالفو فيكوف القول كجود عند ابلضعف العمل
يف الفتول ، على ثالثة يف الخذ ابلقوؿ ادلرجوح كقد كقع اخلالؼ بني الفقهاء 

 أقواؿ ىي:
 أك حاجة مثي   كاف كلو رجوحادل ابلقوؿ كالعمل الخذ منع انمىل األول:

 .قوليو أحد يف ادلالكية من الشاطيب قاؿ كبذلك .ضركرة
 :َييت ِبا كعللوا

 ِبا عوجلت كقعت فمىت الفقهاء، عند مبينة كىي حكمها للضركرة أف -ُ
 .ذلا ادلالقي الكلي احلكم ذلا كقرًٌر احلاؿ، يقتضيو

 حاجة؛ كال ضركرة غري نم اذلول اتباع لباب فتحان  الباب ىذا فتح يف أف -ِ
 .الحكاـ يف االنضباط كؼلـر ابلتشهي، احلكم إىل يؤدم شلا

                                                             

)، ص  ٖٖٕأخشعٚ أثٞ داٝٝد، ك٢ اُغٖ٘، ًزبة ا٧هؼ٤خ، ثبة اعزٜبد اُشأ١ ك٢ اُوؼبء، (  (ٔ)

. ٝهبٍ اُزشٓز١: ٛزا ؽذ٣ش ٫ ٗؼشكٚ ا٫ ٖٓ ٛزا اُٞعٚ ٔ.ٝاُزشٓز١، ًزبة ا٧ؽٌبّ،  9ٕ٘ٗ

ػ٘ذ١ ثٔزظَ، ٝهبٍ  ٤7ٔ٘ٔق ٣وؼ٢، ( ،( ثبة ٓب عبء ك٢ اُوبػ٢ ً ٤ُٝ575ظ اع٘بدٙ /

اُجخبس١ ك٢ "اُزبس٣خ اٌُج٤ش":٫ ٣ظؼ. اٗظش: ثٖ ؽغش اُؼغو٢ٗ٬ ، رِخ٤ض اُؾج٤ش ك٢ رخش٣ظ 

 ،(ّ 9ٔ9ٙ.  ـٛ 9ٖٙٙداس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، )، ٙ/ اٌُج٤ش، ؽ ٕٖٖأؽبد٣ش اُشاكؼ٢ .

 (ٙ٘/ٙاُّشاص١، كخش اُذ٣ٖ، أُؾظٍٞ، ٓشعغ عبثن) (ٕ)
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 كاالنسياؽ الدليل اتباع برتؾ الدين من الناس انسالخ إىل يؤدم ذلك أف -ّ
 .القواؿ بني ابلتلفيق اإلَجاع خرؽ إىل أدل كرِبا كشاذىا، القواؿ ضعيف كراء

 .ينضبط ال سياالن  بذلك يصري إذ ابلدين؛ االستهانة إىل يؤدم ذلك أف -ْ
 يف ذلك غلوز كال نفسو خاصة يف ادلرجوح ابلقوؿ الخذ للمفذ  انمىل انثاٍَ:

 .الفتيا
 .الشافعية كبعض ادلالكية بعض قاؿ كبذلك
 ال كادلفذ  الضركرة، عند إال الضعيف ابلقوؿ العمل إىل يصار ال َأنو: كعللوا
 تكوف أال لجل فادلنع نفسو، من ققهايتح كما لغريه ابلنسبة الضركرة يتحقق

 .الضركرة َتققت إذا ابلضعيف يعمل ال أنو لجل ال زلققة، الضركرة
 انمىل انثانث:

 أك ضركرة من االقتضاء عند ادلرجوح ابلقوؿ الفتيا يف كالعمل الخذ جواز
 .بشركط حاجة

 لشاطيب،ا قويل أحد كىو ادلالكية، كأكثر احلنفية من الفقهاء َجهور قاؿ كبذلك
 .(ُ)احلنابلة مذىب كىو الشافعية كبعض
 :َييت ِبا كعللوا

 .كقوعها عند بقدرىا كتقدر حكمها، كاحلاجة للضركرة أف -ُ
 .اجلملة يف دليالن  كافق ادلكلف أف -ِ
 .استدعتو الذ  احلاؿ مراعاة يف أقول ادلرجوح دليل أف -ّ
 
 

                                                             

.  ؽ 9ٙ( )  اُخشاط ٧ؽٌبّ ا٫عزخشاطًٝزبة ) (5ٙٗ_ٕٗٗذ أُب٤ٌُخ ) ( اطٍٞ اُلزٟٞ ػ٘ٔ)

" ُِشؽ٤جب٢ٗ ثششؽٚ أُ٘ز٠ٜ ؿب٣خٝ 5ٖٔ( اُظذ٣ن ثٖ هللا ػجذ ػ٤ِٚ ٝػِن طؾؾٚ ، أُؼشكخ داس

(ٙ/ٗٗٙ) 



 ٟأصُش اػزجبس أُظبُؼ ٝأُلبعذ ك٢ اُلزٞ

 

497 
 

 :يلي افيم الثالث القوؿ أصحاب من العلماء أقواؿ بعض كأذكر
 :انسُفٍ انًػهة أوالً 

 العدكؿ غلز َل جواب على كصاحباه حنيفة أبو اتفق إذا إنو: "عابدين ابن يقوؿ
 . (ُ)"لضركرة إال عنو

 أف عندم فالظاىر: " - الغائب على احلكم يف اخلالؼ إيراد بعد أيضا – كقاؿ
 أك ازان جو  بسبها فيفذ  كالضركرات، احلرج كيالحظ كػلتاط، الوقائع، يف يتأمل
 ....فسادان 

 :[بقولو عليو عقب مث مثاال كأكرد]
 للحرج دفعان  بوازه يفذ  أف للمفذ  ككذا كلو، عليو ػلكم أف فينبغي

 (ِ)."الضياع عن للحقوؽ كصيانة كالضركرات،
 ً  :انًانكٍ انًػهة: ثاَُا

 شاذ بقوؿ الفتول ؼلتاركف كالقضاء الفتول أىل يزؿ كَل: "العلمي يقوؿ -ُ
 ....."ترجيحو يف ذلم ظهر لدليل بو كػلكموف

 دلصلحة ترجيحا يسري خلل عن اإلغضاء يقع كقد: "عاشور ابن يقوؿ -ِ
 الفقو، يف ادلقررة ادلفوًٌَتت بعض عليها طرأ إذا الفاسدة كالبيوع العقود تقرير
 يفذ  الثامن القرف يف غرانطة حضرة مفذ  لب بن سعيد أبو الستاذ كاف كقد

 مذىب يف صحيح غري كجو على الناس عرؼ فيها جرل الذ  ادلعامالت بتقرير
 مصلحة اعتبار فيو كىذا". العلماء أقواؿ من ضعيفا كلو كجو ذلا كاف إذا مالك

 (.ّ)كادلعامالت العقود استقرار
 شلا الصواب كجو النازلة يف للحاكم يلوح قد أنو إال: "سلموف ابن يقوؿ -ّ

 عن كبعده خلريه، ادلطلوب كبراءة كأسبابو كأحكامو داللتو من عنده يتضح
                                                             

 (7ٕ_ٕٙ(سعبئَ اثٖ ػبثذ٣ٖ )ٔ)

 ( ٗلظ أُظذس.ٕ)

 (9ٓٗ( ٓوبطذ اُشش٣ؼخ ُِطبٛش ثٖ ػبشٞس )ٖ)
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 بسبو عمل كذلك كاف فإذا كاخللطة، الشبهة عذر مع بو طلبو الذم ادلطلب
 حرج فال منو للا يعلمو حيف أك فيها لو يكوف ىول غري من اليمني إسقاط يف

 ."عليو
 يف كما الصور كل يف ابدلنع قولو يطرد َل ادلالكية من الشاطيب اإلماـ -ْ

 ضرر إزالتها يف ككاف كقعت لو صور يف اخلالؼ ِبراعاة قاؿ بل الكؿ؛ قولو
 ابطل، أنو يرل فهو كيل بدكف ابلنكاح لذلك كمثل عليها، االستمرار من أعظم
 لف الفرقة فيو تقع فال اخلالؼ، فيو يراعى فقد الدخوؿ بعد عليو عثر إذا لكن

 . (ُ)تزيد أك النهي مفسدة توازم مفسدة إىل يؤكؿ كإبطالو نقضو
 عنو، منهيا كاقع فمن: "الصور بعض يف ادلرجوح ابلرأم الخذ يف يقوؿ فهو
 ال التبعية بكم ينبغي ما على زائد الحكاـ من عليو يرتتب فيما يكوف فقد

 من فعل كما فيرتؾ النهي، مقتضى من عليو أشد أمر إىل مؤد أك الصالة، بكم
 ذلك أف إىل نظرنا ابلعدؿ، يليق كجو على الفساد من كقع ما صليز أك ذلك،
 راجح فهو مرجوحنا، كاف كإف اجلملة، على دليالن  فيو ادلكلف كافق  الواقع

 مع إزالتها من أكىل ذلك لف عليو؛ كقعت ما على احلالة إبقاء إىل ابلنسبة
 النهي أف إىل المر فريجع النهي، مقتضى من أشد الفاعل على ضرر دخوؿ

[ بو] اقرتف دلا الوقوع، بعد أقول اجلواز كدليل الوقوع، قبل أقول دليلو كاف
 تقع فال اخلالؼ فيو يراعى قد فيو ادلختلف فالنكاح.... ادلرجحة القرائن من
 الذ  المور من ابلدخوؿ يقرتف دلا مراعاة الدخوؿ، بعد عليو عثر إذا الفرقة فيو

 ضابلنق احلكم ترتب إليو يؤكؿ ما إىل نظر كلو كىذا.التصحيح جانب ترجح
 .(ِ) ."تزيد أك النهي[ مقتضى] مفسدة توازم مفسدة إىل إفضائو من كاإلبطاؿ

 
                                                             

 (٢ٙٔ )( كزٞاٟ اُشبؽجٔ)

 (9ٗٔ_5ٗٔ/ٗأُٞاكوبد )  (ٕ)
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 انًػهة انشافؼٍ:

 ".جاز دينية مصلحةن  ادلرجوح ابلقوؿ الخذ ادلفذ  قصد إذا: "السبكي يقوؿ
 انًػهة انسُثهٍ:

 إذا اخلفني على ادلسح يف التوقيت على الزايدة جتوز أنو تيمية ابن يرل -ُ
 الثلوج أرض يف يوجد كما شديد برد ىناؾ يكوف أف مثل خللع،اب الالبس تضرر
 (ُ)"......للضركرة اخلفني على ؽلسح فهنا....

 العلماء لبعض التقليد جواز ذكر أف بعد( ىػَُِْ ت) الرحيباين يقوؿ -ِ
 حـز ابن كتقليد اخلنزير، شحم حل يف الظاىرم داكد تقليد مثل بو قالوا فيما

 الثالث الطالؽ إمضاء يف تيمية ابن كتقليد للجنب، سجدادل يف اللبث جواز يف
 كثبت القواؿ، ىذه على كقف فمن: "قاؿ كاحدة، طلقة كاحدة دفعة كاف إذا

 خصوصا إليو االحتياج ِبقتضاىاعند العمل لو غلوز الرجاؿ، ذلؤالء نسبتها عنده
 .(ِ)"متجو كىو إليو، الضركرة دعتو ما
 بقوؿ احلاجة عند يفذ  أف لو دلذىب ادلقلد ادلفذ  إف: "بدراف ابن يقوؿ -ّ

 ".مذىبو يف مرجوح
 : قولو ذلك من فتاكاه، من مواضع يف إبراىيم بن دمحم الشيخ كقرر -ْ
 ابلقوؿ َيخذ أف للمفذ  جاز....الضركرة فيها كقعت إذا اخلالفية ادلسألة"

 .(ّ) "الرخصة فيو الذم العلم أىل أقواؿ من اآلخر
 بناء – تيمية ابن يعين – اإلسالـ شيخ من كىذا"...: آخر موضع يف كقاؿ
 ابلقوؿ العمل جاز الضركرة ثبتت إذا أنو كىو كتبو بعض يف ذكرىا قاعدة على

 تقدر الضركرة بل قضية، كل يف عاما يتخذ كال للمصلحة، نظرا ادلرجوح
 ".كعدما كجود علتو مع يدكر كاحلكم بقدرىا،

                                                             

 (7ٕٔ-ٕٙٔ/ٕٔ( ٓغٔٞع اُلزبٟٝ ) ٔ)

 .(ٙٗٗ/ٙ(ؿب٣خ أُ٘ز٠ٜ ثششؽٚ ُِشؽ٤جب٢ٗ" )ٕ)

 .(ٗٔ/ٕ( ٓغٔٞع اُلزبٟٝ ، دمحم ثٖ اثشا٤ْٛ آٍ اُش٤خ )ٖ)
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الثالث دلافيو من توسعة على المة  كالراجح من أقواؿ الفقهاء ىو القوؿ
 كبشركطو.
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 انًثسث انطايف
 شؽوط انؼًم تانمىل انًؽخىذ

 يعد فهو رخصة ادلرجوح ابلقوؿ العمل:الفتول يف ادلرجوح ابلقوؿ العمل شركط
 لألخذ اجمليزكف الفقهاء ذكرىا بشركط إال بو يؤخذ فال الصل، من استثناء
 :اآلتية الشركط إىل َجلتها يف تعود االقتضاء ندع ادلرجوح ابلقوؿ

 ؽلكن ال كالسنة الكتاب من صرػلا دليال إليو ادلعدكؿ القوؿ ؼلالف أال -ُ
 إليو ادلعدكؿ القوؿ أدلة إف بل ادلشهور، أك الراجح القوؿ أدلة كبني بينو اجلمع

 دلعدكؿا القوؿ على تنطبق النازلة أكصاؼ إف إذ ؛ الواقعة ىذه يف الراجحة ىي
 القوؿ لف تضاد اختالؼ ال تنوع اختالؼ القولني بني االختالؼ فكأف إليو؛

 زادت قد النازلة إف إذ النازلة ىذه يف إليو ادلعدكؿ القوؿ عني ىو ليس الراجح
 .اآلخر للقوؿ القوؿ ىذا عن العدكؿ سوغ مؤثرا قيدا أك كصفا نقصت أك

 :الشاطيب يقوؿ
 أقول اجلاكز كدليل الوقوع، قبل أقول دليلو فكا النهي أف إىل المر فريجع"

 . (ُ)"ادلرجحة القرائن من بو اقرتف دلا الوقوع، بعد
 .لقائلو صحيح بطريق إليو ادلعدكؿ القوؿ يثبت أف -ِ
 رتبة يف ىو شلا حاجة أك لضركرة اآلخر للقوؿ العدكؿ يكوف أف -ّ

 يكوف ال رتبةال ىذه يف كاف ما لف التحسينات، ال كاحلاجيات الضركرايت
 .ادلشهور عن لإلعراض موجبا

 كال الفتول زلل النازلة على مقتصرا إليو ادلعدكؿ ابلقوؿ العمل يكوف أف -ْ
 القواعد من فإف لألصل عاد ادلوجب زاؿ إذا بل كاقعة كل يف عاما ذلك يكوف
  تقليل كجب قاعدة أك أصل سلالفة كجبت إذا) أنو الباب ىذا يف ادلقررة

 
                                                             

 .(9٘ٔ/  ٗ) ( أُٞاكوبد ٔ)
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 ( بزاكلو يبطل لعذر جاز ما)  كَأنو(  أمكن ما ادلخالفة
 . (ُ)كاحلاجات الضركرات تقدير من متمكنا ذلك يف الناظر يكوف أف -ٓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (7ٗ٘أطٍٞ اُلزٟٞ ٝاُوؼبء ػ٘ذ أُب٤ٌُخ ) اٗظش ( ٔ)
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 انًثسث انكاظـ

 تُاٌ ػاللح انًصهسح تانمىل انًؽخىذ

 يٍ ضالل ألىال انفمهاء فٍ األضػ ته فٍ انفرىي

 كترؾ مرجوحان، قوال ادلفذ  إعماؿ وى:ادلرجوح ابلقوؿ ابلخذ ادلراد أف ليعلم
 . حاجة أك ضركرة من شرعي دلقتضو  الراجح
 ضركرة منها الرسالة يف مواضع بعض يف مقرر ىو كما الضركرة ىذه كتتمثل
المناص من  كقع لمر اخلالؼ اعتبار أك ، المة صف كحدة على اافظة

يف ىذه بياف اعماؿ اإلجابة عليو ابعتبار القوؿ ادلرجوح كاليك نقل ادلذاىب 
 القوؿ ادلرجوح.

 : ففٍ يػهة انسُفُّح
 يقوؿ ابن عابدين يف منظومة عقود رسم ادلفذ :

 يسأؿ بو جا من غلاب بو كال           العمل ابلضعيف غلوز كال
 مشػػػػػػػػػػهػػورة معػػػػرفة لو من أك             ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرة لو لعامل إال

را ن مبدأ العمل ابلقوؿ الضعيف للضركرة: " كاحلاصل أنٌو إذا اٌتفق مث يقوؿ مقرٌ 
أبو حنيفة كصاحباه على جواب، َل غلز العدكؿ عنو إال لضركرة، ككذا إذا كافقو 

 . (ُ) أحدعلا..."
 كمث ل على العمل ابلقوؿ الضعيف أك ادلرجوح للضركرة َأمثلة منها:

ضركرة، كذلك الحتياج ادلعٌلمني اإلفتاء بصحة االستئجار لتعليم القرآف لل
 .( ِ) لالكتساب لو َل نفتهم بذلك، كفيو ضياع القرآف كالدين

أجازكا للمسافر كالضيف الذم خاؼ الريبة أف َيخذ بقوؿ أيب يوسف، بعدـ 
الحتالـ إىل أف كجوب الغسل على اتلم، الذم أمسك ذكره عندما أحٌس اب

                                                             

 (.ٕٙ / ٔ)َ اثٖ ػبثذ٣ٖ،  اثٖ ػبثذ٣ٖ، سعبئ (ٔ)

 (ٗٔ_ٖٔ/ٔ) ثٖ ػبثذ٣ٖ، سعبئَ اثٖ ػبثذ٣ٖ،ا (ٕ)
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 ىذا القوؿ خالؼ الراجح يف ادلذىب أرسلو للضركرة، مع أفٌ  فرتت شهوتو، مثٌ 
(ُ). 

لو خرج قليل من الدـ، كمسحو ِبرقة، حىت لو ترؾ يسيل، ال ينتقض كضوؤه، 
 .(ِ) كىذا خالؼ ادلشهور يف ادلذىب

مثٌ يقوؿ ابن عابدين بعد ذكر ىذه المثلة: " كبو عيًلمى أٌف ادلضطٌر، لو العمل 
 . (ّ) اء بو للمضطر "بذلك لنفسو كما قلنا، كأٌف ادلفذ  لو اإلفت

 :حوفٍ انًػهة انًانكُّ 

يقوؿ صاحب حاشية إدرار الشركؽ: " قلت: كقد ترٌتب اآلف على إخراج  
اذلدم من مكة إىل احلٌل، كذبو ِبكة، كعلى اإلتياف بو من عرفة إىل من، كذبو 

ِبن، إٌما إتالؼ ماؿ، كإٌما عدـ انتفاع الفقراء ابذلدم... فالسهل إٌما العمل 
ِبقابل ادلشهور، بناءن على ما ذكره احلطٌاب عن ابن عمر من جواز العمل 

ابلشاذ يف خاصة النفس، كأنٌو يػيقىد ـ على العمل ِبذىب الغري، لنٌو قوؿ يف 
 .(ْ)"ادلذىب، كىو اختيار ادلغاربة

 
 
 
 
 

                                                             

 (9ٗ/ٔٗلظ أُظذس ) (ٔ)

 (ٓ٘_9ٗ/ٔٗلظ أُظذس )(ٕ)

 (75/ 7)ٝاٗظش اثٖ ػبثذ٣ٖ،ؽبش٤خ سد أُؾزبس،  (ٓ٘/ ٔ )اثٖ ػبثذ٣ٖ، سعبئَ اثٖ ػبثذ٣ٖ، (ٖ)

 ).5ٗ/ٕاُوشاك٢، اُلشٝم أٝ أٗٞاس اُجشٝم ك٢ أٗٞاع اُلشٝم،) (ٗ)
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316 
 

 فٍ يػهة انشافؼُّح :

ادلتأخركف  يقوؿ صاحب كتاب بغية ادلسرتشدين: " ككذا ابدلرجوح الذم رٌجح 
القضاء بو للضركرة، كوالية الفاسق، ككوف الرشد صالح الدنيا فقط... فال 

 .( ُ) ينقض قضاؤه بشرطو، كيرتفع فيها اخلالؼ أيضا ن "
 :وفٍ يػهة انسُاتهح 

 : -للا رمحو - تيمية ابن قاؿ تقي
 كاف إذا أفضل عنده ىو ما اإلماـ يدع أف كغريه أمحد الئمة استحب كلذلك»

 يف يسلم َأف أفضل الوتر فصل عنده يكوف أف مثل ادلأمومني؛ َتليف فيو
 َل فإذا الوتر، كصل إال يركف ال قومنا يـؤ كىو الوتر، ركعة يصلي مث الشفع
 الوتر بوصل ذلم ِبوافقتو احلاصلة ادلصلحة كانت الفضل إىل يتقدـ أف ؽلكنو
 يرل شلن كاف لو ككذلك خلفو، للصالة كراىتهم مع فصلو مصلحة من أرجح

 ففعل رأيو، خالؼ على ادلأموموف ككاف ِبا اجلهر أك أفضل ابلبسملة ادلخافتة
 تلك مصلحة على راجحة ىي الذ  كالتأليف، ادلوافقة دلصلحة عنده ادلفضوؿ
 .حسننا جائزنا كاف الفضيلة،

 كاف يعلمها َل دلن كتعليمها السنة بياف لجل الفضل خالؼ فعل لو ككذلك
 فعل أف الناس ليعرؼ البسملة أك التعوذ أك ابالستفتاح غلهر أف مثل حسننا؛

 اخلطاب بن عمر أف الصحيح يف ثبت كما الصالة؛ يف مشركع حسن ذلك
 اُسك كتبارؾ كبمدؾ اللهم سبحانك: »كيقوؿ يكرب فكاف ابالستفتاح جهر

 من أكثر عمر خلف صليت: يزيد بن السود قاؿ ،«غريؾ إلو كال جدؾ كتعاىل
 ...«.صحيحو يف مسلم ركاه ذلك، يقوؿ مث يكرب فكاف صالة، سبعني

 

                                                             

 .5ٖ٘ثـ٤خ أُغزششذ٣ٖ، ص  ثبػ١ِٞ،  (ٔ)
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 :قاؿ مث
 فعل فقد ادلرجوح فعل فمن اآلخر، من أرجح أحدىا كاف كإف المور فهذه »

 ترؾ يكوف كما الراجحة للمصلحة أرجح ادلرجوح فعل يكوف كقد. جائزنا
 العمل ففإ العماؿ؛ عامة يف كاقع كىذا راجحة، دلصلحة أحياانن  أرجح الراجح

 جنس أف كما منو، أفضل غريه مواطن يف يكوف قد أفضل جنسو يف ىو الذم
 الذكر، جنس من أفضل القراءة كجنس القراءة، جنس من أفضل الصالة
 .الدعاء جنس من أفضل الذكر كجنس

 منها أفضل كالدعاء كالذكر كالقراءة عنها، منهي كالعصر الفجر بعد الصالة مث
 ىناؾ كالذكر عنها، منهي كالسجود الركوع يف القراءة ككذلك الكقات، تلك يف

 .الذكر من أفضل التشهد بعد الصالة آخر يف كالدعاء منها، أفضل
 عاجزنا لكونو ادلعني؛ الشخص حاؿ بسب أفضل ادلفضوؿ العمل يكوف كقد
 فيكوف أكثر، ابدلفضوؿ كانتفاعو كاىتمامو كرغبتو زلبتو لكوف أك الفضل، عن

 أف كما كانتفاعو، كإرادتو كحبو عملو مزيد من بو يقرتف دلا حقو؛ يف أفضل
 جنس كاف كإف يشتهيو، ال ِبا ينتفع ال ما يشتهيو الذم ابلدكاء ينتفع ادلريض

 خرينا الكقات بعض يف الناس لبعض الذكر صار الباب ىذا كمن أفضل؛ ذلك
 ذلك أمثاؿك  الصالة، من خرينا الكقات بعض يف لبعضهم كالقراءة القراءة، من

 .أفضل جنسو يف لنو ال بو، انتفاعو لكماؿ
 فيو يعرؼ َل إف-بعض على العماؿ بعض تفضيل ابب:يعين- الباب كىذا

 كقع كإال العماؿ، من كثري يف الحواؿ بتنوع يتنوع قد ذلك كأف التفضيل،
 .( ُ)«كثري اضطراب فيها

                                                             

 (95ٔ-9٘ٔ/ٕٗ(ٓغٔٞع اُلزبٟٝ )ٔ)
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317 
 

 الذ  كالنادرة الشاذة لقواؿا بني مٌيز أف بعد الرحيباين _ رمحو للا _ اإلماـ قوؿ
 قاؿ أك آية، ظاىر ػلتملها الذ  القواؿ عن سٌنة، أك كتاب من دليل ذلا ليس

 يف تيمية ابن كمسألة كالتابعني، الصحابة من َجع تبٌناىا أك العلماء، بعض ِبا
 فمن: " يقوؿ ػ ادلسائل من ذلك كغري كاحدة، يقع كاحدة دفعة الثالث الطالؽ

 لو غلوز الرجاؿ، ذلؤالء نسبتها صٌحة عنده كثبت لقواؿ،ا ىذه على كقف
 كىو إليو الضركرة دعتو إذا  خصوصا إليو، االحتياج عند ِبقتضاىا العمل

 .(ُ)" ميت جىو 
 زلققو بو قيد الذم القيد ىذا َتمل كمن"_ : للا _رمحو رجب ابن احلافظ قاؿ

 بتغيري ادلتأخرة زمافال ىذه من كثري يف الفتيا جتوز ال أنو علم الصحاب،
 يرتؾ كقد...كالعدكاف الظلم إىل كثري بو يتطرؽ ذلك لف للذريعة؛ سدا اخلراج؛
 اإلفتاء يف كاف إذا ادلرجوحة القواؿ من غريه إىل فيو اجملتهد الراجح القوؿ

 أف: حفص أيب خط من كتبو شلا القاضي ِبط كقرأت. مفسدة الراجح ابلقوؿ
 ذلك على يعتمدكف انسا إف: لو فقيل أمانة، ىنالر  أف يفذ  كاف بطة ابن

 .ىػ.ا (ِ)"مضموف َأنو ذلك بعذ فأفىت الرىوف كغلحدكف
 ويػهة انظاهؽَح :

 عن محيد، عن سلمة، بن محاد طريق كمن: " _رمحو للا _  حـز ابن قاؿ
 ،(ّ)"لو أرخص حىت الوراؽ مطر بو يزؿ ادلصاحف،فلم بيع كره أنو:احلسن

  د  ربٌو العادلني.كاحلمَتت الرسالة 

 

                                                             

 (.7ٗٗ/ٙ)(اُشؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ك٢ ششػ ؿب٣خ أُ٘ز٠ٜ، ٔ)

 رؾو٤ن ا٣بد اُو٤غ٢-( 5ٖٔ("ا٫عزخشاط ٧ؽٌبّ اُخشاط" )ص/ٕ)

 (ٙٗ/9(أُؾ٠ِ )ٖ)
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 َرُدح انثسث

، كال أدعي الكماؿ فقد فطر للا تعاىل   للا تعاىل علٌي إبَتاـ البحثت  ما لقد
خلقو على النقص ، كإظلا ىو جهد ادلقٌل ، أقدمو خدمةن لديين ، كلمذ  ، راجيان 

 من للا تعاىل القبوؿ على مايٌف من التقصري كالتفريط .
مين كمن الشيطاف ، كما كاف فيو من صواب فمن للا تعاىل فما كاف من خطأ ف

 كحده.
 نتائج البحث:

 .أف ادلصلحة ادلرسلة أصل يستدؿ بو بشركطو ادلذكورة.ُ
. أف ادلذاىب الربعة كلهم يقولوف بجية ادلصلحة ادلرسلة مع اختالؼ ِ

 تسمياِتا تبعان لكل مذىب.
 الؽلكن للمفىت عدـ اعتبارىا. يقة.عالقة ادلصلحة ادلرسلة ابلعرؼ عالقة كثّ
 .عالقة ادلصلحة ادلرسلة بسد الذرائع عالقة كثيقة .ْ
 ىل السنة _ للمصلحة عند االفتاء .اعتبار العلماء  _ على سلتلف مذاىب أٓ
 . عالقة ادلصلحة ابلقوؿ ادلرجوح بضوابطو كشركطو.ٔ

 كاحلمد  أكالن كأخريان.
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 فهؽـ اَِاخ انمؽآَُح

 رقم اآلية                    رقم الصفحة                                                   السورة 

 سورة البقرة

 َُٓ                         َُْ                     رىاًعنىا... تػىقيوليوا الى  آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهىا ايى   
ـى  ًإظل ىا تىةى  عىلىٍيكيمي  حىر  يػٍ ـى كى  اٍلمى  َٖ                          ُّٕ    ....                       الد 
ـي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى   آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهىا ايى  يىا  ِٓ                           ُّٖ ...               الصًٌ

 ييرًيدي  اَّلل ي  ًبكيمي  اٍلييٍسرى  كىالى  ييرًيدي  ًبكيمي  اٍلعيٍسر                   ُٖٓ                          ُِ_ ِٓ 
ٍيًسًر...                           ُِٗ                           ُٗ  يىٍسأىليونىكى  عىنً  اخٍلىٍمرً  كىاٍلمى

 كىال تػىيىم ميوا اخٍلىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقيوفى ...                         ِٕٔ                             ُٓ
ٍيًن ًمٍن رًجىاًلكيمٍ ...                       ِِٖ                            ُِِ  ًهيدى  كى اٍستىٍشًهديكا شى
 كىًلٍلميطىل قىاتً  مىتىاعه  اًبٍلمىٍعريكؼً  حىقًّا....                      ُِْ                            ُُٗ

فً  فىًإٍمسىاؾه  ِبىٍعريكؼو .....                     ِِٗ                             َٔ     ؽي  مىر َتى   الط الى
  الى  ييكىلًٌفي  اَّلل ي  نػىٍفسنا ًإال   كيٍسعىهىا....                        ِٖٔ                           ُّْ

 كىالى  جتىٍعىليوا اَّلل ى  عيٍرضىةن  ....                                  ِِْ                            ُٕٔ
 قىؼج ال ػًؽاٌ

َّلًلً  عىلىى الن اًس ًحجُّ اٍلبػىٍيتً  ٗٓ                              ٕٗ                                 كى  
عنا كىالى تػىفىر قػيٍوا                      َُّ                             4 يػٍ  كىاٍعتىًصميٍوا ًبىٍبًل للًا َجًى

 
 قىؼج انُكاء

 كىمىن َل ٍ يىٍستىًطٍع ًمنكيٍم طىٍوالن أىف يىنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت             ِٓ                         ُُٓ 
 كىالى  جتيىاًدؿٍ  عىنً  ال ًذينى  ؼلىٍتىانيوفى  أىنفيسىهيمٍ                         َُٕ                          ِٓ
رًينى  كىمينًذرًينى                                       ُٓٔ                          ٖٕ  رُّسيالن مُّبىشًٌ

لىًة  ٍفتيونىكى قيًل اَّلل ي يػيٍفًتيكيٍم يف اٍلكىالى  ّٔ                            ُٕٔ                   ۚ  يىٍستػى
لُّ  الى  آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهىا ايى   ُُِ                           ُٗ              النًٌسىاءى  تىرًثيوا أىفٍ  لىكيمٍ  ػلًى
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 انصفسح ؼلى                    اَِح ؼلى                                               انكىؼج

 

 قىؼج انًائعج

رى ميتىجىاًنفو                      ّ                              َٖ  فىمىًن اٍضطير  يفٍ سلىٍمىصىةو غى يػٍ
 

 قىؼج األَؼاو

 ُْٗ_ِٗ                      َُٖ     ديٍكًف للا                  كىالى تىسيبُّوا ال ًذٍينى يىٍدعيٍوفى ًمنٍ  
 

 قىؼج االػؽاف

 ّٓ                             ُٔٓ                                 كىرىمٍحىذً  كىًسعىٍت كيل  شىٍيءو  
 ُُٗ                             ُٗٗ             اجلٍىاًىًلنيى  عىنً  كىأىٍعًرضٍ  اًبٍلعيٍرؼً  كىٍأميرٍ  ٍفوى اٍلعى  خيذً 

 
 قىؼج انرىتح

ـً   ُِٗ                                ُٗ              أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى احلٍىاجًٌ كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد احلٍىرىا
 ُٖٔ                              ٕٗ                      اٍلميٍؤًمًننيى  ًمنى  ٍلميط وًًٌعنيى ا يػىٍلًمزيكفى  ال ًذينى 

 
  قىؼج انُسم

ميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىافً   ّ                                  َٗ                            ًإف  اَّلل ى َيٍى
ًبيلً   ٗ                                    ٗ                                     كىعىلىى اَّللً  قىٍصدي الس 

  قىؼج االقؽاء

 ّٓ                                 ِٖ                   ربك من رمحة ابتغاء عنهم تعرضن كإما
 ِْ_ِِ                             ِٖ                             ًشفىاءه  ىيوى  مىا اٍلقيٍرآفً  ًمنى  كىنػينػىزًٌؿي 

 ِّ                                ٖٓ                         الرُّكحي  قيلً  ۚ   الرُّكحً  عىنً  كىيىٍسأىليونىكى 
 

 قىؼج انكهف

 ُٕٕ                           ََُ                      عىٍرضنا لًٌٍلكىاًفرًينى  يػىٍومىًئذو  جىهىن مى  كىعىرىٍضنىا
 قىؼج طه 

 ُُّ                         ْٗ_ ِٗ                ضىلُّوا رىأىيٍػتػىهيمٍ  ًإذٍ  مىنػىعىكى  مىا ىىاريكفي  ايى  قىاؿى 
  االَثُاء قىؼج

 24_22                          َُٕ             كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإال  رىمٍحىةن ًلٍلعىالىًمنيى              
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 انصفسح ؼلى                    اَِح ؼلى                                              جانكىؼ

 

 قىؼج انُىؼ

 َُٓ                                 ُّ                    كىالى يىٍضرًٍبنى َأًىٍرجيًلًهن  ًليػيٍعلىمى مىا ؼليًٍفنيى 
 َُٓ                                ٖٓ           ًذٍنكيمي ال ًذينى مىلىكىتٍ ايى أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا ًليىٍستىأٍ 

 

 قىؼج انفؽلاٌ 

ًبيالن         ۚ  ًإٍف ىيٍم ًإال  كىاٍلىنٍػعىاـً   ّْ                                ْْ       بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سى
 

 قىؼج انمصص

ٍ يىٍستىًجيبيوا لىكى فىاٍعلىمٍ    ٓٓ                                  َٓ              أىظل ىا يػىت ًبعيوفى  فىًإٍف َلى
 ِٓ                                    ٖ                               ًليىكيوفى  ًفٍرعىٍوفى  آؿي  فىاٍلتػىقىطىوي 

 

 قىؼج انؼُكثىخ

ةى الص   كىأىًقمً  اٍلًكتىابً  ًإلىٍيكى ًمنى  أيكًحيى  اٍتلي مىا  ِٓ                                 ْٓ            الى
 

 قىؼج نمًاٌ 

 ِّ                                 ُٓ    كىًإٍف جىاىىدىاؾى عىلىٰى أىٍف تيٍشًرؾى يب مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه 
 

 قىؼج غافؽ 

هىا يػيٍعرىضيوفى  الن اري      174                                44                      كىعىًشيًّا غيديكًّا عىلىيػٍ

 

 قىؼج األزماف

ٍقًبلى أىٍكًديىًتًهٍم       ُٕٕ_ُْٕ                          ِْ                  فػىلىم ا رىأىٍكهي عىاًرضنا مٍُّستػى
 ُْٕ                                 َِ                     الن ارً  عىلىى كىفىريكا ال ًذينى  يػيٍعرىضي  كىيػىٍوـى 
 

 قىؼج انػاؼَاخ

ٍعبيديكًف        ٍنسى ًإال  ًليػى  ِٓ                                  ٔٓ          كىمىا خىلىٍقتي اجلًٍن  كىاإٍلً
 

 قىؼج انسعَع

ٍوا عىلىٰى مىا فىاتىكيٍم               سى  ُِ                                  ِّ               لًٌكىٍيالى َتٍى
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 انصفسح ؼلى                    اَِح ؼلى                                               انكىؼج

 

 

 قىؼج انطالق

 ُّْ                                    ّ              كىمىٍن يػىت ًق اَّلل ى غلىٍعىٍل لىوي سلىٍرىجنا           
 

  قىؼج انًهك

 ِّ                                  ُْ                 اخٍلىًبريي  الل ًطيفي  كىىيوى  خىلىقى  مىنٍ  يػىٍعلىمي  الى 
 

 االنفطار 

لىكى  لىقىكى فىسىو اؾى فػىعىدى  ُٕٔ                                     ٕ                         ال ًذم خى

 قىؼج انؿنؿنح

رنا يػىرىه          ًمثٍػقىاؿى ذىر ةفىمىٍن يػىٍعمىٍل  يػٍ  ٔ                                      ٕ             خى
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 ديثاحفهرس ال

 رقم الصفحة                     احلديث                                                        

 ُّٓ                                         )اجلالب مرزكؽ، كاتكر ملعوف(              

        ٗٗ                                                                     حىًديثيو قػىٍومىك أىف   لىٍوالى )

 ٕٓ      )اف احدكم ليعمل بعمل اىل اجلنة....(                                             

 ٓٗ       لعطي الرجل كغريهي(                                                )أكى مسلماى أين

 َُُ   )إظلا جعل االماـ ليؤمت بو...(                                                          

 ُْٔ           )أؽلا امرأة نكحت من دكف كيل...(                                           

 ُٓٓ            )اف الشيطاف غلرم من ابن ادـ...(                                           

 ُُِ          )خذم مايكفيك ك كلدؾ ابدلعركؼ(                                            

 َُُ          )ال تتلفوا على أأمتكم....(                                                    

 ُِٓ          )التقطع الايدم يف الغزك(                                                      

 ُٔٓ           )التدخلوا على ىؤالء القـو اال....(                                            

  َُٔ                    )اليبيع الرجل على بيع أخيو...(                                       

 ُّٔ                )ال غلمع بني ادلرأة كعمتها....(                                             

 ْٗ                 )ما ابؿ دعول أىل اجلاىلية....(                                            

 ُْٓ                                 )من أكرب الكبائر شتم الرجل كالديو(                        

 ُُٖ                                                             )ما رأه ادلسلموف حسناى...(       
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 ُِٓ)من احتكر فهو خاطئ....(                                                           

 ُّٓ                                )من ُسع رجل ينشد ضالة....(                       

 ِٖنسيها...(                                                        ك)من انـ على صالة ا

 ْٔ)ىل جتد رقية تعتقها....(                                                               

 ٔٗ،  ْٕ،  َٕ                                )اي عائشة لو ال قومك حديث عهدىم...(        
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 فهؽـ انًصاظؼ

 القرآف الكرًن. .ُ
 .اإلحكاـ يف اصوؿ االحكاـ /علي بن دمحم لآلمدم / دار الصميعي .ِ
 آؿ حسن بن مشهور: اقق / الشاطيب اللخمي دمحم بن موسى بن االعتصاـ / إبراىيم  .ّ

 التوحيد. مكتبة: الناشر سلماف/
 دمشق الفكر، دار( ّٔٔ/ْ) الصفدم الدين صالح/  النصر كأعواف العصر عيافأ .ْ

 ُٖٗٗ_ ُُْٖ لسنة ُ:ط.لبناف_ ،بريكت ادلفكر دار ك  سورية_
 دار: الفضل /الناشر أبو السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين / جالؿ الشباه كالنظائر .ٓ

 العلمية. الكتاب
   الزرقا امحد فىمصط/   ادلرسلة كادلصاحل االستصالح  .ٔ
 العريب الفكر دار: الناشر/ أبو زىرة دمحم أصوؿ الفقو   .ٕ
 العريب الفكر دار/ زىرة أبو دمحم/  كفقهو  آراءه_ كعصره حياتو/ حنبل أبن    .ٖ
 العاصمة،  النملة، دمحم بن علي بن الكرًن عبد/ الناظر ركضة بشرح البصائر ذكم إَتاؼ  .ٗ

 .  ُ ط ،(ـُٔٗٗ/ىػُُْٕ
/الناشر  الؼ يف القواعد الصولية يف اختالؼ الفقهاء / مصطفى اخلنأثر االخت  .َُ

 ُٖٗٗ_ُُْٖلسنة  ٕ:الرسالة /ط :
، الناشر كزارة  الزركشي الشافعي /بدر الدين بن دمحم بن ِبادر ايط البحر .ُُ

 ُِٗٗ_ُُّْلسنة  ِاالكقاؼ الكويتية ط:
منصور /الدار  شحاتو  عيدس دمحم/  الصوليني عند ابلنقلية كعالقتها العقلية الدلة .ُِ

 السودانية للكتب.
 دمشق ، عناية عزك أمحد الشيخ:  اقق/  الشوكاين علي بن دمحم/  الفحوؿ إرشاد .ُّ

 .العريب الكتاب دار:  الناشر:  بطنا كفر -
/دار ابن اجلوزم  اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن دمحم/  العادلني رب عن ادلوقعني أعالـ .ُْ

 .ُِّْلسنة  ُط:
 كفر - دمشق ، عناية عزك أمحد الشيخ:  اقق/  الشوكاين علي بن دمحم/  الفحوؿ دإرشا َُ

 .العريب الكتاب دار:  الناشر:  بطنا
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 التوحيد/نسخة مصورة كتاب شرح ادلستفيد إعانة.  ُُ
اجلوزية/دار عاَل الفوائد للنشر كالتوزيع  قيم ابن بكر أيب بن دمحم الٌلهفاف/ إغاثة  ُِ

 ُِّْ:لسنة ُط:
/دار اجلامعة  فراج أمحد/  ادلرسلة ادلصاحل يف رسالة بو كملحق اإلسالمي الفقو وؿأص . ُّ

 .ََِْاجلديدة لسنة 
نظاـ الدين أبو علي أمحد بن دمحم بن اسحاؽ الشاشي/ الناشر :دمحم أصوؿ الشاشي.  . ُْ

 ُِْْ_ََِّعلي بيضوف ط: دار الكتب العلمية لسنة 
 .ُٖٔٗ_َُْٔ/ االكىل الطبعة/  الفكر دار / الزحيلي كىبة.د/ اإلسالمي الفقو أصوؿ ُٓ
/َتقيق :ابو الوفا االفغاين/  دمحم بن أمحد بن أيب سهل السرخسي /السرخسي أصوؿ   ُٔ

 نشر:جلنة احياء ادلعارؼ النعمانية.
 ََِٔ_ُِْٕزكراي الربديسي/ ط: الفيصلية لسنة  دمحم الفقو أصوؿ ُٕ
لسنة ِ/ مؤسسة الرسالة ط الرتكي  اسن عبد للا بن عبد/  أمحد اإلماـ مذىب أصوؿ.  ُٖ

َُُْ_ُُٖٗ. 
شعباف / مطابع دار الكتب :بريكت _لبناف  الدين زكي/  اإلسالمي الفقو أصوؿ.  ُٗ

 ُُٕٗلسنة ِط:
 ُِٔٗ/ط:دار التأليف لسنة  العينني أبو اإلسالمي الفقو أصوؿ.  َِ
 الحكاـ / دمحم مصطفى شليب / مطبعة االزىر تعليل    ُِ
 ابن دار:  اجلعفي الناشر البخارم عبدللا أبو إُساعيل بن دمحم/  ختصرادل الصحيح اجلامع . ِِ

 ُٕٖٗ – َُْٕ ، الثالثة بريكت ،الطبعة – اليمامة ، كثري
 إحياء دار:  النيسابورم ،الناشر القشريم احلسني أبو احلجاج بن . اجلامع الصحيح مسلم ِّ

 بريكت. – العريب الرتاث
 بن للا عبد: اقق للا عبد أبو القرطيب النصارم محدأ بن دمحم ، القرآف لحكاـ اجلامع ِْ

 ََِٔ_ُِْٕ لسنةُ:ط ، الرسالة مؤسسة/ الرتكي اسن عبد
السلمي/َتقيق :بشار  الرتمذم عيسى أبو عيسى بن الرتمذم / دمحم الكبري سنن اجلامع . ِٓ

 ُٔٗٗلسنة ُعواد معركؼ. /دار الغرب االسالمي ،ط:
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َجعة /ط:دار احياء الكتب  إدريس ، درار إلسالميا الفقو يف كأثره الرأم.  ِٔ
 .ََِٔالعربية

 ُٕٔٗ_ُّٔٗللا / دار ادلعارؼ ِبصر لسنة  حسب علي /اإلسالمي التشريع أصوؿ.  ِٕ
 مدكور مد سالـ /  الفقو أصوؿ. ِٖ
 احلرمني إماـ ادلعايل أبو اجلويين يوسف بن للا عبد بن ادللك عبد ، الفقو أصوؿ يف الربىاف ِٗ

 ُط: الديب ، العظيم عبد: قاق /
 جامعة: الناشر الرمحن / عبد بن زلمود الثناء ابو احلاجب ابن سلتصر شرح ادلختصر بياف. َّ

 .ُٖٔٗ – َُْٔ: النشر سنة ُادلكرمة ، ط: مكة - القرل أـ
 ُْٕٗ_ُّٔٔلسنة  ِ/دار ادلنار ،ط: رضا  رشيد ادلنار،  تفسري.  ُّ
 أبو ادلباركفورم الرحيم عبد بن الرمحن عبد دمحم الرتمذم/ جامع بشرح الحوذم . َتفة ِّ

 بريكت - العلمية الكتب دار:  العال، الناشر
 كادلكتبة الرايف مؤسسة/  عثماف دمحم حاج أمحد َتقيقشرح الربعني النوكية،  التعيني يف ّّ

 ادلصاحل الطائي بني . ادلوازنةىػ ُُْٗ االكىل الطبعة/  ادلكية
 الناشر ، اققني من رلموعة َتقيق احلسيين، الرزٌاؽ عبد بن زلٌمد بن زلٌمد:  العركس َتج ّْ

 اذلداية. دار
 ابن دار: القاىرة) البساـ، الرمحن عبد بن للا ادلراـ، عبد بلوغ من الحكاـ توضيح.  ّٓ

 . ُ ط ،(ـََِْ اذليثم،
 ، الرشد مكتبة ، الباحسني الوىاب عبد يعقوب اإلسالمية/ الشريعة يف احلرج رفع.  ّٔ

 ـ ََُِ/  ىػ ُِِْ ، ْ ط ، ضالراي
عادبني /دمحم بن امني افندم /َتقيق :دمحم العزازم ط:دار الكتب العلمية:  ابن رسائل.  ّٕ

 لبناف _بريكت.
/َتقيق:امحد بن دمحم الشوشاكم بن  طلحة  علي حسني رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ّٖ

 السراح ط:مكتبة الرشد انشركف.
لسنة ُالسجستاين /دار الرسالة ط: الشعث بن فسليما داكد أبو داكد / أيب سنن . ّٗ

ََِٗ_َُّْ 
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 :القاىرة) ، القرضاكم، يوسف/ كمقاصدىا الشريعة نصوص ضوء يف الشرعية السياسة َْ
 .ِ ط ،(ـََِٓ/ىػُِْٔ كىبة، مكتبة

 ادلعارؼ دائرة رللس:  البيهقي الناشر علي بن احلسني بن أمحد بكر أبو الكربل/ . السنن ُْ
 ىػ ُّْْ ػ الكىل:  الطبعة:  ،الطبعة النظامية

 س – بريكت – ادلعرفة دار(  ُْٓ/َُ) ادلبسوط ، سهل أيب بن دمحم ، السرخسي.  ِْ
َُْٔ. 

 / دمحم أبو زىرة / دار الفكر العريب كفقهو آراؤه – كعصره حياتو ، الشافعي  . ّْ
 تكالدراسا الشريعة كلية/  القرايف ادريس بن أمحد الدين شهاب/ الفصوؿ تنقيح شرح. ْْ

 . االسالمية الدراسات مركز/ االسالمية
 الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن دمحم البقاء أبو الدين قي/  ادلنري الكوكب شرح.  ْٓ

 ُّٗٗ_ُُّْادلعركؼ/ط:االكقاؼ السعودية الناشر :مكتبة العبيكاف لسنة 
َتقيق :امحد الغزايل / حامد التعليل /أبو كمسالك كادلخيل الشبو بياف يف الغليل شفاء ْٔ

 ُُٕٗ_َُّٗالكبيسي، مطبة االرشاد_ بغداد لسنة 
 اإلسالمية /تقي الدين النبهاين /دار االمة للطباعة كالنشر. الشخصية. ْٕ
بن عثماف  الدين َجاؿ عمرك أيب لإلماـ الصويل ادلنتهى سلتصر على العضد شرح.  ْٖ

 َََِ_ُُِْ، ُادلعركؼ اببن احلاجب/نشر: دار الكتب العلمية لسنة ط:
علم مقاصد الشارع، عبد العزيز بن عبد الرمحن بن علي بن ربيعة، ) الرايض: مكتبة  . ْٗ

  .ُـ(، ط ََِِىػ/ُِّْفهد الوطنية، 
 عبد  القادر دمحم: تيمية/َتحقق بن السالـ عبد بن احلليم عبد بن الكربل /أمحد الفتاكل . َٓ

 - َُْٖ: النشر ةالعلمية، سن الكتب دار: الناشر عطا، القادر عبد مصطفى - عطا
ُٖٕٗ 

 علي دمحم - الشاط ابن - القرايف الصنهاجي الرمحن عبد بن إدريس بن أمحدالفركؽ /  . ُٓ
  ََُِ - ُُّْ السعودية لسنة الكقاؼ كزارة: الناشر  حسني

 البوطي ط:مؤسسة الرسالة. ادلصلحة / دمحم سعيد ضوابط.   ِٓ
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349 
 

/َتقيق :انيف بن  بن القيم يب بكر دمحم بن ا /   الطرؽ احلكمية يف السياسة الشرعية . ّٓ
 ُِْٖلسنة  ُامحد احلمد /دار عاَل الفوائد للنشر كالتوزيع ط:

َتليف: أبو دمحم عز الدين عبد    قواعد الحكاـ يف مصاحل الانـ ػػ العز بن عبد السالـ  ْٓ
العزيز بن عبد السالـ السلمي /َتقيق :زلمود بن التالميد الشنقيطي ط:دار ادلعارؼ 

 لبناف –ت بريك 
/دار الفرقاف للتوزيع كالنشر  السالـ عبد عز الدين بنب عبد العزيز بن/ الصغرل القواعد.  ٓٓ

 ََِٕ_ُُْٕلسنة  ُط:
الدين /مؤسسة الرسالة  ط  رلد آابدم الفريكز يعقوب بن دمحم: ادلؤلف/   ايط القاموس.  ٔٓ

 ََِٓ_ُِّْ،لسنة  ِ:
عثماف /دار الزاحم للنشر  حامد زلمود/ الصوليني اصطالحات يف ادلبني القاموس.  ٕٓ

 كالتوزيع.
 مؤسسة:  كآخركف الناشر الرنؤكط شعيب:  حنبل / اقق بن أمحد اإلماـ مسند . ٖٓ

 ـُٗٗٗ ، ىػَُِْ الثانية:  الرسالة ،الطبعة
َتقيق :  َُْٔ: مؤسسة قرطبة  ط: منهاج السنة النبوية ػ امحد بن عبد احلليم بن تيمية  ٗٓ

َتقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد :الناشر: مكتبة الكليات الزىرية، مصر،  َلد. دمحم رشاد سا
 ـُٖٔٗىػ/ القاىرة

 – العريب الرتاث إحياء دار الصبحي/ عبدللا أبو أنس بن مالك/مالك اإلماـ موطأ . َٔ
 الباقي. عبد فؤاد دمحم:  مصر،َتقيق

بيدة مشهور بن حسن آؿ ادلوافقات ، إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الشاطيب ت : أبو ع. ُٔ
 ـُٕٗٗىػ/ ُُْٕسلماف ، الناشر: دار ابن عفاف ، الطبعة الكىل 

ادلستصفى من علم الصوؿ ، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي ، دمحم بن سليماف  ِٔ
 .ـ  ُٕٗٗىػ/ُُْٕ، ُالشقر ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريكت، لبناف ط: 

اقق : عبد السالـ / أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرايمعجم مقاييس اللغة: ادلؤلف :    ّٔ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗدمحم ىاركف الناشر : دار الفكر الطبعة : 

 –الناشر : دار صادر  لساف العرب / ادلؤلف : دمحم بن مكـر بن منظور الفريقي ادلصرم  ْٔ
 بريكت الطبعة الكىل 
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 طاىر ادليساكم/طبعة دار النفائسمقاصد الشريعة : الطاىر بن عاشور/َتقيق دمحم ال ٓٔ
 مقاصد الشريعة كمكارمها : عالؿ الفاسي /دار الغرب االسالمي ٔٔ
.نظرية مقاصد الشريعة عند االماـ الشاطيب /امحد الريسوين /ادلعهد العادلي للفكر  ٕٔ

 ُٓٗٗ/ُُْٔاالسالمي 
االسالمي  فكر.ادلقاصد العامة للشريعة االسالمية /د.يوسف حامد العاَل :ادلعهد العادلي لل ٖٔ

/ُُْٓ_ُْٗٗ. 
 /آؿ تيمية /َتقيق دمحم زلي الدين عبد احلميد / مطبعة ادلدينادلسودة  . ٗٔ
 /مكتبة لبناف سلتار الصحاح  . َٕ
 زيد / دار اليسر .مصطفى /   ادلصلحة يف التشريع اإلسالمي  . ُٕ
صحف طبع رلمع ادللك فهد لطباعة ادل/ رلموع الفتاكل / امحد بن عبد احلليم بن تيمية . ِٕ

 .الشريف
 .ِ/علي جريشة /دار الوفاء للطباعة كالنشر،  ط:العليا  اإلسالمية ادلشركعية  ّٕ
 مقاصد الشريعة كأصوؿ الفقو. ْٕ
 ادلهارة الصولية كأثرىا يف النضج كالتجديد الفقهي   ٕٓ
 الشنقيطي اجلكين ادلختار دمحم بن المني دمحم /  ادلرسلة  الشنقيطي ادلصاحل. ٕٔ

 الفوائد عاَل دار - بدة اإلسالمي الفقو رلمع: الناشر  العمراف. دمحم بن علي: اقق 
/عبد الوىاب خالؼ / دار القلم مصادر التشريع فيما النص فيو  .  ٕٕ

  ُّٗٗ_ُُْْ/ٔط:
 ادلكتب: بريكت)  حسنة، عبيد عمر النبوم، ادلنهج من مالمح التغيري فقو من.  ٖٕ

 ُ ط ،(ـُٓٗٗ-ُُْٓ االسالمي،
 الكتب عاَل دار: الناشر/  ادلقدسي مةقدا ابن/  ادلغين.  ٕٗ
/َتقيق عبد للا عبد اسن الرتكي /  ن بدرافعبد القادر بادلدخل إىل مذىب أمحد /  . َٖ

 ُُٖٗ_َُُْلسنةِمؤسسة الرسالة ط:
 /دار الثقفافة العربية للطباعة. زىرة أبودمحم  / كفقهو حياتو كعصره _آراءه  مالك . ُٖ
عزيز بن عبد الرمحن بن علي بن ربيعة، ، ) الرايض: مكتبة عبد ال /.  علم مقاصد الشارع  ِٖ

 .ُـ(، ط ََِِىػ/ُِّْفهد الوطنية، 
بريكت /  – صادر دار:  الناشر/ ادلصرم الفريقي منظور بن مكـر بن دمحم/ العرب لساف . ّٖ

 الكىل الطبعة
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 عرؼ /ابن عابدين . نشر ال ْٖ
لسنة ُكتبة التابعني ط:/ مكتة الصحابة _مالوسطية يف القراف /علي الصاليب . ٖٓ

ُِِْ_ََُِ. 
 الرسالة دار/  زيداف الكرًن عبد/ الفقو أصوؿ يف الوجيز. ٖٔ
 . القرضاكم يوسف/ كاالعتداؿ الوسطية.  ٕٖ
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 فهؽـ انًىضىػاخ

 ْ ادلقدمة
 ٖ اسباب كتابة ادلوضوع

 ٗ خطة البحث
 ُِ َتهيد

 ُٗ الفصل االكؿ: مقاصد الشريعة
 َِ اصطالحان  ادلبحث االكؿ تعريف ادلقاصد

 ِِ معن ادلقاصد
 ِٔ ادلبحث الثاين  :الغاية من مقاصد الشريعة

 ِٖ لألحكاـادلبحث الثالث : مقاصد الشريعة ليست مقاصد 
 ِٗ الحكاـمقاصد 

 ُّ ادلبحث الرابع :عالقة ادلقاصد بقاعدة جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد
 ّْ جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسدعلي ة 

 ّٗ ادلناسب
 ّٗ ادلناسب اقساـ 

 ُْ الفصل الثاين : ادلصاحل 
 ْْ ادلبحث االكؿ : تعريف ادلصلحة

 ْٔ ادلصلحة اصطالحان تعريف 
 ٓٓ ادلختار للمصلحةالتعريف 

 ٔٓ دلتهاأعاة الشريعة االسالمية للمصلحة ك : مرا ادلبحث الثاين
 َٔ ادلبحث الثالث : خصائص ادلصلحة

 ّٔ ادلبحث الرابع : اقساـ ادلصلحة
 ِٕ الفصل الثالث : ادلصلحة ادلرسلة 

 ٕٓ لغةادلبحث االكؿ : تعريف ادلصلحة ادلرسلة 
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 ٕٓ ادلصلحة ادلرسلة اصطالحان تعريف 
 ٕٗ تصالح لغة كاصطالحان االستعريف 

 ُٖ ادلبحث الثاين : َترير زلل النزاع يف حجية ادلصلحة ادلرسلة
 ٖٓ دلبحث الثالث : اقواؿ ادلذاىب يف ادلصلحة ادلرسلة ا

 ٖٓ َتهيد
 ٔ ادلالكيةمذىب 
 ٖٗ ةاحلنابلمذىب 
 ِٗ الشافعيةمذىب 
 ْٗ احلنفية مذىب 

 ٗٗ ادلبحث الرابع : الرتجيح
 ََُ كشركط العمل ابدلصلحة ادلرسلةضوابط 

 َُُ يف القرأف االدلة على اعتبار ادلصاحل كادلفاسد
 َُِ االدلة على اعتبار ادلصاحل كادلفاسد يف السنة

 َُٓ كفتاكاىم يف اعتبار ادلصاحل كادلفاسدصحابة أقواؿ ال
 َُٕ لفتولالعلماء كفتاكاىم يف اعتبار ادلصاحل كادلفاسد يف اأقواؿ 

 ُُِ الفصل الرابع : العرؼ 
 ُُٓ حجيتو.  نواعو . شركطوأاالكؿ : العرؼ : تعريفو . ادلبحث

 ُُٖ ادلبحث الثاين : عالقة العرؼ ابدلصلحة ادلرسلة
 ُِّ ادلبحث الثالث : اقساـ العرؼ 

 ُِْ فاسد الصحيح كالعرؼ الالعرؼ 
 ُِٓ شركط العرؼ
 ُِٕ حجية العرؼ

   ُِٖ أدلة حجية العرؼ
 َُّ ادلبحث الرابع :االستدالؿ ابلعرؼ يف الحكاـ
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 َُّ اعتبار العرؼأدلة 
 ُّٔ فقو التغيري يف العرؼ

 ُّٖ رعاية الضركرات قاعدة 
 ُّٗ ارتكاب أخف الضررينقاعدة 

 َُْ منهج مراعاة سنة التدرج
 ُِْ منهج ادلقاصد كالغاايت

 ُْٔ الفصل اخلامس: سد الذرائع
 ُْٖ ادلبحث االكؿ : معن سد الذرائع كانواعو

 َُٓ الذرائع   أقساـ
 ُٖٓ ادلبحث الثاين : حجية سد الذرائع 

 ُٗٔ ادلبحث الثالث : تطبيقات فقهية على قاعدة سد الذرائع 
 ُٕٔ س : االخذ ابلقوؿ ادلرجوح يف الفتولالفصل الساد

 ُُٖ ادلبحث الكؿ : حد االجتهاد كاجملتهد كشركطو
 ُٖٓ ادلبحث الثاين : بياف معن التعارض

 ُٖٗ تعريف التعارض عند االصوليني
 َُٗ تعريف التعارض عند الفقهاء 

 ُُٗ التعارض شركط 
 ُّٗ ادلبحث الثالث : تعريف الرتجيح

 ُّٗ تعريف ادلرجوح
 ُْٗ جحتعريف الرا

 ُٓٗ ادلبحث الرابع :حكم االخذ ابلقوؿ ادلرجوح     
 ُٕٗ  العلماء يف الخذ ابلقوؿ ادلرجوحاهقواؿ 

 ُٕٗ ةاحلنفيادلذىب 
 ُٕٗ ةادلالكيادلذىب 
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 ُٗٗ ةالشافعيادلذىب 
 ُٗٗ  ةاحلنبليادلذىب 

 َُِ ابلقوؿ ادلرجوح الخذ  ادلبحث اخلامس : شركط 
 ادلبحث السادس :

 قواؿ العلماءأادلصلحة ابلقوؿ ادلرجوح من خالؿ عالقة 
َِّ  

 َِّ احلنفية مذىب 
 َِْ ادلالكيذىب م

 َِٓ الشافعيةمذىب 
 َِٓ احلنابلةمذىب 
 َِٕ الظاىريةمذىب 

 َِٖ نتيجة البحث 
 َِٗ  فهرس االايت القرآنية

 ُِّ فهرس االحاديث 
 ُِٓ رفهرس ادلصاد

 ِِِ فهرس ادلوضوعات
 
 
 


