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 اإلســـــــتفتاح

 

 

 

 

 

 : قال تعالـــــــــــــى

 

َوَما َكاَن الُمْؤِمُنوَن لَِيْنفُِروا َكافًَّة َفلَْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ]

يِن َولُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم  فِْرَقٍة ِمْنُهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَُّهوا فِي الدِّ

 1[ إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم َيْحَذُرونَ 
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 إهـــــــــــــــــــــــــداء

 

 

 ...إ ىل أ يم وأ يب 

 

خوإين وأ خوإيت  وإ ىل إ 

 

 مث إ ىل لك من علمين حرفا

... 

 

 أ هدي هذإ إلبحث رإجيا من إملوىل عز وجل أ ن جيد إلقبول وإلنجاح
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 الشــــكر و التقـــدير

وأقر  الصدور بنوره وشرح ، وباطنة ظاهرة نعمه أسبغ الذي ، القدير العلي هلل الحمد                 

 ، والمرسلين األنبياء خاتم محمد سيدنا ، أجمعين الخلق أشرف على والسالم العيون، والصالة بفضله

 .الدين  يوم إلى بإحسانخطاهم  اتبع ، ومن الطاهرين وصحبه آله  والتسليم وعلى الصالة عليه أتم

 من به ما منحني ،و  من نعم  به غمرني ما على وحمدا   شكرا   العظيم هلل أسجد ،وبعد              

 الدرب تنير ، على الطريق شمعة تكون أن هللا أسأل التي الرسالة هذه إنجاز تم حتى ، وتثبيت صبر

    .      منيب علم طالب لكل

المعرفة ، وال  وأرباب العلم ألولي هللا من والجزاء بالفضل واالعتراف والتقدير الشكر                

القرآن الكريم وتأصيل  جامعة إلى الجزيل بالشكر الخالده  اال أن أتقدميسعني في هذه اللحظات 

 . العليا ومكتبات الجامعات السودانية  الدراسات العلوم، وعمادة

 تفضل الذيالعبيد معاذ الشيخ التوم : للبروفيسور الجزيل واألمتنان  كما  أتقدم بالشكر             

 خرجت حتى وتوجيهاته بتعليماته علي يبخل ولم الثمين وقته نم ومنحني هذه الرسالة على باإلشراف

 .     فله منى كل العرفان والتقدير  والموضوعيه الدقة حيز الوجود بدرجه من إلى هذه الرسالة

المناقش الخارجي للدكتور علي عبد هللا الحسين  الجزيل واألمتنان  بالشكر أتقدم و             

المناقش الداخلى للدراسه فلهم مني كل محمود مهدي الشريف  بالشكر للدكتور للدراسه واتقدم

 .العرفان والتقدير

الذي  البروفيسور محمد حسب هللا محمد علي و أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي              

 .سهساعدنى بآرائه ودعمه المعنوي والتشجيع الذي امدني بمزيد من العزم النجاز هذه الدرا

 والى الدراسة هذه إنجاز في والدعم المساعدة قدم من كل إلى بالشكر أتقدم و                          

  كل مني لهم ، الغيب ظهر في دعاء أو نصيحة أو بكلمة ولو الرسالة هذه إنجاز في ساهم كل من

 .   .خير الجزاء هللا وجزاهم  ، والتقدير الشكر

 . والرشاد  السداد يلهمنا وأن ويرضي يحب لما يوفقنا  أن تعالى هللا أدعوا وأخيرا             

 

 والشكر هلل من قبل ومن بعد                                                     

 الباحث ،،،
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 ملخص البحث

هدف هذا البحث إلى معرفة قاعدة إعتبار المآل وأثرها على المستجدات الفقهية 

، وقسم الباحث هذا البحث إلى مقدمة إشتملت على مقدمة البحث ومشكلة المعاصرة 

البحث وأهداف البحث وأهمية البحث وأسئلة البحث ومنهج البحث وهيكل البحث ، 

معنى القواعد األصولية وعالقتها بالقواعد الفقهية وتناول الباحث في الفصل األول 

أطير النظري لقاعدة إعتبار المآالت ، والضوابط ، وتناول الباحث في الفصل الثاني الت

وتناول الباحث في الفصل الثالث مسالك إعتبار المآل ، أما الفصل الرابع فقد تناول فيه 

الباحث أثر إعتبار المآل على بعض المستجدات الفقهيه المعاصرة و ختم الباحث 

ائج دراسته بملخص لنتائج البحث وبتوصيات ومقترحات ، وتوصل الباحث لعدة نت

اعتبار المآل هو نوع من الموازنة بين ظاهر الدليل الشرعي ونتائجه، من أن تتمثل في 

النظر في مآالت األفعال معتبر وأن .  مصالح أو مفاسد، فهو األثر المترتب عن الفعل

ذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل من . مقصود شرعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة

المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك  األفعال الصادرة عن

فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تُستجلَب أو لمفسدة تُدرأ، ولكْن له مآل على . الفعل

وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن . خالف ما قُِصد فيه

لحاالت ال يصح إطالق القول بالمشروعية أو وفي جميع هذه ا،  له مآل على خالف ذلك

و االجتهاد في القضايا المعاصرة أصبح ضرورة شرعية . بعدمها إال بعد مراعاة المآل

مع مراعاة إعتبار مآالت أحكامها ، وبذلك تظهر شمولية اإلسالم وعالميته، فشريعتنا 

ُنَها من مواكبة كل جديد، مع إيجاد حكم شرعي ل كل نازلة  ، وأن حديث تملك آليات ُتمكِّ

ال يعني فتح الطريق أمام ( 2( )إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر) 

كل من هب ودب ليقول في دين هللا تعالى ما شاء متى شاء وكيف شاء، بل الحديث 

بمراعاة ضوابط االجتهاد المآلي وأوصى الباحث . ورد في حق من كان أهال لالجتهاد

ر المنظَِّمة ألشكاله، المقنِّنَة لحاالته حتى يبقى في دائرة المشروعية، وال يخرج واألُطُ 

عن إطار التشريع الُمَمْنهَِج بمنهاج القواعد واألصول التي تتميز بها الشريعة اإلسالمية، 

: تحري مقاصد األحكام: أوال  : ويرى الباحث أن  ضوابط هذا االجتهاد تتمثل في اآلتي 

بالتعيين النصي أو بالتعيين االستقرائي أو التحري بداللة األصل على سواء التحري 

إّن تنزيل الحكم : تحري أيلولة األحكام: ثاني او  الفرع، أو التحري بالتعيين السكوتي

الشرعي غير كاف فيه تحقق مناطات األحكام في أنواع ومشخصات الوقائع بصورة 

                                                           

 .2958، رقم الحديث 8/222إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، كتاب القضاء، (2)
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ل للحكم مؤد للمقصد الشرعي، وليس له أي نظرية، بل ال بد من التحقق أّن هذا التنزي

تداعيات أخرى ضارة، أي ال بد من النظر في أيلولة األحكام، التي ينبغي أن تكون آثرها 

المصلحية أرجح من ضررها، فال ينبغي أن تكون مهمة المجتهد مجرد تنزيٍل للحكم 

أفراد األمة  كما أوصى جميع . الشرعي تنزيال  آليا  مجردا  عن أي اعتبار لمآالته

اإلسالمية بضرورة تغيير هذا المنكر الكبير المتمثل في تعطيل تحكيم الشريعة تعليال 

خاطئا ، وإحالل حكم هللا في األرض ليتحقق في المجتمع كل معاني األمن والسالم 

) وأوصي الباحثين المسلمين بضرورة تناول موضوع . واالستقرار والبناء الحضاري

بالبحث واالستقصاء ونشر أبحاثهم في كافة أنحاء العالم ( عال إعتبار مآالت األف

اإلسالمي وأوصى بضرورة توسيع وتعميق البحث فيما يتعلق باالجتهاد في النوازل  ، 

وتحديد ما يدخل في المصالح والمقاصد الشرعية وما ال يدخل فيها ، ثم تقديمها إلى 

. مواجهة جميع القضايا المعاصرة  السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من أجل

ُل من قبل الدول اإلسالمية، لتحل  وأوصى الباحث بضرورة إيجاد منظمات إسالمية تموَّ

 -محل المنظمات الغربية، التي تستغل فرصة تقديم المعونات إلى مجتمعات إسالمية 

من لتنشر فيها أفكارها و تنفذ مخططاتها عبر ما تستخدمه  -خصوصا الدول الفقيرة

وقدم الباحث مقترح بإجراء دراسة بعنوان قاعدة إعتبار ( مآل أفعال ) نظرة مستقبلية 

و إجراء دراسة بعنوان ضوابط إعتبار المآالت .المآالت وأثرها على المعامالت البنكية 

 . في الفقه اإلسالمي 
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إّن الحمد هلل، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 .إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أّن محمدا عبده ورسوله

َها ﴿ َ َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ إاِل َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا أَيُّ قُوا هللاَّ َها ﴿،  3( الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ َيا أَيُّ

ُكُم الَِّذي َخلََقُكمْ  قُوا َربَّ اُس اتَّ ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً  النَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيباً َكِثيراً َوِنَساًء  َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ، [1:النساء])َواتَّ

َ َوقُولُوا َقْوالً َسِديداً ﴿ قُوا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ ُيْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم  َيا أَيُّ

َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِظيماً َوَمْن   4( ُيِطِع هللاَّ

 أما بعد،

وما  ،هذا الباب من العلم أعني اعتبار مآالت األفعال في األحكام الشرعية إنّ ف

باب عزيز من العلم ال يحسن النظر فيه كل أحد،  ،يترتب عليها من المفاسد والمصالح

بل ال بد في الناظر فيه أن يكون على قدر راسخ من العلم والتحقيق، مع بعد نظر وأفق 

وهو مجال للمجتهد صعب المورد إال ": واسع في معرفة أحوال المكلفين، قال الشاطبي

 5".ه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعةأنّ 

ثير من المسلمين، وخصوصا العوام منهم، يطلقون األحكام الشرعية على فك

أفعال العباد بالمشروعية أو بالحظر، باعتبار أصل الحكم دون االلتفات إلى ما تؤول 

تهام بعدم مراعاة ضون أحكام الشريعة اإلسالمية لالإليه من نتائج، وهم بذلك يعرّ 

ل، وبين الفتوى الحكم الشرعي المنزّ  مصالح العباد، وسبب ذلك عدم تفريقهم بين

  .حيط بها من أمور تؤثر في الحكم عليهايوالقضاء على األفعال الحادثة، وما 

قواعد الدين الكلية، ومقاصد التشريع  ،ما يتعّين على الفقيه إدراكه أهمّ ولعّل 

 لوقائععلى ا -األحكام  -وُيحتاج في تنزيلها  ف فهم األحكام عليهاالعامة، التي يتوقّ 

ومن ذلك معرفة الفقيه بأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم وواقعهم، إضافة إلى ، إليها

وال يتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى " :يقول اإلمام ابن القيم، العلم بأحكام الشريعة

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة  :أحدهما ،والحكم بالحق، إال بنوعين من الفهم

                                                           
3
 [201:آل عمران]  

4
 [.02-00 :األحزاب] 

 .4/291:بيروت الموافقات، تع عبد اهلل دراز، دار المعرفة، 5
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فهم الواجب  :والنوع الثاني، وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به علماما 

وهو فهم حكم هللا الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع  ،في الواقع

  6".ثم يطبق أحدهما على اآلخر

مآالت النظر إلى  ،واجب على المفتي والفقيه والمعلم وغيرهم ممن تصدر          

ر مآالت األفعال التي هي محل وعليه أن يقدّ ، األقوال واألفعال في عموم التصرفات

مهمته تنحصر في إعطاء  وال يعتقد أنّ ، ر عواقب حكمه وفتواهوأن يقدّ ، وإفتائه هحكم

 .بل عليه أن يستحضر مآالت ما يفتي به وآثاَره وعواقَبه، الحكم الشرعي

فعال، تلك التي ُيقّدر الحكم الشرعي فيها على أّي من تلك القواعد قاعدة مآالت األ
فعل من أفعال الناس باعتبار ما يؤول إليه عند التطبيق من تحقيق المصلحة التي وضع 
من أجلها الحكم العاّم المتعلّق بجنسه أو عدم تحقيقها، فإذا تبّين عدم تحقيقه المصلحة 

الشرعي الموضوع له في  لخصوصية من الخصوصيات استثني ذلك الفعل من الحكم
 .األصل، وعدل به إلى حكم آخر يتحّقق به المقصد الشرعي

 

 : مشكلة البحث 

تنزيل األحكام الشرعية وتكييف الواقع اإلنساني وفقاً لها هو ثمرة الخطاب  نّ إ

ه يحقق مقاصد فإنّ  ،لتطبيق قائماً على أصول منهجيةاالشرعي، وبقدر ما يكون هذا 

 . الشريعة ويجنب المجتهد مواقع الزلل في الفهم والتطبيق

ل التحقيق في مناطات األحكام، وذلك لكون الشريعة لم تنص فكان األصل األوّ 

جزئية على حدة، بل أتت غالباً بقواعد كلية وعبارات مطلقة متناولة  على حكم كلّ 

مما  7ات المتمايزة والمتشابهة،ع والجزئيائداخلها أعداداً غير منحصرة من الوق

الحكمية على األفعال واألحداث  يستوجب بذل جهد في تنزيل هذه العمومات والمطلقات

 .تقع مطلقات بل معينة زماناً ومكاناً وأشخاصاً  التي ال

الغرض من تنزيل الحكم عبر تحقيق مناطه هو إصابة مقصد الشارع،  نّ وإ

هم فول المقاصد الشرعية، الذي يقتضي وذلك من خالل أصل التحقق في مدى حص

 . الواقع عبر آليات الفهم المختلفة والمتجددة، وفهم حكم هللا فيه

                                                           
 .2/70:راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعيد، دار الجيل، بيروت ،أعالم الموقعين 6

تعريف القرآن باألحكام الشرعية أكثره كلي ال جزئي، وحيث جاء جزئيا  فمأخذه على الكلية إما باالعتبار أو بمعنى : "وقد أكد اإلمام الشاطبي البعد الكلي للنصوص، فقال 7

:الموافقات". األصل
3/333.
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وما  ،ال يعني تنزيالً آلياً لألحكام دون اعتبار لما يؤول إليه ذلك التنزيلوهذا 

يسببه من تداعيات قد تعود على المقاصد الشرعية بالنقض، بل ذلك محكوم بأصل 

الذي بمقتضاه تصرف األفعال  ،-وهذا هو األصل الثاني - 8حكاممآالت األ التحقيق في

ولى من مآالت فاسدة من أحكامها األصلية إلى أحكام أخرى تالفياً لما قد ينتج عن األ

ك شرعية ضابطة لذلك، للى مآالت الصالح عبر مساإفي ظروف بعينها، وتوجيهها 

 .، واالستحسانالحيل  كسد الذرائع، ومنع
 :ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال اآلتي 

  ؟المستجدات الفقهية المعاصرة  ما قاعدة إعتبار المآالت وما اآلثار المترتبة عليها في

 :ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة اآلتية 

 ؟  واالصطالح اللغة في والمآالت االعتبار ما  تعريف

 المآالت  ؟ اعتبار قاعدة على ما األمثلة

 المآالت ؟ اعتبار قاعدة حجية على الشرعية األدلة ما 

 المآالت ؟ اعتبار قاعدة أقسام ما

 المآالت؟ اعتبار قاعدة أصل على المبنية القواعد ما

 العبادات ؟  آالت في المستجدات الفقهية في ما أثر قاعدة إعتبار الم

 ؟آالت في المستجدات الفقهية في فقه األسرة ما أثر قاعدة إعتبار الم

 ؟  آالت في المستجدات الفقهية في الحدود ما أثر قاعدة إعتبار الم

 ستجدات الفقهية الطيبة ؟ما أثر قاعدة إعتبار المآالت في الم

 ستجدات الفقهية في المعامالت المالية ؟ ما أثر قاعدة إعتبار المآالت في الم

 

                                                           
كام الشرعية لفهمها، إال أّن أصول تنزيل األحكام لم تنل سوى القليل المجمل، ولعّل أبرز على الرغم من أّن علماء األصول قد أسهموا في بيان وتفصيل أصول استنباط األح 8

، فقد جعل االجتهاد في تنزيل الحكم الشرعي على «االعتصام»و« الموافقات»من ركّز على هذا البُْعد في التنظير األصولي من العلماء السابقين، اإلمام أبو إسحاق الشاطبي، في 

 .قائع على األدلة الشرعيةاالجتهاد في فهم النص، وعبَّر عن هذا الضرب من االجتهاد باالجتهاد في تنزيل األحكام الشرعية أو إيقاعها على الوقائع، أو تنزيل الو الواقع قسيم
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 :أهداف البحث 

 : يهدف هذا البحث إلى معرفة اآلتي  

 .  واالصطالح اللغة في والمآالت االعتبار يةمعرفة ماه

 .المآالت   اعتبار قاعدة على معرفة األمثلة

 .المآالت  اعتبار قاعدة حجيةِ  على الشرعية األدلة معرفة

 .المآالت  اعتبار قاعدة أقسام معرفة

 .المآالت  اعتبار قاعدة أصل على المبنية القواعد معرفة

  .العبادات  آالت في المستجدات الفقهية في أثر قاعدة إعتبار الم عرفةم

 . آالت في المستجدات الفقهية في فقه األسرة أثر قاعدة إعتبار الم عرفةم

 .الحدود  آالت في المستجدات الفقهية فيأثر قاعدة إعتبار الم عرفةم

  . آالت في المستجدات الفقهية الطبية أثر قاعدة إعتبار الم عرفةم

 ستجدات الفقهية في المعامالت الماليةتبار المآالت في المأثر قاعدة إعمعرفة 

 .فتح الباب أمام الباحثين لتقديم بحوث فى هذا المجال 

 .إثراء المكتبة اإلسالمية بالجديد من البحوث التي تفيد المسلمين 

 :أهمية البحث 

 :تنبع أهمية هذا البحث من أهمية معرفة اآلتي  

 .  واالصطالح اللغة في والمآالت االعتبار معرفة ماهيةمن أهمية 

 .المآالت   اعتبار قاعدة على معرفة األمثلةمن أهمية  

 .المآالت  اعتبار قاعدة حجيةِ  على الشرعية األدلة معرفةمن أهمية  

 .المآالت  اعتبار قاعدة أقسام معرفةمن أهمية 
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 .الت المآ اعتبار قاعدة أصل على المبنية القواعد معرفةمن أهمية 

  .العبادات  آالت في المستجدات الفقهية في أثر قاعدة إعتبار الم عرفةممن أهمية 

 . آالت في المستجدات الفقهية في فقه األسرةأثر قاعدة إعتبار الم عرفةممن أهمية 

 .الحدود  آالت في المستجدات الفقهية فيأثر قاعدة إعتبار الم عرفةممن أهمية 

  .  آالت في المستجدات الفقهية الطبيةأثر قاعدة إعتبار الم عرفةممن أهمية 

 ستجدات الفقهية في المعامالت الماليةأثر قاعدة إعتبار المآالت في الممن أهمية معرفة 

، ليس كونها معيارا ماديا "مآالت األفعال"ومن هنا، تبرز أهمية البحث في 

إلى مضادة مقاصد الشارع، بل موضوعيا ألفعال المكلفين وتصرفاتهم، بما ال يفضي 

كونها قادرة على إيجاد الحلول لسائر المشكالت من الناحية التطبيقية، تحقيقا للتوافق 

 .بين التشريع والتطبيق
 : أسئلة البحث 

 ؟  واالصطالح اللغة في والمآالت االعتبار تعريف ما 

 المآالت  ؟ اعتبار قاعدة على ما األمثلة

 المآالت ؟ اعتبار قاعدة حجيةِ  على الشرعية األدلة ما 

 المآالت ؟ اعتبار قاعدة أقسام ما

 المآالت؟ اعتبار قاعدة أصل على المبنية القواعد ما

 العبادات ؟  آالت في المستجدات الفقهية في ما أثر قاعدة إعتبار الم

 ؟ فقه األسرة آالت في المستجدات الفقهية فيما أثر قاعدة إعتبار الم

 الحدود ؟ آالت في المستجدات الفقهية فيإعتبار المما أثر قاعدة 

 ؟  آالت في المستجدات الفقهية الطبية ما أثر قاعدة إعتبار الم

 ستجدات الفقهية في المعامالت المالية ؟ أثر قاعدة إعتبار المآالت في المما 
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 :  منهج البحث 

المنهج اإلستقرائي وهو يتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي و          

 : نتهج الباحث اآلتي وي. منهج مالئم إلجراء هذه الدراسة 

 . يعرض الباحث الموضوع من خالل بسط أقوال الفقهاء  -

 يعزى الباحث اآليات إلى سورها ، مع ضبطها بالشكل مع ذكر أرقام اآليات  -

يخرج الباحث األحاديث النبوية من مصادرها األصلية مع بيان الحكم عليها إن  -

لم تكن في البخاري ومسلم ، ما إستطاع ، وحيث يكون الحديث فيهما أو في 

 . أحدهما أكتفي بذكره من غير بيان حكم عليه 

  (. غير المشهورين ) يترجم الباحث لبعض األعالم  -

 

 : الهيكل العام للبحث 

 : ات التهيدية الصفح

 صفحة العنوان 

 صفحة اإلستفتاح 

 صفحة اإلهداء 

 صفحة الشكر والتقدير

 صفحة ملخص البحث 

 

 :المقدمة 

 مقدمة البحث 

 مشكلة البحث 
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 أهداف البحث 

 أهمية البحث 

 أسئلة البحث 

 منهج البحث 

 

 تعريف القواعد األصولية والفقهية والضوابط والفروق بينها : الفصل األول 

 تعريف القواعد األصولية والفقهية والضوابط والفروق بينها : المبحث األول 

 المعنى اللغوي للقواعد  : المطلب األول 
 القاعدة األصولية والقاعده الفقهيه في اإلصطالح : المطلب الثاني 

 ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:  المطلب الثالث
 الفرق بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية  :  بعالرا المطلب

  طرق التأليف في أصول الفقه :  ثاني المبحث ال

  طريقة الحنفية: الطريقة األولى: المطلب األول 

 طريقة الجمهور : الطريقة الثانية: المطلب الثاني 
 الجمع بين الحنفية والجمهور  : الطريقة الثالثة: المطلب الثالث 
 تخريج الفروع على األصول: الطريقة الرابعة: المطلب الرابع 

عرض أصول الفقه من خالل المقاصد والمفهوم : الطريقة الخامسة: المطلب الخامس 
 العام الكلي للتكليف
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 :قاعدة إعتبار المآالت  :الفصل الثاني 

 . تعريف إعتبار المآل : المبحث األول 

 . أدلة إعتبار المآل : المبحث الثاني 

 .  الّنظر إِلَى المآالت ِعْند َتْقِدير اْلمَصالح والمفاسد: المبحث الثالث 

 .  ُشُروط اْلمصلَحة اْلُمْعَتبَرة: المبحث الرابع 

 . أنواع مآالت األفعال : المبحث الخامس 

 : مسالك إعتبار المآالت : الفصل الثالث 

 .  الذرائع سد: المبحث األول 

 معنى سد الذرائع والكلمات ذات العالقة : المطلب األول 

   أركان الذريعة وشروطها: المطلب الثاني 

  تقاسيم الذريعة: المطلب الثالث 

  أقوال العلماء في سد الذرائع:  المطلب الرابع 

 األدلة على سد الذرائع في بيوع اآلجال: المطلب الخامس 

 . اإلستحسان : المبحث الثاني 

 االستحسان  تعريف: المطلب األول 

 اإلستحسان  أنواع: المطلب الثاني 
 ة اإلستحسان حجي: المطلب الثالث 
 حكم العمل باالستحسان: المطلب الرابع 
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 ستجدات الفقهيه المعاصرة وفيه ستة أثر قاعدة المآالت في الم : الفصل الرابع  

 :مباحث 

 أثر قاعدة إعتبار المآالت في المستجدات الفقهية في باب العبادات : المبحث األول 

 استعمال مياه الصرف الصحي: المسألة األولى 

   إثبات رؤية الهالل بالمنظار: المسألة الثانية 

 في الطائرة والمركبات الفضائية  الصالة: المسألة الثالثة 

 في البالد التي يطول فيها النهار الصالة والصيام : المسألة الرابعة 

 حكم التصرف في أوراق المصحف : المسألة الخامسة 

 حكم األوراق المشتملة على الذكر : المسألة السادسة  

 

 أثر قاعدة إعتبار المآالت في المستجدات الفقهية في باب فقه األسرة  : المبحث الثاني 

 والحملاستعمال أدوية منع الحيض : المسألة األولى 

 التلقيح االصطناعـــــي: المسألة الثانية 

 أثر قاعدة إعتبار المآالت في المستجدات الفقهية في باب الحدود : المبحث الرابع 

   إعادة ما قطع في قصاص: المسألة األولى 

 التخدير عند إقامة القصاص: المسألة الثانية 

 التصوير والتسجيل االستدالل على وقوع الزنا بآالت: المسألة الثالثة 

 سرقة اآلثار: المسألة الرابعة 

 اء ـــــــة المــــــــسرق: المسألة الخامسة 

 سرقة الكهرباء :  المسألة السادسة 

 حوادث التفجير ونسف المنشآت: المسألة السابعة 

 أثر قاعدة إعتبار المآالت في المستجدات الفقهية الطبية  : المبحث الخامس 
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 أطفال األنابيب: ى المسألة األول

مـاغـّية  تحت أجهزة اإلنعاش:المسألة الثانية   الوفاة الدِّ

 نقل وزراعة األعضاء: المسألة الثالثة 

 

 .المقترحات  –التوصيات  –نتائج البحث :  الخاتمة وتشمل 

 : الفهارس 

 . القرآنية اآليات فهرس -

  . النبوية األحاديث فهرس -

 . األعالم فهرس -

 . الموضوعات فهرس -

 .قائمة المصادر والمراجع 
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 الفصل األول

  القواعد األصولية والفقهية والضوابط والفروق بينها

 : ويشتمل على 

 تعريف القواعد األصولية والفقهية والضوابط والفروق بينها : المبحث األول 

 المعنى اللغوي للقواعد  : المطلب األول 
 القاعدة األصولية والقاعده الفقهيه في اإلصطالح : المطلب الثاني 

 ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:  المطلب الثالث
 الفرق بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية  :  الرابع المطلب

  طرق التأليف في أصول الفقه :  ثاني المبحث ال

  طريقة الحنفية: الطريقة األولى :المطلب األول 
 طريقة الجمهور : الطريقة الثانية: المطلب الثاني 
 الجمع بين الحنفية والجمهور  : الطريقة الثالثة: المطلب الثالث 
 تخريج الفروع على األصول: الطريقة الرابعة: المطلب الرابع 

المقاصد والمفهوم عرض أصول الفقه من خالل : الطريقة الخامسة: المطلب الخامس 
 العام الكلي للتكليف
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 : تعريف القواعد األصولية والفقهية والضوابط والفروق بينها : المبحث األول 

 :المعنى اللغوي للقواعد  : المطلب األول 

أصل اأُلس، وأساس البناء والقواعد اإلساس، : القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة

سماعيل : )وقواعد البيت إَساُسه، ومنه قوله تعالى ذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وا  وا 

 . 9( ربنا تقبَّل منا

 . 10( فأتى اهلل بنياَنهم من القواعد: )ومنه قوله تعالى

ين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة القواعد أساط: قال الزجاج

 .في أسفله ُتّركب عيدان الهودج فيها

 .قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، ُشبهت بقواعد البناء: قال أبو عبيد

 .أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيهًا بقواعد البناء: قال ابن األثير

قال ذلك في بيان حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حين سأل عن سحابة مرَّت 

وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض واألزواج . كيف ترون قواعدها وبواسقها: فقال

 . 11( والقواعد من النساء التي ال يرجون ِنكاحاً : )قاعد والجمع قواعد، ومنه قوله تعالى

                                                           

 ( .721)البقرة، آية  9
 ( .22)النحل، آية  10
 ( .26)النور، آية  11
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األمر الكلي ينطبق على جزئيات، مثل : الضابط وهو: للغةومن معاني القاعدة في ا

 . 12كل أذون ولود وكل صموخ بيوض : قولهم

 : القاعدة األصولية والقاعده الفقهيه في اإلصطالح : المطلب الثاني 

 : القاعدة األصولية في اإلصطالح : أول 

ِل إلى استخراِج األحكاِم الفقهيَّة، : القاعدُة األصوليَُّة هي داللٌة يهتدي بها المجتهُد للتَّوصُّ

ن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه 13فهي آلُتُه الَّتي يستعمُلها الستفاَدِة تلَك األحكاِم  ، وا 

ميزان وضابط السثنباط الصحيح من غيره، شأنه في ذلك علم النحو لضبط النطق 

الكتابة، وقواعد هذا الفن هي وسط بين األدلة واألحكام، فهي التي يستنبط بها الحكم و 

األمر للوجوب، والنهي : من الدليل التفصيلي، وموضوعها دائًما الدليل والحكم، كقولك

للتحريم، والواجب الُخيَّر ُيخرج المكلف عن العهدة فيه بفعل واحد مما ُخيِّر فيه و القواعد 

ي ذريعة الستنباط األحكام الشرعية العملية، وبذا تنفصل القواعد الفقهية األصولية ه

                                                           

الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية   12
 .  71، ص  7: م عدد األجزاء 7992 -هـ  7172الرابعة، : لبنان الطبعة –مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر
مؤسسة الريان للطباعة : عقوب اليعقوب الجديع العنزي الناشرعبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن ي: تيسيُر علم أصول الفقه   13

 .  71، ص  7، ج  7991 -هـ  7171األولى، : لبنان الطبعة –والنشر والتوزيع، بيروت 



22 
 

عنها، ألنها عبارة عن مجموعة األحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، 

 .14. أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها

 .للقواعد الفقهية 

 :15حي للقاعدة الفقهية  المعنى االصطال: ثانيا 

القاعدة الفقهية في االصطالح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على        

اختالفهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟ فمن نظر إلى أن القاعدة 

فها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها  :القاعدة هي: هي قضية كلية عرَّ

 .ة كلية منطبقة على جميع جزئياتهاقضي. 7

 .قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. 2

 .حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه. 1

حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها . 1

 .من الحكم الكلي

 .ت كثيرة تفهم أحكامها منهاألمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيا. 5

 .أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه. 2

                                                           

 7122 -الثانية : القاهرة الطبعة –دار السالم : على جمعة محمد عبد الوهاب الناشر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية  14
 .  117، ص  7م ، ج  2667 -هـ 

: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي الناشر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية  15
 .  75، ص  7: م عدد األجزاء 7992 -هـ  7172الرابعة، : لبنان الطبعة –مؤسسة الرسالة، بيروت 
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 .عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. 1

 .هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. 1

 .قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها. 9

هية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في أصول فق. 76

 .الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في . 77

 .الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

ن اختلفت عباراته ا حيث تفيد جميعها وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحدًا وا 

أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج 

 .تحت موضوعها وتنطبق عليها

فها بأنها حكم  ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظرًا لما يستثنى منها عرَّ

 .منهأكثري ال كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 

ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية، والقول إن أكثر قواعد : وقال في تهذيب الفروق

الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم 

حينما أرجع المحققون المسائل الفقهية عن طريق االستقراء إلى : القاعدة، ولذلك قيل

ها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، واتخذوها أدلة إلثبات أحكام تلك قواعد كلية كل من
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المسائل رأوا أن بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة 

تخرجها عن االطراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدواًل بها عن سنن القياس فحكموا 

 .عليها باألغلبية ال باالطراد

تثناء باألثر جواز السلم واإلجارة في بيع المعدوم الذي األصل فيه عدم جوازه، فمثال االس

 .ومثال االستثناء باإلجماع عقد االستصناع

ومثال االستثناء بالضرورة طهارة الحياض واآلبار في الفلوات مع ما تلقيه الريح فيها من 

 .البعر والروث وغيره

ال ينقض كلية تلك ( االستثناء وعدم االطرادأي )إن هذا : ولكن العلماء مع ذلك قالوا

 :القواعد وال يقدح في عمومها لألسباب اآلتية

يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي ألن العقليات طريقها البحث والنظر، وأما 

 .الشرعيات فطريقها االستقراء وال ينقضه تخلف بعض الجزئيات

ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة : ثالثاً 

المسألة تحت حكم قاعدة أخرى، فالمسألة المخرَّجة تندرج ظاهرًا تحت حكم قاعدة، 

ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين 

 .قاعدتين
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دة وال بمخرج لتلك الجزئية فليس إذًا استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاع

 .عن االندراج تحت قاعدة أخرى

 :16ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها : المطلب الثالث 

إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدًا : قال القرافي

 .قه أصالً عند أئمة الفتوى والفقهاء ال توجد في كتب أصول الف

هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد 

الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جدًا غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام 

والفتاوى واألحكام، وهو رحمة اهلل قد أراد من تأليف كتابه الفروق جمع هذه القواعد في 

د يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها، ولكنه رحمه اهلل ما استوعب وال كتاب واح

 .قارب

والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة 

استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بضع 

أو ( األعمال بالنيات: )وقاعدة( العادة محكمة)قاعد  كلمات من ألفاظ العموم، مثل

فكل من هذه القواعد تعتبر من ( المشقة تجلب التيسير)وقاعدة ( األمور بمقاصدها)

 .جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما ال يحصى من المسائل الفقهية المختلفة
                                                           

: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي الناشر: ية الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكل 16
 . 71، ص  7: م عدد األجزاء 7992 -هـ  7172الرابعة، : لبنان الطبعة –مؤسسة الرسالة، بيروت 
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ابط يضبط فروع األحكام والميزة الثالثة من ميزات القواعد أنها تمتاز بأن كأل منها ض

ن اختلفت موضوعاتها وأبوابها، قال األستاذ  العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وا 

لوال هذه القواعد لبقيت األحكام الفقهية : مصطفى الزرقا مد اهلل في عمره في الخير

فروعًا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من خاللها العلل 

 .الجامعة

 :وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة جدًا نكتفي بذكر بعٍض منها

ذكرنا أن من ميزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت : أوالً 

فهي بذلك تيسر على الفقهاء . ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها

من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن : )قال القرافي والمفتين ضبط الفقه بأحكامه فهو كما

ألن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل ( . حفظ أكثر الجزئيات الندراجها في الكليات

 .أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدخل تحت اإلمكان

ن عند الباحث ملكة فقهية قوية تن: ثانياً  ير أمامه الطريق إن دراسة القواعد الفقهية تكوِّ

لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة األحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع 

 .المتجددة والمسائل المتكررة

إن دراسة هذه القواعد الفقهية واإللمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام : ثالثاً 

 .نوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريقعند البحث عن حلول للمسائل المعروضة وال
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إن حكم دراسة القواعد الفقهية واإللمام بها على القضاة والمفتين : ولذلك قال بعضهم

 .فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية

لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين األئمة المجتهدين ومواضع : رابعاً 

القواعد واإللمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين الخالف فيها قليلة فإن دراسة 

 .المذاهب المختلفة وتوضح له وجهًا من وجوه االختالف وأسبابه بين المذاهب

برازها تظهر مدى استيعاب الفقه اإلسالمي لألحكام، : خامساً  إن دراسة القواعد الفقهية وا 

ن بالفقه االطالع على محاسن ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غير المختصي

هذا الدين، وتبطل دعوة من ينتقصون الفقه اإلسالمي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على 

 .حلول جزئية وليس قواعد كلية

 : الضابط الفقهي في اإلصطالح 

اسم فاعل من َضَبَط، والضبط لزوم الشيء وحسبه، وَضْبُط الشيء حفظه بالحزم، 

 .والرجل ضابط أي حازم

فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيان الفقهية : ما في االصطالحوأ

 -في معناه الصطالحي  -، فهو يشترك 1المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة

 .17مع القاعدة الفقهية في أن كال منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي 
                                                           

ة البحث العلمي بالجامعة عماد: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف الناشر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير  17
 .  16، ص  7م ، ج 2661/هـ7121األولى، : اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة
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كل ما : )مسائَل فقهية من باب واحد ، ومثال الضابطالضابط الفقهي هو الذي يضم 

رحمه اهلل -قاله بعض أصحاب مالك ( ُيْعَتَبر في سجود الصالة؛ ُيْعَتَبر في سجود التالوة

فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكالهما خاص بباب  -تعالى

 .18ال يتعداها إلى أبواب أخرى ، الصالة

 : الفرق بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية :  الرابع  المطلب

أن العلماء وضعوا قواعد أصولية لالستنباط واالجتهاد، وكان تدوينها مبكرًا وسابقًا على 

القواعد الفقهية، وأول من دونها وجمعها في كتاب مستقل اإلمام الشافعي رحمه اهلل 

سعت وانتشرت وعمت المذاهب ثم تطورت وتو ( الرسالة)في كتا به ( هـ 261ت )تعالى 

 ، كما وضع األئمة والعلماء قواعد فقهية لجمع األحكام المتشابهة، والمسائل

المتناظرة، وكانت مبعثرة في الكتب واألبواب الفقهية، وتأخر تدوينها وجمعها بشكل 

 .مستقل، كما سنرى

بين ( فروقال)وصرح القرافي بالنوعين السابقين، وميز بينهما، لكنه جمع في كتابه 

القواعد األصولية والقواعد الفقهية، وكذلك فحل السيوطي الشافعي، وابن نجيم الحنفي، 

 .وغيرهم( القواعد والفوائد األصولية)وابن اللحام الحنبلي، في كتابه 

                                                           

، القْحط 18 انيُّ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهي ،  أبو ُمحمٍَّد، صالُح بُن ُمحمٍَّد بِن حسٍن آُل ُعَميٍِّر، األسمريُّ
هـ  7126األولى، : دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: متعب بن مسعود الجعيد الناشر: تحقيق  ،
 . 26، ص  7م ، ج 2666 -
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 :ويمكن التمييز بين النوعين بما يلي

اعد العربية، إن القواعد األصولية ناشئة في أغلبها من األلفاظ العربية، والقو  - 7

والنصوص العربية، كما صرح القرافي سابقًا، أما القواعد الفقهية فناشئة من األحكام 

 .الشرعية، والمسائل الفقهية

 إن القواعد األصولية خاصة بالمجتهد، يستعملها عند استنباط األحكام - 2

القواعد  الفقهية، ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة في المصادر الشرعية، أما

الفقهية فإنها خاصة بالفقيه، أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم 

 .الموجود للفروع، ويعتمد عليها بداًل من الرجوع إلى األبواب الفقهية المتفرقة

تتصف القواعد األصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها، أما القواعد الفقهية  - 1

ن كانت  عامة وشاملة، تكثر فيها االستثناءات، وهذه االستثناءات تشكل أحيانًا فإنها، وا 

قواعد مستقلة، أو قواعد فرعية، وهذا ما حدا بكثير من العلماء العتبار القواعد الفقهية 

 .قواعد أغلبية، وأنه ال يجوز الفتوى بمقتضاها

واعد الفقهية فليست تتصف القواعد األصولية بالثبات، فال تتبدل وال تتغير، أما الق - 1

نَّما تتغير  بتغير األحكام المبنية على العرف، وسد الذرائع،  -أحيانًا  -ثابتة، وا 

 .والمصلحة وغيرها
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إن القواعد األصولية تسبق األحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي الحقة وتابعة  - 5

 .19لوجود الفقه وأحكامه وفروعه 

 :  الفرق بين القواعد والنظريات

 الفرق بين القواعد والنطريات

إن الفقه اإلسالمي بدأ بالفروع والجزئيات في التدوين، ثم انتقل إلى التقعيد بإقامة : قلنا

 .الضوابط الفقهية والقواعد الكلية

وهذه الضوابط والقواعد مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة، والمبادئ العامة، إلقامة 

الجوانب األساسية في الفقه، ولكن الظروف التي مرت باألمة نظرية عامة في جانب من 

اإلسالمية، وأحاطت باالجتهاد والمجتهدين والعلماء، أوقفت العمل عند مرحلة القواعد، 

إلى أن ظهرت في هذا القرن النهضة الفقهية والدراسات المقارنة، وشرع العلماء في 

نظرية العقد، ونظرية الملكية، : لصياغة النظريات األساسية في الفقه اإلسالمي، مث

ونظرية األهلية، ونظرية الفساد، ونظرية البطالن، ونظرية الشروط المقترنة بالعقد، 

 ونظرية العقد الموقوف، ونظرية الضرورة، ونظرية

الضمان، ونظرية اإلثبات، ونظام الحكم في اإلسالم، ونظام المال في اإلسالم، ونظرية 

ام الجهاد، وغيرهما، مما يتيح للباحث أو الدارس أن يحصل التكافل االجتماعي، ونظ
                                                           

األولى، : دمشق الطبعة –دار الفكر : الناشر. محمد مصطفى الزحيلي. د: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة  19
 .  25، ص  7م ، ج  2662 -هـ  7121
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على منهج اإلسالم العام، وآراء الفقهاء في كل جانب من جوانب التشريع األساسي في 

 .اإلسالم

والفرق بين القواعد الفقهية وبين النظريات أن القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية 

 .فقيه والمفتي في معرفة األحكام الشرعيةتجمع الفروع والجزئيات، ويعتمد عليها ال

أما النظريات الفقهية فهي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظامًا متكاماًل في جانب كبير 

األحكام . من جوانب الحياة والتشريع، وأن كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية

 .والنظريات

لحاضر، وذلك بتقنين أحكامه في ونشير هنا إلى أهم تطور للفقه اإلسالمي في العصر ا

 .قانون أو نظام في مجال معين، واختيار اآلراء فيه من مختلف المذاهب الفقهية

والتزام القضاة العمل بموجبه، ويختلف ذلك سعة وضيقًا، وشمواًل وحصرًا من بلد إلى 

ليها، في الدولة العثمانية التي سنشير إ( مجلة األحكام العدلية)آخر، وكان أقدم قانون 

 .20وآخرها قانون العقوبات في الفقه اإلسالمي الذي صدر بالسودان، والتقنين مستمر 

 

 

 
                                                           

األولى، : دمشق الطبعة –دار الفكر : الناشر. محمد مصطفى الزحيلي. د: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة  20
 .  22، ص  7م ، ج  2662 -هـ  7121
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 : طرق التأليف في أصول الفقه :  ثاني المبحث ال

 : طريقة الحنفية: الطريقة األولى: المطلب األول 

تتميز بأنها تقرر القواعد األصولية على مقتضى ما نقل من الفروع والفتاوى       

الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف وابن 

 .أبي ليلى، وُزفر

وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، ألنها أمس بالفقه وأليق بالفروع، ومن أهم كتب هذه 

الفصول في األصول للجصاص، وتقويم األدلة للدبوسي، وأصول البزدوي، : الطريقة

 .21 سرخسي، ومسائل الخالف للصيمري، وميزان األصول للسمرقنديوأصول ال

 :طريقة الجمهور : الطريقة الثانية: المطلب الثاني 

تتميز بالميل الشديد إلى افعية، والحنابلة، والمعتزلة المالكية، والش يقصد بالجمهور     

األصولية عن الفروع االستدالل العقلي، والبسط في الجدل والمناظرات وتجريد المسائل 

 :الفقهية، ومن أهم كتب هذه الطريقة

التقريب واإلرشاد للباقالني، وأحكام الفصول للباجي، ومنتهى السول : كتب مالكية - 7

 .البن الحاجب، وشرح تنقيح الفصول، والنفائس للقرافي
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الرسالة للشافعي، واللمع، وشرح اللمع، والتبصرة ألبي إسحاق : كتب شافعية - 2

 لشيرازي، والبرهان والتلخيص،ا

والورقات إلمام الحرمين وقواطع األدلة البن السمعاني، والمستصفى، والمنخول للغزالي، 

والوصول إلى األصول البن برهان، واإلحكام لآلمدي، والمحصول لفخر الدين الرازي، 

 .ومنهاج الوصول للبيضاوي، والبحر المحيط للزركشي

بي يعلى، والتمهيد ألبي الخطاب، والواضح البن عقيل، العدة أل: كتب حنبلية - 1

وروضة الناظر البن قدامة وقد قمت بتحقيقه في ثالث مجلدات، ثم شرحته في ثمانية 

 .مجلدات

 .اإلحكام البن حزم، والنبذ له: كتب ظاهرية - 1

العمد للقاضي عبد الجبار، وشرح العمد والمعتمد ألبي : كتب على مذهب المعتزلة - 5

 .22 لحسين البصريا

 : الجمع بين الحنفية والجمهور : الطريقة الثالثة: المطلب الثالث 

الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور؛ حيث إن من سار على هذه الطريقة هي    

حقَّق القواعد األصولية، وأثبتها باألدلة النقلية والعقلية، وطبق ذلك على الفروع، ومن أهم 

بديع النظام البن الساعاتي، وتنقيح أصول الفقه، وشرحه التوضيح : كتب هذه الطريقة
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وامع لتاج الدين ابن السبكي، والتحرير لكمال الدين ابن لصدر الشريعة، وجمع الج

الهمام، ومسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور، والمهذب في أصول الفقه المقارن، 

وهذا قد قمت بتأليفه وطبع في خمسة مجلدات، وهذا الكتاب وهو الجامع يعتبر من هذه 

 . الطريقة

 الفروع على األصول تخريج: الطريقة الرابعة: المطلب الرابع 

تخريج الفروع : ربط الفروع باألصول، ومن أهم كتب هذه الطريقة: هي طريقة       

على األصول للزنجاني، والتمهيد لألسنوي، ومفتاح الوصول للتلمساني، والقواعد والفوائد 

ام  .األصولية البن اللحَّ

المقاصد والمفهوم عرض أصول الفقه من خالل : الطريقة الخامسة: المطلب الخامس 

 العام الكلي للتكليف

هي طريقة عرض أصول الفقه من خالل المقاصد والمفهوم العام الكلي للتكليف، ومن 

 .23أهم كتب هذه الطريقة الموافقات للشاطبي 
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 . تعريف إعتبار المآل : المبحث األول 

 . أدلة إعتبار المآل : المبحث الثاني 

 .  النظر إِلَى المآالت عند تقدير المصالح والمفاسد: المبحث الثالث 

 .  ةشروط المصلحة المعتبر: المبحث الرابع 

 . أنواع مآالت األفعال : المبحث الخامس 
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 الفصل الثاني

 قاعدة إعتبار المآالت 

 

 : تعريف إعتبار المآل : المبحث األول 

 : المآل لغة 

رد في سعة المعاني اطراد آل يؤول طّ ترز، غير أّن وأل يئل ال يحالملجأ والم: لآالم

بيذ والدواء طبخت: إليه، إذا رجع إليه، تقول آل إلى َقْدر كذا وكذا، إلى الثلث أو ف النَّ

: وآل البعير. تهيذو َقرابته، وأهل ب: وآل الرجل. السراب: واآلل. رجع: الربع، أي

 24مهواحه وما أشرف من أقطار جسلأ

 :قال ابن عطية النميري

 ولؤَفسوف إِلى خليقته ي... وجدت أخاك إِن يعتبك يوما 

 25 إِلى ظلع به نبت الطلول... ومه سويا قكقدحك إِن ت

يتبخر ِبه فارسي  العود الذي: واأللوة 26.يعود: ؤول إليهم، أيَقومه الذين ي: وآل الرجلِ 

مر أعرابي بالنبي صلى : سناده َقالإوأخبرني الغنوي ب. ألوة بالفتح أيضا: ويَقال .عربم

من األلوة أصدى ... ي سفط سول هللا فال جعلتم رأ) :هو يدفن فقالسلم وهللا عليه و

يألو ال : ذا أي ال يقصر وفي لغة هذيلكن ال يألو أَن يفعل كذا وفال: القَ وي (باملبسا ذه

 .لومنه اشتقاق اسم وائ. أال إذا نجاووأل الرجل يئل و[ وأل] . يغدرأي ال

 ووأل يئل وأال إذا لجأ إلى موئل وهو .وواءل إِلى المكان مواءلة ووئاال إذا بادر إليه

قد آل القطران أو العسل إذا أعقد : ويقال[ أول] .الدمنة والبعرة: والوألة .اللجأ والملجأ

                                                           
 8 ،ج دار ومكتبة الهالل: الناشر،  د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: المحقق،  (هـ071: المتوفى)أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  ، كتاب العين  24

 إبراهيم األبياري: المحقق،  هـ613: المتوفى)أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني بالوالء ،  الجيم  25

  3، ج  م 0371 -هـ  0331: عام النشر،  الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة: الناشر،  محمد خلف أحمد: راجعه

د في اللغة   26 دكتور أحمد مختار عمر، دكتور : تحقيق،  (هـ313بعد : المتوفى)« النملكراع »علي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو الحسن الملقب بـ  ،  (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي)الُمَنجَّ

  0 ، ج م 0388الثانية، : الطبعة،  عالم الكتب، القاهرة: الناشر،  ضاحي عبد الباقي
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 كذل، وهيول إلؤَبته وما ياقع ويل الكالم، وهأوباب تا الومن هذ،  27 .الوبالّنار يؤول أ

{ويلهأت الَّ وَن إرهل ينظ}: ه تعالىلَقو
28

. ا يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهمم: يقول. 

 :ىعشَقال األو

 افأصحب ي السقابعتأَول رب... على أَّنها كانت تأّول حّبها 

أعبرها  ا وعبرتها عبراعبرت الرؤي 29 .يؤوللك من آل ذو. َبتهاقيد مرجعه وعري

وفي حِديث ابن عباس رضي هللاَّ  30 اأمره ها يؤول إليمعبرا وتعبيرا إذا أخبرت ب

أْ  م فقه في الدين وعلمههاللَ »ما هعن  أي رجع: اذيؤول إلى ك ءالشي هو من آل« ِويلالتَّ

 31 إليهار صو

 : إعتبار المآل إصطالحا 

ذلك أن ، وفعال موافقة أو مخالفةعا كانت األرمقصود ش رتبعم عالفالنظر في مآاَلت األ

الَّ حجام إباإل وقدام أاإلفعال الصادرة عن المكلفين بى فعل من األلع مد ال يحكهالمجت

أُ، لمفسدة تدر ول، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أعه إلى ما يؤول إليه ذلك الفرد نظعب

ه أو نع أوع لمفسدة تنشرمش يريكون غ ل على خالف ما قصد فيه، وَقدآلكن له مو

ول ذا أطلق القول في األإدفع ِبه، ولكن له مآل على خالف ذلك، فنمصلَحة ت

ي المصلحة أو تزيد جالب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوتبما أدى اسرة، فيوعرِبالمش

ل في َقوك إذا أطلق اللوكذ 2وعيةرهذا مانعا من إطالق القول بالمش عليها، فيكون

يصح  ربما أدى استدفاع المفسدة إِلى مفسدة تساوي أو تِزيد، فال ةالثاني بعدم مشروعي

                                                           
 3: عدد األجزاء،  م0387األولى، : الطبعة،  بيروت –دار العلم للماليين : الناشر،  رمزي منير بعلبكي: المحقق،  (هـ360: المتوفى)أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  ،  جمهرة اللغة  27

28
 

 [33: األعراف]

عدد ،  .م0373 -هـ 0333: عام النشر،  دار الفكر: الناشر،  عبد السالم محمد هارون: المحقق (هـ333: المتوفى)أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  ،  معجم مقاييس اللغة  29

 . 036ص  3: األجزاء

زبيدة : الدكتورة: المحقق (هـ188: المتوفى)محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي الَحِميدي أبو عبد اهلل بن أبي نصر :  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم  30

 0333 - 0103األولى، : الطبعة مصر –هرة القا -مكتبة السنة : الناشر محمد سعيد عبد العزيز

 . 013ص  0: عدد األجزاء

بيروت،  -المكتبة العلمية : الناشر (هـ313: المتوفى)مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير : النهاية في غريب الحديث واألثر  31

 81ص 3 ج محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى : تحقيق م0373 -هـ 0333
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 أنه عذب المذاق الد، إورمجتهد صعب الملوهو مجال ل ةدم المشروعيعإطالق الَقول ب

 .على مقاصد الشريعة ار، ج1محمود الغب

 :ورمى صحته ألوالدليل ع

ية واد إما دنيبالعباد، ومصالح الع حالصممشروعة ل -كما تقدم-اليف كأن الت: 3أحدها

ل النعيم هيكون من أل ، فراجعة إلى مآل المكلف في اآلخرةةويرا األُخموإما أخروية، أ

تائج المصالح، نقّدمات لم -املتهأإذا ت-، فإن األعمال ةال من أهل الجحيِم، وأما الدنيوي

ها اراألسباب، فاعتب ع والمسببات هي مآالتارفإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للش

 .في المآاَلت رفي جريان األسباب مطلوب، وهو معنى النظ

زم االلتفات إليها عند الدخول في لحكام أن المسببات ال ياب األتمر في ك إِنه َقد: ال يقال

 سباب، ومّر الكالمفي األ اعتبار المسببات دم أيضا أنه ال بد منقوت: نا نقولاألسباب؛ أل

ى إل ها راجعةنبين المطلبين ومسألَتنا من الثاني ال من األول؛ ألي ذلك والجمع ف

ر في حكم غيره على البراءة من الحظوظ، فإّن المجتهد نائب عن الشارع اظالمجتهد الن

ات في األسباب، وإذا بأفعال المكلفين وَقد تقدم أن الشارَع َقاصد للمسبى في الحكم عل

أن مآالت : انىوالث. مآل السبب المسبب، وهو بارتن للمجتهد بد من اعكت ذلك لم يبث

ت فهو المطلوب، وإن رة شرعا أو غير معتبرة، فإن اعتبتَبرأن تكون مع 2األعمال إنما

غير  كاألعمال، وذل كتل 1دة لمقصودات مضآاَل ل ماعمألأمكن أن يكون ل رلم تعتب

لقا مع إمكان باد، وال مصلحة تتوقع مطعيف لمصالح الالصحيح، لما تقدم من أن التك

 .وقوع مفسدة توازيها أو تزيد

 ن ذلك يؤدي إلى أن ال نتطلب مصلحة بفعل مشروع، وال نتوقع مفسدة بفعلإيضا، فأو

 .ممنوع، وهو خالف وضع الشريعة كما سبق

اء التام أن المآاَلت معتبرة في أصل المشروعية، راألدلة الشرعية واالستق: والثالث

{ونَ لذي خلَقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقا الناس اعبدوا ربكمَيا أيها }: كقوله تعالى
32
.  

                                                           
 [60: البقرة] 32



39 
 

{ونى الذين من َقبلكم لعلكم تتقلكتب عليكم الصيام كما كتب ع}: هوَقول
33
. 

{ لحكامى اوال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إل}: وَقوله
34
. 

{ هللاَّ  بوا الذين يدعون من دونسوال ت}: لهَقوو
35
  

{ بعد الرسلة للناس على هللاَّ حج مبشرين ومنذرين لئال يكون رسال} :لهَقوو
36
. 

 { وطرا زوجناكها لكي ال يكون على المؤمنين حرج هاَقضى زيد من افلم}: هوَقول
37
. 

 { هو كره لكمو كتب عليكم القتال}: وَقوله
38
. 

{ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب}: وَقوله
39
. 

أما في المسألَة على الخصوص، فكثير، فقد و. ى الجملةلمآل عوهذا مما فيه اعتبار ال

أخاف  أن يتحدث الناس أن : "قهال من ظهر نفتيه بقلع يرَقال في الحديث حين أش

 ".أصحابه ا يقتلمحمد

بمقتضى هذا ". اعد إبراهيمى َقولوال قومك حديث عدهم بكفر ألسست البيت عل: "وقوله

 الال تفعل لئ: اعد إِبراهيم، فقال لهويرّد البيت على قراد أن أ حين يرالك األمى مأفت

 هذا معنى الكالم دون لفظه. الناس ببيت هللاَّ  بيتالع

بتركه حّتى  مى هللاَّ عليه وسللّ ص يابي الذي بال في المسجد أمر النبروفي حديث األع

 ".زرموهال ت: "يتم بوله وَقال

 .قطاعنفا من االوخ وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة

هذا المعنى حيث يكون العمل في  يهوجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما ف

لكن يترك النهي  ايه من المفسدة أو ممنوعلاألصل مشروعا، لكن ينهى عنه لما يؤول إ

                                                           
 [083: اْلَبَقَرةِ ] 33

 [088: اْلَبَقَرةِ ] 34

 [ .018: اأْلَْنَعامِ ] 35

 [033: النساء] 36

 [37: اأْلَْحَزابِ ] 37
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بها العلى سد الذرائع كلها، فإن غ عنه لما في ذلك من المصلحة، وكذلك األدلة الدالة

جائز، إلى عمل غير جائز فاألصل على المشروعية، لكن مآلَه غير تذرع بفعل 

فإن غالبها سماح في عمل غير  ا،مشروع، واألدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كله

طناب بذكرها إلال معنى ل، ومشروع في األصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع

، والعشاء للمطر وجمع المسافرغرب مجمع بين الال مثلهو  40 .الكثرتها واشتهاره

الصالة والفطر في السفر الطويِل، وصالة الخوف، وسائر الترخصات التي  رَقصو

 ءل في تحصيل المصالح أو درآعلى هذا السبيل، فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار الم

نا مع أصل يكان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ ألنا لو بق يث، حوصخصى الالمفاسد عل

اجب رعي ودى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الالعام أل الدليل

رات في التداوي، والقراض، والمساقاة، ول إلى أقصاه، ومثله االطالع على العآذلك الم

 .منع، وأشياء من هذا القبيل كثيرةي الضتوإن كان الدليل العام يق

 .هابمالك وأصح القاعدة، وعليها بنى هالة على صحة الَقول بهذالد هذا نمط من األدلة

ه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق أَنَّ ستحسان باال سيرفي تف يوَقد َقال ابن العرب

ه أقساما، لبه في بعض مقتضياته، ثم جع خص، لمعارضة ما يعارضراالستثاء والت

 يراألج مان إلى العرف، وتركه إلى المصلحة كتضمينييل للعرف كرد األلفمنه ترك الد

جماع كإيجاب الغرم على من َقط ذنب بغلة الَقاضي، وتركه في المشترك، أو تركه لإل

ازة التفاضل اليسير في جلتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق، كإ يراليس

 .المراطلة الكثيرة، وإجازة بيع وصرف في اليسير

بأقوى الدليلين،  لحنفية هو العملا وعند ااالستحسان عندن": "قرآنِ ال أحكام"وَقال في 

 وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي امالك إنرد، فا اطفالعلموم إذا استمر والقياس إذ

دليل كان، من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو 

لقياس، ويريان معا تخصيص ا خالف يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد حنيفة أن
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القياس ونقض العلة، وال يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثَبتت تخصيصا، وهذا الذي َقال 

 ".لعام والقياس العاما ضى الدليلتالت األحكام، من غير اقتصار على مقآهو نظر في م

 .االمذهب المالكي من هذا المعنى كثير جد يوف

ي بولد، تر واحد فتأاألمة في طهآن من سماع أصبغ في الشريكين يط" العتِبية"وفي 

كان  ندون اآلخر، أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به، فإ دفينكر أحدهما الول

فت إلى إِنكاره، وكان كما لو اشتركا فيه، وإن كان تفي صفته ما يمكن فيه اإلنزال، لم يل

، إني أستحسن هنا أن ألحقه باآلخر: ل أصبغاالوطء الذي أَقر به، فق نيدعي العزل م

: اذوالقياس أن يكونا سواء، فلعله غلب وال يدري، وَقد َقال عمرو بن العاص في نحو ه

 ".إن الوكاء قد يتفلت"

اسم قوقد سمعت ابن ال: واالستحسان في العلم َقد يكون أغلب من القياس، قال: "َقال

 ".تسعة أعشار العلم االستحسان: ه َقالنيقول ويروي عن مالك أ

نظر إلى  خارج عن مقتضى األدلة، إال أنه ن االستحسان غيرذا كله يوضح لك أهف

ازم األدلة ومآالتها؛ إذ لو استمر على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما لو كانا ول

وطء، وال فرق بين العزل وعدمه في اليعزالن أو ينزالن؛ ألن العزل ال حكم له إذ أقر ب

غالب أن الولد يكون مع اإلنزال وال يكون إلحاق الولد، لكن االستحسان ما قال؛ ألن ال

ب، وهو مقتضى ما تَقدم فلو لم يعتبر المآل الى الغلرى الحكم عأجإال نادرا، ف مع العزل

في جريان الدليل لم يفرق بين العزل واإلنزال، وَقد بالغ أصبغ في االستحسان حّتى 

، واألدلة "ان عماد العلمالمغرق في القياس يكاد يفارق السنة وإنَّ االستحسنَّ إ: "قال

 .رة تعضد ما َقالوالمذك

غيرها من  وصل أيضا تستمد قاعدة أخرى، وهي أن األُمور الضرورية أومن هذا األ

ى عل اإلقدام نّ شرعا، فإ ىرض تأمور ال جية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارجاالح

 كالنكاح ،جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب االستطاعة من غير حرج

هات، بوالش امواتساع أوجه الحر العيال مع ضيق طرق الحالل الذي يلزمه طلب قوت
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يجوز، ولكنه غير مانع لما يؤول  إلى الدخول في االكتساب لهم بما ال ئوكثيرا ما يلج

لو اعتبر مثل هذا في ، وربية على توقع مفسدة التعرضمحرز من المفسدة الالت إليه

 .، ألدى إلى إبطال أصله وذلك غير صحيحثل زمانناي مالنكاح ف

اها، وشهود الجنائز وإقامة رمناكر يسمعها وي يقهوكذلك طلب العلم إذا كان في طر

يخرج هذا  دة ما ال يرتضى، فالاهبمش ف شرعية إذا لم يقدر على إَقامتها إالائوظ

فهوم من وهو الم اعد المصالحَقوعن أصولها؛ ألنها أصول الدين و ورالعارض تلك األم

حق الفهم، فإنها مثار اختالف وتنازع، وما ينقل عن  مقاصد الشارع فيجب فهمهما

ا أعيان ال حجة في مجردها حتى يعقل معناها، ايالسلف الصالح مما يخالف ذلك َقض

والحاصل أنه مبني على اعتبار مآاَلت األعمال،  قة ما تقرر إن شاء هللاافوى مإل صيرفت

: وعليه يمكن تعريف فقه المآالت بأنه. 41 حكم على اإلطالق فاعتبارها الزم في كل

معرفة الغايات التي استهدفها الشارع من سن الحكم والكشف عن وجوه هذه الغاية في "

 ".الحادثة موضوع البحث

 

 

 

 : أدلة إعتبار مآالت األفعال : المبحث الثاني 

األفعال وكثرت كثرة بالغة، ى مبدأ اعتبار مآالت الدالة عل تنوعت شواهد األدلة 

 ه تصلح بجملتها دليال كليا مستندهبها في موضوعات الفقوهي مع كثرتها وتشع

 -المعتمد على االرتقاء من الخاص إلى العام، وهذه األدلة الجزئية التطبيقية  االستقراء

هي أيضا  -ة اعتبار المآلدليال على حجي قيامهااالستقراء و فضال عن بلوغها حد

تعكس أهمية هذا المبدأ وتبرز قيمته، ويمكن جمع هذه الشواهد  شواهد ومظاهر
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 وفيما يلي عرض إجمالي ،ضمها في مظاهر مختلفةوترتيبها بحسب الموضوع و

 .مختصر لهذه المظاهر والشواهد

 ترتيب الحكم على مقتضى النتائجف  : أدلة إعتبار المآالت من القرآن الكريم: أوال 

قُونَ }: ىه تعالكقول ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ اُس اْعُبُدوا َربَّ َها النَّ {َيا أَيُّ
42
.  

قُون}: َوَقْولِهِ  َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ {ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ
43
. 

امِ َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدلُوا بِ َوال }: َوَقْولِهِ   { َها إِلَى اْلُحكَّ
44
. 

وا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَِّ }: َوَقْولِهِ  {َوال َتُسبُّ
45
. 

ِ ُحجَّ }: َوَقْولِهِ  اِس َعلَى هللاَّ ِريَن َوُمْنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّ ُسلِ ٌة ُرُساًل ُمَبشِّ { َبْعَد الرُّ
46
 

ْجَناَكَها لَِكْي اَل َيُكوَن َعلَى }: تعالى  َوَقْولِهِ  ا َقَضى َزْيٌد ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ  { اْلُمْؤِمِنيَن َحَرجٌ َفلَمَّ

47
{َوُهَو ُكْرهٌ لَُكمْ  ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَتالُ }: وقوله   

48
. 

{أُولِي اأْلَْلَبابِ  َولَُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ َيا}: َوَقْولِهِ 
49
. 

 

 

 : أدلة إعتبار المآالت من السنة النبوية : ثانيا 

فقد امتنع النبي صلى هللا عليه وسلم عن قتل المنافقين، مع علمه بهم، ومع علمه        

وتخلى . 1" ا يقتل أصحابهأخاف عن يتحدث الناس أن محمد: "لباستحقاقهم القتل، وقا

حديثو عهد  الحرام، حتى ال يثير بلبلة بين العرب، وكثير منهمعن إعادة بناء البيت 

 اباإلسالم، وقال مخاطب
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49

 [209: اْلَبَقَرةِ ] 



44 
 

ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد : "عائشة رضي هللا عنها

فقلت يا رسول هللا، أفال تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول هللا : قالت". إبراهيم

 " حدثان قومك بالكفر لفعلت لوال: "صلى هللا عليه وسلم

: وعندما بال أعرابي في المسجد وقام الصحابة لزجره ومنعه، قال عليه الصالة والسالم

 .إلى آخر الحديث"  ال تزرموه ، دعوه"

فلوال مراعاة المآالت والنتائج، لوجب قتل المنافقين، وإعادة بناء البيت على قواعد 

ولكن األول كان سيفضي إلى . ه المنكر الشنيعإبراهيم، ومنع األعرابي من إتمام عمل

نفور الناس من اإلسالم، خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق، والثاني يؤدي إلى اعتقاد العرب 

أن النبي يهدم المقدسات ويغير معالمها، والثالث ليس فيه إال أن ينجس البائل جسمه 

.حي عليهوثوبه، وربما نجس مواضع أخرى من المسجد، وربما كان ضرر ص
50
 

 

 : أدلة إعتبار المآالت من فعل الصحابة 

ألمن قتل مؤمنا : ن جاءه رجل يسألهما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما، حي

! أهكذا كنت تفتينا؟: ال، إال النار، فلما ذهب السائل قيل البن عباس: ا توبة؟ قالمتعمد

. مغضًبا يريد أن يقتل مؤمًنا قال إني ألحسبه رجال. توبة مقبولةكنت تفتينا أن لمن قتل 

 .4فلما تبعوه وحققوا في األمر وجدوه كذلك

وجاءت امرأة إلى عبد هللا بن مغفل، فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت 

 .لها النار! ما لها؟: ولدها؟ فقال ابن مغفل

ْعَمْل ُسوًءا َوَمْن يَ }: ما أرى أمرك إال أحد أمرين: فانصرفت وهي تبكي، فدعاها ثم قال

َ َغفُوًرا َرِحيًما َ َيِجِد هللاَّ فهو  فمسحت عينيها ثم مضت: قال{ أَْو َيْظلِْم َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر هللاَّ

بعد أن أجابها جواًبا زاجًرا شديًدا لكي ترتدع وتتوب، رأي من حالها  -رضي هللا عنه-

يئول بها إلى االنتحار أو التمادي  أن ذلك قد يدفعها إلى اليأس من رحمة هللا، وهذا قد
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في الفجور أو ما أشبه هذا من المآالت السيئة، فعدل عن جوابه األول إلى جواب آخر 

 .أليق بحالها
51
 

  (: النظرية)العقلية إعتبار المآل  أدلة :  ثالثا 

، -كما تقدم-يعتبر النظر في المآالت من األصول الشرعية الثابتة بأدلة كثيرة      

ويبقى النظر في األدلة النظرية، وهي األدلة الدالة على تعليل األحكام وبيان مقاصد 

التشريع، وهي المآالت بمفهومها العام، أو هي النتائج والغايات التي قصد الشارع 

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا كانت : "قال اإلمام الشاطبي. تحقيقها

 "جار على مقاصد الشريعة"وهو : إلى أن قال ،"األفعال موافقة أو مخالفة

 :عتبار المآالتإليشهد إجماال و

حيث يكون العمل  جميع ما مر في أدلة اعتبار تحقيق المناط مما فيه اعتبار المآل،*  

لكن يترك  يؤول إليه من المفسدة، أو ممنوعالكن ينهى عنه لما  في األصل مشروعا

 .النهي عنه لما في ذلك من المصلحة

والتي أورد منها ابن القيم في إعالم الموقعين  -األدلة الدالة على سد الذرائع كلها * 

غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فاألصل على  فإنّ  ،-تسعاً وتسعين وجهاً 

 .المشروعية لكن مآله غير مشروع

مل غير مشروع غالبها سماح في ع األدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها، فإنّ * 

 . في األصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع

 

 :الح والمفاسدالّنظر إِلَى المآالت عند تقدير المص: المبحث الثالث 

                                                           
51
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ا يجب على المجت       فعال وعواقب والمفتي حين يجتهد ويفتي أن يقّدر مآالت األهد ممَّ

يعتبر مهمته تنحصر في إعطاء الحكم األُمور وما يؤول إليه األمر في النِّهاية، وأن ال 

الشاطبي في ول الفعل وهو ناظر إلى آثاره ومآالته ويق يالشَّرعّي، بل مهمته أَن يحكم ف

ت األفعال موافقة أو مخالفة، انعال معتبر مقصود شرعا كفالّنظر في مآالت األ: "هذا

و بإقدام أ يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين هد الوذلك أن المجت

مشروعا لمصلحة فيه [ فقد يكون]ذلك الفعل،  هحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليباإل

تستجلب، أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع 

لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أطلق الَقول 

روعية فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة في األول بالمش

وعية، وكذلك إذا أطلق الَقول ل بالمشريكون هذا مانعا من إطالق الَقوا فأَو تزيد عليه

المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فال  مفي الثاني بعد

نه عذب مجال للمجتهد صعب المورد إال أل بعدم المشروعية، وهو ويصح إطالق الق

 .2... "المذاق 

شروعة لمصالح العباد، ن التكاليف مأ: ثم أَخذ يستدل على صحة ذلك بأُمور، منها

قراء للشريعة وأدلتها يدل على اعتبار المآالت، وذكر أمثلة تفصيلية ن االستومنها أ

على ذلك خشية أن يظن  كامتناعه صلى هللا عليه وسلم عن قتل المنافقين مع قدرته

ل في اإلسالم، وكامتناعه عن إعادة بناء البيت والناس أنه يقتل أصحابه فينفروا من الدخ

الم حتَّى ال يثير بلبلة ب إن النَّبي : العرب ويقولوا ينالحرام على قواعد إبراهيم عليه السَّ

 -سلم  عليه وصلى هللا -ير معالمها، وكنهيه سلم يهدم المقدسات ويغصلى هللا عليه و

ن يؤدي هذا إلى نجس ة أمسجد خشيي الأصحابه عن زجر اإلعرابي حال تبوله ف

َقال ابن : إلى أن قال... ربما كان فيه ضرر صحي عليه د وخرى في المسجع أمواض

 تَّفقوهي م -تلف النَّاس بزعمهم فيها َكام، اخعال في األحفْ النظر في مآالت األ: "العربي

 .2"ء فافهموها وادخروهاعلماعليها بين ال
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ة أَن عليه العم هعلى من يهمل هذ -رحمه هللا  -ورد  ليس عليه النتيجة ل والقاعدة بحجَّ

زم االلتفات إليها عند  يللمسببات الن احكام أال يَقال إنه قد مر في كتاب األ: )فقال

المسببات في أنه ال بد من اعتبار  -وقد تقدم أيضا  -الدخول في األسباب، ألَنا نقول 

سباب، وإذا ثبت ذلك لم يكن وقد تقدم أن الّشارع َقاصد للمسببات في األ... األسباب 

 .1"بن اعتبار المسبب وهو مآل الّسبد مللمجتهد ب

تستمد َقاعدة  -أي النظر في المآالت  -ومن هذا األصل " -رحمه هللا  -وَقال أيضا 

الحاجية أو التكميلية إِذا اكتنفتها من ا من يرهمور الضرورية أو غأخرى، وهي أن األُ 

شرعا، فإن اإلقدام على جلب المصالح صحيح على شرط   ترضيالخارج أمور ال

كطلب العلم إذا كان في طريقه مناكر ... ة من غير حرج اعالتحفظ بحسب االستط

 يسمعها ويراها، وشهود الجنازة، وإقامة وظائف شرعّية إذا لم يقدر على إَقامتها إالَّ 

بمشاهدة ماال يرضى، فال يخرج هذا العارض تلك األمور عن أصولها، ألنَّها أصول 

الّدين، وقواعد المصالح، وهو المفهوم من مقاصد الّشارع فيجب فهمها حق الفهم فإنَّها 

ا يخالف ذلك قضايا أعيان ال  الح ممَّ مثار اختالف وتنازع وما ينقل عن الّسلف الصَّ

ة في مجردها حتَّى  : ا تقرر إن شاء هللا، والحاصلة مفتصير إلى موافق ايعقل معَناهحجَّ

.  قأنه مبنّي على اعتبار مآالت األعمال فاعتبارها الزم في كل حكم على اإلطال
52
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التهارج والتقاتل والهالك  ك منراض، لما يلزم ذلغع األي مالمشهوى وفي اّتباع ال

 ".الحالَّذي هو مضاد تلك المص

ولتكون المصلحة مقرونة بالرشاد، بعيدة عن الغي والفساد، محققة لمراد الشَّارع ومراد 

ة شرعا وبالتالي يسوغ العمل بها العباد، لها ضوابط، فإذا كانت منضبطة بها فهي معتبر

صاحبها فتوهمها مصلحة، وهيهات أن  ة التبست على فهي مجرد شهوة أو شبهالَّ وإ

فسانية أَو نزغة ة نمصلحة شرعية معتبرة، وإنَّما هي نزع -وهي بهذه الحال  -تكون 

 .ةشيطانية، لبست عليه الحق بالباطل فأرته المفسدة مصلح

 :ةلمصلحة الشَّرعيَّة المعتبرّقق ايجب توافرها لتح ومن هذه الشُّروط الَّتي

أَن يثبت بالبحث والنَّظر واالستقراء أنَّها مصلحة حقيقية ال وهمية أي أن بناء  - 2

ذا تكون مصلحة معتبرة، أما مجّرد توهم هالحكم عليها يجلب نفعا أو يدفع ضرا، ألنَّها ب

موازنة عادلة بين وجوه  غير منق وال استقراء شامل ويدقة من غير نظر المصلح

رر فهذه مصلحة وهمية ال يسوغ بناء الحكم عليه  .االنَّفع ووجوه الضَّ

ة، أَي ليست مصلحة شخصية أي أن بناء يَّ أَن تكون هذه المصلحة الحقيق - 1 ة عامَّ

ا ألكثر النَّاس أو يدفع ضررا عن أكثرهم، أما المصلحة الَّتي هي ا يجلب نفعالحكم عليه

ألمير أو عظيم أو أي فرد بصرف الّنظر عن أكثر النَّاس فال يصح بناء الحكم نفع 

 .اعليه

ة برلحة معتين مصأَن ال تكون معارضة للكتاب والّسنة، إذ ال يجوز التَّعارض ب - 3

ا أن تكون موهومة ال  ونص ثابت من كل وجه، فإِن عارضت المصلحة نصا فهي إمَّ

ال عبرة بها فإذا توهم متوهم أن مصلحة النَّاس تستند إِلى أصل تقاس عليه، فهي 

ه وكالم هللا تعالى، أما حقيقة ين وهمريَّة تعاملهم بالربا فالتعارض ليس إال بي حتقتض

المصلحة فهي ما قضى ِبه كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم من 

ب  .اضرورة إغالق باب الرِّ
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بين ا ت عليه بجامع بينهما، وال يكون الّتعارض هنوإّما أن تكون مستندة إلى أصل قيس

النَّص والمصلحة إالَّ جزئيا كالَّذي يكون بين الخاص والعام والمطلق والمقيد، 

لين شرعيين، وليس بين نص ومجّرد مصلحة يحقيقة هنا بين دلي الفالتعارض ف

أو صولي الثبت في هاد األتالتَّرجيح في هذه الحال عائد إلى اجيل ومتوهمة، وأمر التَّ

فهمه وعلمه، وعليه أن يجمع بين المصلحة الجزئيَّة العارضة والمصلحة المقصودة من 

كما  -االجتهاد العقلّي هنا واسع جدا  ا، ومجالويقدم الراجحة منهم( اسقيأو ال)النَّص 

 :ضا ويقول أيلّي حسب هللايقول األُستاذ ع

 تكون إالَّ في جزئيات يعّد اعتبارها اس القيواعلم أن معارضة المصلحة للنَّص أو ال"

ابتة تثفيها اس ناء من َقاعدة النَّص أو القياس، وال يعّد إلغاء لواحد منهما فإن الَقواعد الثَّ

اس هي المعالم الواضحة إلى المَقاصد الّشرعّية فإذا تبين في بعض و القيبالنَّّص أ

وجب استثناء ... لحة المقصودة الجزيئات أن العمل بالنَّصِّ أو القياس ال يحقق المص

وبقي النَّص أو القياس  ة،هذه الجزئيات في أضيق الحدود تحقيقا للمصلحة المشروع

َقائما فيما عداها، كما لو أشرف إنسان أو جماعة على الموت جوعا، فإنَّه يجب 

إطعامهم من مال الغير عنوة مع وجوب دفع المثل أو القيمة عند القدرة، وفي هذا 

ة لَ ء على حرمة المال، لكنه استثناء لعارض في مسأاعتدا ة جزئية ال يبطل الَقاعدة العامَّ

اَل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم }: َقاَل َتَعالَى1"الالَّتي تحرم العدوان على أموال النَّاس في كل ح

حابة ا ووهذ 3{ َرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ ِباْلَباِطِل إاِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجا اضح من خالل فتاوى الصَّ

ة المجتهدين أنهم لم يراعوا المصلحة على أنَّها نظام عام يلغي النَّص أ ابعين واألئمَّ و والتَّ

اس، ولهذا َقال قيقياس، بل روعيت في بعض الجزئيات استثناء من النَّص أو الال

اصله استعمال فهذا لو قضينا به فح: "المتستر 2فتاء بقتل الزنديقاإل يالغزالي ف

وَقال الطوفي في معارضة 1"مصلحة في تخصيص عموم، وذلك ال ينكره أحد

ل شرعي وفق بينها وبينه بما ذكرنا من يوإن خالفها دل: "المصلحة لدليل شرعي

 ... ".ا بهيصه تخص
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فالعموم إذا استمّر، والقياس إذا اطرد، فإن مالًكا : "يّ ن العربن ابوقال الشاطبي نقال ع

يفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك وأبا حن

 ... ". أن يخص بالمصلحة

على النَّص واإلجماع عند  -مطلقا  -هذا فإنَّه ال يجوز القول بتقديم المصلحة ذا تقرر وإ

معارضتها لهما، كما نادى بذلك نجم الّدين الطوفي بدعوى أن رعاية المصلحة أقوى 

 .1ى أقوىقوى من األقون األاع، ويلزم من ذلك أنَّها أقوى أدلَّة الشَّرع، ألمن اإلجم

ام المذموم شرعا حكإن الّنصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخالف في األ: "وَقال

مصالح أمر حقيقّي في نفسه ال يختلف فيه، فهو سبب االتفاق المطلوب شرعا ورعاية ال

 ".اعه أولىفكان اتِّب

شرح )الطوفي وقع في تناقض عجيب، فهو عندما عرض في كتابه والحقيقة أن 

دلة التِّسعة وهذه األ: "أدلَّة الشَّرع وجعلها تسعة عشر دليال، ثمَّ قال( األربعين حديثا

إن رعاية المصلحة : "لافق - ا تقدمكم -ثمَّ عاد ... " عشر أقواها النَّص واإلجماع 

ا فيكون تناقض أبلغ من هذا، أة الشَّرع كلهإذا فهي أقوى أدلَّ " جماعمقدمة على اإل

 !وأوضح؟

ثمَّ إن األساس الَّذي بنى عليه زعمه هذا أساس محال غير متصّور الوقوع أال وهو 

آية أو حديثا صحيحا  دمخالفة للنَّص واإلجماع، ومحال أن تجة فرض كون المصلح

 .يةيدعوان إلى ما يخالف المصلحة الحقيق

حيح، ألاقيأن ال تعارض ال - 4 ن القياس إنَّما هو مراعاة مصلحة في فرع بناء س الصَّ

حكمه المنصوص عليه، فبينهما من النسبة إذا العموم لّة على مساواته األصل في ع

اس فيه مراعاة لمطلق المصلحة، وفيه زيادة على ذلك العلَّة قيوالخصوص المطلق، إذ ال

يادة، أو أعم من أن توجد فيها هذه الزِ الَتي اعتبرها الشَّارع، ومراعاة مطلق المصلحة 

 .اساال، فكل قياس مراعاة للمصلحة، وليس كل مراعاة للمصلحة قي
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فإذا وجد أن مصلحة عارضت قياسا صحيحا، فإّما أن تكون مصلحة موهومة فهذه ال 

اس فيه وصفا مناسبا لحلّه من لذة أو ي شرب البيرة، فقد يرى بعض النَّ عبرة بها كما ف

سكار الَّذي هو علة في جنس اإل متخيلة عند الطعام مثال، ولكن فيه وصفا آخر هوفائدة 

اس عليه في الحرمة، فقد عارض ما خيل كونه قيال: حرمة الخمر، ومقتضى ذلك

حيح الَّذي هو أعلى رتبة منه فال عبرة بهذه المصلح( رسلةم)ة مصلح  .2ةالقياس الصَّ

إال جزئيا كالَّذي  -إن وجد  -التَّعارض بينهما  ما إن كانت المصلحة معتبرة فال يكونأو

لين شرعيين، يفي الحقيَقة بين دل طلق والمقيد، فالتعارضالخاص والمام ويكون بين الع

األصولي الثبت ِفي علمه اد ويل في هذه الحال عائد إلى االجتهيح والتأمر التَّرجأو

اجح منهما ألَ  رجح من ن الشَّرع يقصد إلى األَ وفهمه، وعليه أن يجمع بينهما ويقدم الرَّ

 .ا تقدمكم -ض ارعد التَّ المصلحتين عن

 .اعدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية له - 1

وذلك ألن الشَّريعة قائمة على أساس مراعاة مصالح العباد، والمقصود بمراعاتها 

المفسدة الّدنيا التقاء لمصالحهم أنَّها تقضي بتقديم األهم منها على ما هو دونه، وبالتزام 

ى الكبرى حينما تتالقى المصالح والمفاسد في مناط واحد، أو يستلزم إحداهما األُخر

 .ابب ملس

فإذا تعارضت مصلحتان في مناط واحد بحيث كان ال بد لنيل إحداهما من تفويت 

ات  اخرى نظر إلى قيمتهاألُ  رعا وقد وجدنا أن كليات المصالح المعتبرة ش -من حيث الذَّ

مندرجة حسب األهمية في خمس مراتب وهي حفظ الّدين والنَّفس والعقل والنسل والمال 

 ه يكون حفظ الّدين مقدم على ما يكون به حفظ النَّفس عند تعارضهما، وما بها بفم -

 ...ا حفظ النَّفس مقدم على ما يكون به حفظ العقل وهكذ يكون

ون بوسائل متدرجة حسب األهمية في ثالث كخمس يثمَّ إن رعاية كل من هذه الكليات ال

د فالضروري مقدم على الحاجي عن الضروريات فالحاجيات فالتحسينات: يمراتب، وه

 .ضتحسيني عند التعارتعارضهما، والحاجي مقدم على ال



52 
 

أما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان في رتبة واحدة كما لو كان كالهما من 

نهما متعلقا بكلى على كل م حسينات فينظر، َفإن كانالضروريات أو الحاجيات أو الت

روري المتعلّق بحفظ الّدين  حدة جعل التَّفاوت بينها حسب تفاوت متعلقاتها فيقدم الضَّ

رورّي المتعلّق بحفظ النَّفس وهكذ  ...ا على الضَّ

ل تان المتعارضتان متعلقتين بكلى واحد كالّدين أو النَّفس أو العقت المصلحما إذا كانأ

فينظر إليهما من حيث شمولهما للنَّاس فيقدم أعم المصلحتين شموال على أضيقهما في 

وض من نوافل رفيقدم مثال االنشغال بتعليم شرعي على االنشغال بما وراء الف. ذلك

اني  :ومن هذا الباب َقول األصوليِّين. 2العبادات، ألن األول أشمل فائدة من الثَّ

ما رواه البخاري عن ابن مسعود : لب المصلحة، مثالهدفع المفسدة أولى من ج -أ 

لنا بالموعظة في األول هللا صلى هللا عكان رس: "لارضي هللا عنه ق ام يَّ ليه وسلم يتخوَّ

آمة علينا باب ما كان النَّبي صلى هللا عليه وسلم : "وترجم له البخارّي بقوله" مخافة السَّ

ة ع مفسدظ والتعليم لدفترك مصلحة كثرة الوعف" يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا

 .النفور والفتور والسآمة

: ل هللا سبحانه وتعالىوأدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، كما في ق تتحمل: ويقولون -ب 

 هللاَّ وكفر به يليسألونك عن الّشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سب}

ِ َواْلِفْتَنُة أَكْ  بر عندالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكو أن  يأ 3{ ... َبُر ِمَن اْلَقْتِل هللاَّ

مسجد الحرام، ال نين عؤمنه وصدهم الميل هللا، وكفرهم بمفسدة صد المشركين عن سب

أدنى المفسدتين لدفع  ام، فتحتملدة قتالهم في الشَّهر الحرسوإخراجهم منه، أكبر من مف

 .ك الظروففال بأس بالقتال في الشَّهر الحرام في تل. أكبرهما

له غلب منهما كما في قوإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة روعي األ: ويقولون -ج 

اِس }: َتَعالَى ْن َوإِْثُمُهَما أَْكَبُر مِ َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل ِفيِهَما إِْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّ

رب والشتم ويأتخمر يتفشارب ال{  ... َنْفِعِهَما  ى على اآلخرين بالضَّ ي بالعظائم عدَّ
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ظيمة ال تقاومها المصالح المزعومة، فعند ه مفاسد عوالكبائر ويترك العبادة وهذ

 .اتعارضهما يراعى األغلب منهما، والمفسدة هنا أغلب فغلب جانبه

ي. قد يفعل المفضول ويترك الَفاضل للمصلحة: ويقولونَ  -د  مام ابن خ اإلكما ذكر الشَّ

مام ما هو عنده أفضل إذا ن يدع اإلمام أحمد وغيره أنقل عن اإلو -رحمه هللا  -تيمية 

ن يسلم في الشفع ثمَّ أكان فيه تأليف المؤمنين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل ب

م إلى  نا لم يمكنه أإذال يرون إالَّ وصل الوتر، فيصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوما  يتَقدَّ

ت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله اناألفضل ك

الة خ  .لفه مع كراهتهم للصَّ

مام قد يجهر بها استحبابا قصدا إلى ن اإلإ -ة البسملة لَ وَقال رحمه هللا بعد ذكر مسأ

ويستحب : "تحّب إذا كان من وراءه ال يروَن اإلسرار قالبترك المسوب تأليف القل

أليف في للرجل أن يقصد إلى تاليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات أل ن مصلحة التَّ

  . "االّدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذ

كوت على مفسدة لدفع األفسد عند ب لفعل األيجوز ترك واج: ويقولون -هـ  وجب أو السُّ

 .دمفاسيع الميع الواجبات أو دفع جمتعذر تحصيل ج

فإذا ازدحم واجبان ال يمكن جمعهما فقدم : "من ذلك َقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

اِرك يكن تاركه ألجل فعل األوكد تلم أوكدهما، لم يكن اآلخر في هذا الحال واجبا و

أدناهما،  َقة، وكذلك إذا اجتمع محرمان ال يمكن ترك أعظمهما إالَّ بفعليحقي الاجب فو

لم يكن فعل األدنى في هذه الحال محرما على الحقيَقة وإن سمى ذلك ترك واجب، 

طالق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر إلار اوسمي هذا فعل محرم باعتب

ر  ".أحرم ة أو لدفع ما هووروفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو الضَّ

الماء وبعلمومن هذا الباب ما قاله سلطان ال : هللاه رحم -: ائع األُمراء العّز بن عبد السَّ

ة " ة قدمنا أقلهم فسوقا مثل إن كان فسق أحد األئمَّ إِذا تفاوتت رتب الفسوق في حق األئمَّ

ا بقتل النفوس وفسق اآلخر بانتهاك حرمة األبضاع وفسق اآلخر بالتعرض لألموال قدمن
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أيجوز القتال مع : فإن قيل.. .ى المتعرض للدماء واألبضاع المتعرض لألموال عل

نعم، دفعا لما بين : أحدَها إلَقامة واليته وإدامة تصرفه مع إعانته على معصيته؟ قلنا

ذا ويطول سرد األَمثلة إ"…مفسدتي الفسوقين من التَّفاوت ودرءا لألفسد فاألفسد 

ة في ذتتبع  لك كما َقالناها ولكن نكتفي في نهاية هذه األمثلة بالتذكير بالقاعدة العامَّ

ة فيما إذا تعارضت دوجماع ذلك داخل في القاع: "ه هللاحمر -مام ابن تيمية اإل ة العامَّ

اج يحفإنَّه يجب ترج و تزاحمتلح والمفاسد والحسنات والسيئات أاالمص ا نها، فيمح مالرَّ

مصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن األمر والنَّهي وإن إِذا ازدحمت ال

ان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الَّذي ك

مفاسد أكثر، لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا و يحصل من اليفوت من المصالح أ

 ".تهكانت مفسدته أكثر من مصلح

وبعد، فهذه األُمور أو الّشروط الخمسة يجب أن تنضبط بها المصلحة حتَّى تكون 

ت ملغاة غير معتبرة ألن الشَّارع لم انرعيَّة معتبرة يسوغ العمل بها، وإالَّ كمصلحة ش

يعتبرها بل نص على إلغائها لكونها مخالفة لنّص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 

 .ِحيحص

 :عومن أمثلة هذا الَنو

با البد منهم -  شيط الحركةلتن ا قد يراه بعض خبراء االقتصاد والّتجارة من أن الرِّ

با}: ُمَخالف لَقْوله َتَعالَى التجارية والنهوض بها فهو َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ  .{َوأََحلَّ هللاَّ

ما يقوله بعض المهتمين بعلم النَّفس والتربية من أن الجمع بين الجنسين في مرافق  -

خلق ويخفف من شره الميل وهما يهذب من الالمجتمع من مدارس ومكاتب ونح

وا ِمْن }: ىا متصادم مع القرآن والّسنة، قال تعالالجنسي، فهذ وقُْل لِْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

َوقُْل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ... أَْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهم 

ما خال رجل : "سلمو ال صلى هللا عليهَوق{إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها فُُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 

يث، الدعوة إلى التَّسوية بين الذكر واألنثى في الموار" بامرأة إال كاَن الشَّيطان ثالثهما
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نى ملغى ها أضعف وأحوج من الرجل، فهذا المعنَّ بل إلى تفضيل المرأة على الرجل أل

ُ ِفي أَْوالِدُكْم لِلذَّ }: بقوله َتَعالَى  .2{ َكِر ِمْثُل َحظِّ األُْنَثَيْينِ ُيوِصيُكُم هللاَّ

الق بيد المرأة استقالال أو اشتراكا على األقل ألن النِّكاح حصل  - الدعوة إلى جعل الطَّ

وجين، فهذا المعنى ملغى باتّ ب إنَّما الطالق : "سلمو ديث النَّبي صلى هللا عليهحفاق الزَّ

 ".خذ بالساقلمن أ

عم بأن المصلحة تقتضي التَّ  - كبة الحضارة العصرية يَّة لموامن األحكام الشَّرعل حلّ الزَّ

فهذا وأمثاله من قبيل المصالح الملغاة . لتقيد بالقيود الشَّرعيَّةا من غير اواالنفتاح عليه

ث الّصالح، يالَّتي رفضها الشَّارع ولم يعّول عليها ألبتَّة بسبب أنَّها مرجوحة من ح

َقة، قما ستؤول إليه من مفاسد عظمى ومهالك محومغلوبة من حيث النَّفع، وبالنسبة ل

اهر  -فهي  نت في بعض األحيان في الظَّ ادر و -وإن تضمَّ لة من قبعض الّصالح النَّ

النَّفع العابر ولكنها ال تقوى على مزاحمة المصالح المعتبرة والمنافع الغالبة والمقاصد 

ب ل لتحليل المحرمات، بل تحيّ اع للشهوات وتصّيد للشبهات والمقررة، فالتشبث بها اتِّ

تحلل من أحكام الشَّريعة، والتعلق بمثل هذه الشَّهوات الفاسدة والشبهات الكاسدة بدعوى 

فسطة، ومسايرة ة المزعومة ومواكبة التطور والحضارة المنهارة قرمطة وسالمصلح

بهة للهوى ومجانبة للهدى، ألن هذه المصلحة المزعومة في الحقيَقة شهوة نفسانية أو ش

ُ ُيِريُد أَْن َيُتوَب }يَّة شيطانية، ال مصلحة إنسانية وال حكمة ربانية وال مقاصد شرع َوهللاَّ

َهَواِت أَْن َتِميلُوا َمْيالً َعِظيماً  ِبُعوَن الشَّ الح في مصإن ميزان ال .{َعلَْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّ

له شروطه وآدابه وأصوله وهو علم جليل . التشريع اإلسالمي ميزان دقيق ومضبوط

اء المجتهدين الربانيين، وهو ليس متروكا علموضوابطه، ويختص به أهله وأربابه من ال

 2ال ضابط قيد وب ودب من أدعياء المصلحة باللكل من ه للهوى والتشهي ومفوضا

اسخون في العْلم يقول}: قال تعالى ا به كّل من عند ربِّنا وما يذوَن آموالرَّ أولو  ر إالكَّ نَّ

 .{ ابلباأل

 : خالصة 
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ن المجتهد، حين يجتهد ويحكم ويفتي، عليه أن يقدر مآالت األفعال التي هي إ        

محل حكمه وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وأال يعتبر أن مهمته تنحصر في 

بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآالته، ". إعطاء الحكم الشرعي"

فإذا لم يفعل، فهو إما قاصر عن درجة . وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره

فعلى المجتهد الذي ". األحكام بمقاصدها"وهذا فرع عن كون  .االجتهاد أو مقصر فيها

أقيم متكلًما باسم الشرع، أن يكون حريًصا أمينا على بلوغ األحكام مقاصدها، وعلى 

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود ف .لى أحسن مآالتهاإفضاء التكاليف الشرعية إ

وذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال . شرًعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة

 الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يئول إليه ذلك الفعل
54
 

 :أنواع مآالت األفعال: المبحث الخامس 

 : أنواع مآالت األفعال المعتبرة من حيث قوةُ توقُِّع حصولها: أّوال

ه تطبيق أي حكم من األحكام الشرعية إذا تبين للمجتهد يقيناً أو ظناً غالباً أنّ  إنّ 

ه ال مفض في ظرف معين إلى مآل يناقض مقاصد الشارع المغياة من التشريع، فإنّ 

وهذه . التشريعي العام في أهدافه ومقاصدهيجوز المصير إلى ذلك لمنافاته للنسق 

الظن  ، حيث إنّ هاالمآالت المناقضة للمقاصد تتفاوت درجاتها بحسب قوة توقع حصول

بإفضاء األفعال والتصرفات إلى مآالتها ونتائجها يقوى ويضعف بحسب القرائن 

 :نواعأ ثةثالإلى  تنوعوالمقدمات التي تؤدي إليه، والذرائع المفضية إلى هذه المآالت ت

 55:قد تكون قطعية اإلفضاء، أو غالبة اإلفضاء، أو نادرة اإلفضاءف

الوسيلة المؤدية إلى حصوله المقصود به ما كانت : المآل قطعي التحقُّق: األول نوعال

، بحيث يترتب المآل الممنوع عليها على وجه ال احتمال فيه ذات إفضاء وهذا  56.قويٍّ

 .بغض النظر عن قصد صاحبه اتفق العلماء على وجوب اعتباره

                                                           
 -هـ  2421 -الثانية : الطبعة الدار العالمية للكتاب اإلسالمي: الناشر أحمد الريسوني: المؤلف نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي 54

  . 313،  2، ج م2991
 .63-1/62:م1998/ هـ1418، 1بيروت، طضبطه وصححه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ، فروقال ،يالقراف 55

 .10:اعتبار المآالت ،السنوسي 56
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بحفر اآلبار في طرق  "منع الوقوع"ويمثل له في الجانب الوقائي الدفعي 

له أنه يسب هللا المسلمين، وألقاء السم في أطعمتهم، وسب األصنام عند من يعلم من حا

، فإنّ تعالى حينئذ، وس ه عدَّ في بِّ أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سب أبوي السابِّ

وسيلة المحرم ": ويدخل في هذا النوع قاعدة 57،ّبًا من السابِّ ألبوي نفسهسالحديث 

 58،"رام إال باجتنابه ففعله حرامحما ال خالص من ال"أو  "محرمة

تشريع العقوبات الشرعية  "منع االستمرار"ومن أمثلته في الجانب العالجي 

ة والعقوبة التعزيرية: بنوعيها يَّ قوبات مقصده حسم مادة إذ شرع الع ،العقوبة الَحدِّ

  .الفساد، وقطع دابر المفسدين

تحقيق "وثالث أنواع المآل قطعي التحقق يتمثل في الجانب النفعي الجلبي 

وسيلة " :ويدخل في هذا النوع قاعدة ،"المصالح، أو االستصالح في الضروريات

 جمع: أمثلتهها مصالح، ومن واضِح التكاليف كلّ  أنّ  بناء على مقدمة ،"الواجب واجبة

، ومثالها في األحكام وإمضاء الطالق الثالث دفعة 59المصحف، وتوحيد المصاحف،

مظاهر التيسير التي يرزق هللا بها عباده من اختراع اآلالت وتعبيد الطرقات، : الدنيوية

لما في هذا كله من مصلحٍة قطعية الحصول،  وتقوية شوكة المسلمين بالسالح والكراع

 .راجحة النفع

 

 ت الوسيلة المؤدية إلى حصوله ذاتالمراد به ما كان: قالمآل الغالب التحق: الثاني نوعلا

بحيث يترتب المآل الممنوع عليها على وجه الظن الراجح، ولما كان  ،إفضاء مظنون

مخلوطا دائما بشك قوي أو  -وهو ترجيح أحد طرفي القضية على اآلخر -الظن

عن الغالب التحقق من المآالت فرعان،  ، تفرعلكونه من باب المشّكك 60،ضعيف

 :بحسب قوة هذا الظن الراجح وضعفه

كبيع السالح في الفتنة، وبيع العنب : المآل مظنون التحقق على وجه الغلبة: الفرع األول

ار، ونحو ذلك، وهذا النوع من المآل موض  ع خالف العلماء، من حيث االعتبارللخمَّ
                                                           

 .2/211: م1994 /هـ1414، 1تح محمد بوخبزة  وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط، الذخيرةالقرافي،  57

في أصول الفقه، حرره وراجعه عمر سليمان األشقر وآخرون،  البحر المحيط، (بدر الدين محمد بن بهادر)الزركشي  58
 .7/90:م1988/ هـ1409، 1دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الغردقة، ط

 .66-64: 1947مطبعة األزهر، القاهرة،  ،تعليل األحكام، (محمد مصطفى)شلبي  59

 .22: 2961، ح األهواني، القاهرة، تالجدل ،ابن سينا 60
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ب عليه أحكامه، استنادا رتّ وي بالمآل قطعيِّ التحقُّقفي الحكم قه وعدمه، فمنهم من يلح

المنصوص عليه من سد  الظن في باب العمليات جار مجرى القطع، وإلى أنّ  إلى أنّ 

سد الذرائع احتياط من  داخل في هذا القسم، ألنّ  فاسدةالذرائع المفضية إلى المآالت ال

قد اعتمد المالكية والحنابلة هذا و ،المآالت الفاسدة، واالحتياط يوجب العمل بغلبة الظن

 القطعي ومنعإلحاق هذا النوع من المآالت ب ومن العلماء من منع 61النوع بإطالق،

اعتباره، ومدرك هذا المذهب عدم القطع بإفضاء الوسيلة إلى ذلك المآل الممنوع، 

 هرويسمونه بالتهمة البعيدة والذرائع الضعيفة، وقد يلحقونه به في بعض الفروع إذا ظ

مع كراهة إعمال اإلذن في أكثر  63مطلقا، والشافعية 62درك، وهذا مذهب الحنفيةالم

 .بما يجعلهم أقرب إلى من قال بإعمال هذا المآل ،فروع هذا النوع من المآل

 

نت مقدماته تفضي إلى وهو ما كا: ق على وجه الكثرةالمآل مظنون التحقّ : لفرع الثانيا

ال تبلغ أن تكون في غالب األحوال، وأداؤه إلى آثاره الدفعية  حصوله إفضاء كثيرا كثرة

أو النفعية ليس على سبيل القطع أو االطراد، بل على سبيل الكثرة غير األغلبية، وهذا 

فمنهم من التزم أصل اإلذن  ،واختالف العلماء فيه واقع ،القسم موضع نظر والتباس

بين  إذ ليس هاهنا إال احتمال مجرد ،العلم والظن بحصول المفسدة منتفيان ورأى أنّ 

الوقوع وعدمه، وال قرينة ترجح أحد الطرفين على اآلخر، واحتمال قصد المفسدة 

من الغفلة  -واإلضرار ال يقوم مقام نفس القصد، وال يقتضيه، لوجود العوارض 

والشافعي،  وهذا مذهب أبي حنيفة 64عن كونها موجودة أو غير موجودة، -وغيرها

لنوع من المآالت، وإن كان اإلمام يريان إعمال هذا ا اللّذين 65،وأحمد الكخالفا لم

ا و الظن الراجح، واعتمادللكثرة مقام العلم أ ا له وتعويال عليه، إقامةاعتماد كثرأ مالك
                                                           

الشاطبي،  .3/194: (ت.د)الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد، دار الفكر،  المدونة، (سعيد بن عبد السالم)سحنون  61
: هـ1400في شرح المقنع، المكتب اإلسالمي، بيروت،  المبدع ،(برهان الدين إبراهيم بن محمد)ابن مفلح  .1/360:الموافقات

4/41. 

 .14/107: م1995 -هـ1416، 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، مطابع دار الصفوة، ط ،الموسوعة الفقهية 62

 .7/90:البحر المحيط 63

 .1/362:الموافقاتلشاطبي، ا 64

في أصول األقضية ومناهج الحكام، المطبعة البهية المجاورة للقطب  تبصرة الحكام، (برهان الدين إبراهيم بن علي)ابن فرحون  65
القواعد في الفقه اإلسالمي، راجعه وقّدم له وعّلق عليه طه  ،(عبد الرحمن بن أحمد) ابن رجب . 366-1/364: هـ1302الدردير، مصر، 

 .223، 00، 60: قواعد :م2977/ هـ2407، 1عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط
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على ترجيح أقرب األصلين المتعارضين إلى المصلحة، وهما أصل اإلذن وأصل 

ِة،وإقامة للمظنة مقام المئ ،وجوب درء المفاسد واألضرار على الناس ولكثرة  66نَّ

: تهومن أمثل 67.شواهد هذا النوع في النصوص الشرعية، وكثرة وقوعه في الوجود

وأجازها الشافعية  ،مسائل بيوع اآلجال فقد منع منها المالكية والحنابلة سدا للذريعة

 68.ا الحنفية فقد اختلف أئمتهم في ذلكأمّ ، مطلقا

 

وهو ما كانت الوسيلة المفضية إلى وقوعه ال تؤدي : النادر التحقُّق المآل: الثالث نوعال

إليه إال في نادر األحوال، وغالب األحوال موثوق في حصول السالمة من وقوعه، وهو 

الوقائية الدفعية، والعالجية اإلصالحية، والمصلحية النفعية، : يشمل المآالت بأنواعها

لخمر، ومنع الشركة في سكنى الدور خشية منع زراعة العنب خشيَة ا: ومن أمثلته

اإلضرار  دفع المال التقاء شر من ال يملك: ومن جانبها النفعي المصلحي 69الزنا،

هُ، وهذا النوع من المآالت ملًغى باتفاقَقى شتَّ وكان ممن ال ي ه باق على أصله فإنّ  70،رُّ

أصل اإلذن من صحة اإلذن فيما أوهم حصول المفسدة، ترجيحا لجانب المصلحة في 

ضوابط المشروعات هكذا وجدناها، كالقضاء بالشهادة  والدليل على ذلك أنّ " في العمل،

 يالدماء واألموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط، وإباحِة القصر ف يف

ه فى الحضر بالنسبة حدودة مع إمكان عدم المشقة، كالملك المترف، ومنعالمسافة الم

التكاليف مع  يشاقة، وكذلك إعمال خبر الواحد واألقيسة الجزئية فإلى ذوي الصنائع ال

فيها من وجوه، لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبرت المصلحة  فها والخطأإمكان إخال

 71."الغالبة

 :أنواع مآالت األفعال في جانبي الدرء أو التحصيل: ثانيا

الدفع  تتنوع المآالت من حيث موضوعها من جانب طلب التحصيل، أو طلب

 : إلى ثالثة أنواع
                                                           

 .لمظنون فيه مقام القطعي المتيقن منهاإقامة : أي 66

 .1/362:س.مالشاطبي،  67

 .32:اعتبار المآالت ،السنوسي 68

 .1/62:فروقال ،القرافي 69
 .2/211:الذخيرةالقرافي،  70

 .1/319: الموافقاتلشاطبي، ا 71
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 (: منع االبتداء واإلنشاء)الطريق الوقائي لدفع المفاسد : النوع األول

لتدابير االحترازية الوقائية، هذا المسلك المعروف بمبدأ سد الذرائع، أو مبدأ ا

العمل على منع التسبب في إحداث المفاسد ابتداًء، قبل أن تصبح واقعا : قصد بهوي

ل إلى إيقاعها بسد ذرائع الفساد في وجه من يتخذ المشروعات سبيال لتوسّ بالفعل، ومنع ا

قواعدها، والحكم ببطالن ما ينشأ عن إرادة التحيُّل  إلى إبطال مقاصد الشريعة، وخرم

والتالعب باألحكام، سواء أثبتت شواهد القصد إلى إحداث المفاسد أم ال، إذ مستند 

بقدر ما هو رهين بمراعاة نتائج  ،والقصوداالجتهاد المآلي غير رهين بالبواعث 

  72.التصرفات ومآالت األفعال

وهذا الطريق في حقيقته منتظم في سلك سياسة التدابير الوقائية المستندة إلى 

هج في االجتهاد قواعد االحتياط واالستصالح ودفع الضرر ما أمكن، ويرتبط بهذا الن

بانها، من هذه ز ومبادُئ الوقاية بلاسة االحتراتها سيالمآلي عدة قواعد وأصول غذ

قاعدة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وقاعدة سد : القواعد على سبيل اإلجمال

الذرائع، وقاعدة إبطال الحيل، وقاعدة دفع الضرر قدر اإلمكان، وقاعدة تحمل الضرر 

، الخاص لدفع الضرر العام، وقاعدة إزالة الضرر األشد بارتكاب الضرر األخف

وقاعدة تقديم المانع على المقتضي، والحظر على اإلباحة إال إذا كان المقتضي والمبيح 

 .أعظم، وقاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه، وقاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

 (: منع االستمرار)الطريق العالجي للمفاسد : النوع الثاني

رصد الحس االحترازي لها، وهنا قد تقع األضرار والمفاسد في األمة بعيدًة عن 

تأتي الحلول الشرعية العالجية اإلصالحية، التي من شأنها قطع امتداد هذه األضرار 

والمفاسد، فهذا الطريق يعنى بعالج حاالت اإلضرار والمفاسد الجزئية لوضع الزاجر 

فردية عن امتدادها في المستقبل واستشرائها في المجتمع، فيكون القضاء على الحاالت ال

 التشريع لم يعن الجزئية من مآالته القضاء على هذه المفاسد بالكلية فيما لم يقع بعد، فإنّ 

طط العالجية االحترازية الوقائية فحسب، بل عني أيضا بوضع الخ بوضع التدابير

الواقع ال يرتفع، وقد : اإلصالحية، رفضا لالستسالم للواقع، أو الخضوع لقاعدة

 :طط، هذا بيانهانع من استمرار المفاسد على عدة خع في الماعتمدت سياسة التشري

                                                           
 .207: نظرية التعسف في استعمال الحقالدريني،  72
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الضرر المتحقق يجب إزالة  كلمة العلماء متفقة على أنّ  من الحق أنّ : قطع الفعل: الأوّ 

 73.عينه، سواء عند ظهور مباديه الفعلية، أو تشخصه الملموس في الواقع

من أنواع االرتفاقات،  المنع من اتخاذ ما يخالف العادة: ومن فروع هذا اإلجراء  

إلزام الجار بسد : التي يلزم عنها إضرار في خصوص العالقات الجوارية، ومن ذلك

ردم البئر إذا : إذا كانت سببا في إيذاء جاره وكشف عوراته، ومنها( الطاقة)كوة داره 

 74.تسبب حفرها في نضوب ماء بئر الجار

سد واألضرار الواقعة ال يخلو أن يكون العمل على إزالة المفا: إزالة آثار الفعل: ثانيا

ران المتضرر عند عليه مفسدة أخرى، أو أن يكون بجب بإزالة عين المفسدة إذا لم يترتب

تعذر إزالة المفسدة، فمن فروع الحالة األولى ثبوت الخيارات في العقود، كخيار العيب 

باب : لثانيةالحالة اومن فروع  75وخيار الغبن، لرفع الضرر عن أحد المتعاقدين،

ه في أبواب الفقه المختلفة، حتى في العبادات الضمان عامة، المبثوثة فروعه ومسائل

والتسبُّب  فرق في إيجاب الضمان بين المباشرة ه ال، مع لفت األنظار إلى أنّ (الجبران)

د والخطأ، وال بين العلم والجهل، إذ العمد والخطأ في أموال الناس وال بين العم

 76.سواء

                                                           
ل، إذا كان التصرف فيها يستثنى من ذلك أن ثمة بعَض االحتياط والتحفظ عند بعض الفقهاء في تقييد حق الملكية في خصوص أحكام الجوار وما يحري مجراها من المسائ 73

شباه والنظائر، دار شرح كتاب األ غمز عيون البصائر، (أحمد بن محمد)الحموي : انظر. بريئا من ظهور قصد اإلضرار وكان في نطاق االعتياد
 .3/299 :م2971/هـ2401، 2الكتب العلمّية، بيروت، ط

شرح تنوير األبصار وجامع البحار، حققه وضبطه  الدر المختار، (محمد بن علي)الحصكفي : انظر هذا األصل والتفريع عليه في 74
التاج  (محمد بن يوسف) المواق .1/443:م2002/ هـ1423، 1عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 مواهب الجليل( محمد بن عبد الرحمن)الحطاب،  .1/260: هـ1398، 2شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ط واإلكليل
حاشية الدسوقي على الشرح  ،(محمد عرفة) الدسوقي .1/202: هـ1398، 2شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ط

دار الفكر،  ،المغني، (عبد اهلل بن أحمد)ابن قدامة  .3/300 (:ت.د)شرح المذكور، دار الفكر، الكبير للدردير وبهامشه ال
تح هالل مصيلحي ومصطفى هالل، دار ، كشاف القناع، (منصور بن يونس)البهوتي . 4/333: هـ1405، 1بيروت، ط

 .6/210: هـ1402الفكر، بيروت، 

 .177: هـ1380، 7مطبعة جامعة دمشق، دمشق، ط ،المدخل الفقهي العام ،(مصطفى) لزرقاا75 

ابن نجيم : انظر. بناء على أن الضمان من باب خطاب الوضع ال خطاب التكليف، لهذا ال يشترط فيه ما يشترط في خطاب التكليف من شروط األهلية وتفاصيلها 76
، 1/61: البحر المحيطالزركشي، . 4/241: (ت.د)شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيرت،  البحر الرائق، (زين الدين بن إبراهيم)
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هذا النوع قسيم الجزاء المالي : ترتيب الجزاء العقابي على الفعل زجرا للفاعلين: ثاثال 

يصلح في حاالت، وال يكون كافيا ( العيني)بجبران المتضرر، ألن الجزاء المالي 

وزاجرا في حاالت أخرى، كحاالت اإلضرار ذات الطبيعة الجنائية، ال سيما ما تعرض 

لتضمين هاهنا ال يكفي في إزالة المفسدة عن المتضرر، ا منها لألعراض واألبدان، فإنّ 

يِّ  لهذا شرع ترتيب الجزاء العقابي على حاالت اإلضرار الجنائية بنوعيه الحدِّ

 77.والتعزيريِّ 

 

 :الطريق النفعي المصلحي: النوع الثالث

المعروف بمبدأ فتح الذرائع، ويراد به تحقيق الوسائل المفضية إلى نفع العباد، 

راجع إلى مبدأ  ة إلى تيسير السبل إلى تحقيق مصالح البشر، وهذا الطريقالممهد

تنفيذية ألوامر الشريعة  إليه في استحداث أحكام جديدة ذات صفةلجأ االستصالح الذي ي

جلب المصالح، وهي األمور التي يحتاج : اإلسالمية، ومن مظاهر إعمال هذا المبدأ

أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة بمقدار إليها المجتمع إلقامة حياة الناس على 

الحاجة ألجل تمويل الخدمات العامة، والمشروعات الهامة المفيدة، وهذا المبدأ اإلنمائي 

المصلحي سلكته الشريعة في األمور الدينية والمدنية على حدٍّ سواء، وقد خطا اإلمام 

طوة أكبر فلم يكتفيا ومن بعده اإلمام القرافي بهذا األصل خ 78العز بن عبد السالم

بإحداث تشريع مباح في أصله كما سبق التمثيل له، بل جاوزا بهذا المبدأ إلى تجويز 

م، وفي هذا يقول  وسيلة المحرم إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من مفسدة ذلك المحرَّ

ل مة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالتوسّ قد تكون وسيلة المحرم غير محرّ ": القرافي

م عليهم االنتفاع به، لكونهم مخاطبين األسرى، بدفع المال إلى العدو الذي حرّ إلى فداء 

 حراما حتى ال يزني بامرأة، إذا عجزبفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل يأكله 

 79."عن ذلك إال به، وكدفع المال للمحارب حتى ال يقتتل هو وصاحب المال

                                                                                                                                                                             
محمد بن )الرملي  .4/207: هـ1282بشرح المنهاج، المطبعة الوهبية، مصر،  تحفة المحتاج، (أحمد بن حجر)الهيثمي  .241

 .1/216: م1938/ هـ1375ي وأوالده، مصر، إلى شرح المنهاج، مطبعة مصطفى البابي الحلب نهاية المحتاج، (أبي العباس

 .300-301: اعتبار المآالت ،السنوسي 77

مصالحها على مفاسدها، ذكر فيه  عقد اإلمام العز بن عبد السالم فصال في اجتماع المصالح والمفاسد، وذكر حاالته، واألمثلَة المشتملَة على المصالح والمفاسد مع رجحان 78

 .212-2/97:م2990/ هـ2420، مؤسسة الريان، بيروت، قواعد األحكام. النوع وستين مثاال على هذاثالثة 

 .372-2/370:الذخيرة 79
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مظهر من مظاهر مرونة هذا التشريع وهذا النوع من االجتهاد المآلي إنما هو 

التشريع اإلسالمي  واستجابته لنوازع البشر، ورغبات األنفس، ودواعي الفطرة، فإنّ 

ر، وصرف الشواغل والصوارف التي تزعهم عن سلوك طريق بهداية البش كما عني

أو  على العباد، باتخاذ ما فيه مصلحة لهم خالصةبفتح باب التيسير  اآلخرة، كذلك عني

 .اجحةٌ ر
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 الفصل الثالث

 :مسالك إعتبار المآالت ، ويشتمل على مبحثين 

 

 . سد الذرائع: المبحث األول 

 . اإلستحسان : المبحث الثاني 
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 : مسالك إعتبار المآالت : الفصل الثالث 

أحكامها األصلية انطالقًا من كون اعتبار المآالت مرادًا به صرف األفعال من         
إلى أحكام أخرى، تالفيًا لما ينتج عن األولى من مآالت فاسدة، وتوجيهها إلى مآالت 
الصالح، وكون النظر في مآل العمل بالحكم واجبًا على المجتهد، بحيث إذا أفضى إلى 
مفسدة راجحة منع العمل به، وكذلك الحكم بالمنع إذا أدى إلى تلك المفسدة أبيح؛ ألن 

األفعال معتبرة مقصودة شرعًا، بدليل اعتبار الشارع للمسببات عند تشريع مآالت 
األسباب لها، فإن هذا الصرف ال يمكن أن يكتسب حكم المشروعية إذا كان منطلقه 

فال . االعتباط والتحكم؛ إلفضائه حينها إلى تبديل شرع اهلل وتحريف الكلم عن مواضعه
وشهد لها  -اقتضاها أصل اعتبار المآالت-بد أن يجري هذا الصرف عبر طرق شرعية 

..  مسلك ال عوج فيه وال شطط الشرع باالعتبار، وتعد ضابطة لهذا الصرف للسير على
والمبحث الثاني  الذرائع، و سدفي مبحثين المبحث األول  هذه المسالكويتناول الباحث  

 .االستحسان

 : سد الذرائع :   المبحث األول 

من الممكن القول إن موضوع سد الذرائع غدا من الموضوعات ذات األهمية        
ومن الغريب أن . الكبيرة في وقتنا الحاضر سواء كان من المعتدين به أو من غيرهم 

حتى ، والسيما من قبل من يرفضون االعتداء به ، هذا الموضوع أصبح مجااًل للتندر 
باعتبار أن ، الذرائع إلغاء صالة الجمعة غدا فريق منهم يذكر بسخرية أن من باب سد 

وكأنهم ، صالة الجمعة غدت وسيلة الجتماع وتظاهرات المعارضين لبعض األنظمة 
ولهم سند من األدلة الشرعية  هو سد ، يّلوحون لبعض الحكام باتخاذ مثل هذا القرار 

كما أنه  .وهذا نوع من العبث الممجوج الذي ال يرتضيه عاقل يحترم نفسه . الذرائع 
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ولهذا فأن إبراز حقيقته . ومعرفة أبعاده وشروطه ، جهل بحقيقة هذا الموضوع 
منعًا من استخدام الشيئ في غير ما . وضوابطه يعد من األمور الهامة في هذا المجال 

وصواًل ( سد الذرائع ) ومن التسلط على الواجبات والمحرمات بركوب مقولة ، وضع له 
 .ز شرعًا بما يجوز إلى ماال يجو 

سواء كانوا ممن يرون األخذ ، وقد عني بهذا الموضوع عدد من علماء الشرع المتقدمين 
ولعل ممن تكّلم فيها تفصياًل من علماء السلف . بسد الذرائع أو ممن كانوا ال يرون ذلك 

ت )وتلمذه ابن قّيم الجوزية ، في كثير من فتاواه ( هـ 121ث) شيخ اإلسالم ابن تيمية 
مثااًل لذلك (  99) ووسع الكالم في ذلك وذكر ، الذي نافح عن سد الذرائع (  هـ 157

(  اعالم الموقعين) هو في كتابه كما ، يصلح كثير منها أن يكون دلياًل على ما ذهب إليه 
 ( .الموافقات ) في كتابه ( هـ 097) والشاطبي (  80)

ويرفض ما هو قريب ، يرفضه ( هـ252) وفي الجهة المقابلة نجد ابن حزم الظاهري 
وفيما (  81)ويدلل عل بطالنه ، ويشنع على األخذين به ، من معناه وهو االحتياط 

 ،عدا ذلك نجد للعلماء أقواًل متعددة 

وما ، ما هو رسائل علمية ( سد الذرائع ) وقد سبق لعدد من المعاصرين أن كتبوا في 
 .هو دراسات لم تكتب للغرض المذكور 

فأن بعضهم أفتى بمنع ، أّن العلماء يرون إعطاء الوسيلة حكم المتوسل إليه  ونظرًا إلى
 .كثير من األمور تبعًا لما يتصورون أنه مما ُتوّسل به ما هو محظور 

                                                           
 (الطباعة المنيرية ) وما بعدها  210/  3اعالم الموقعين (80)

 (الباب الرابع والثالثون) وما يليها  041إلحكام ص ا(81)
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وفي تصورنا أن ضبط . ويعود ذلك إلى عدم وجود ضوابط دقيقة في الموضوع المذكور 
تمنع يعد من األمور التي ال بد منها الذريعة التي تمنع وتمييزها عن الذريعة التي ال 

 . إلعمال قاعدة أو دليل سد الذرائع 

 

 :معنى سد الذرائع والكلمات ذات العالقة : المطلب األول 

ولمعرفة معناه ال بد من معرفة معنى ، سد الذريعة علم مركب يطلق على دليل خاص 
وسنبين ذلك في ( ع سد الذرائ) ثم بيان معنى مصطلح ، جزئية الذين تركب منهما 

 : تياآل

 :معنى الّسد  : أوال  

والسد بالضم . أو أغلقتها ، يقال سددت الثلمة ونحوها ردمتها . الّردم : السد في اللغة 
وقيل أن المضموم أي السُّّد ما كان من عمل بني آدم . والفتح الحاجز بين الشيئين 

ومن استعمال الّسد بمعنى ، أسداد والجمع ، والّسد بالفتح بناء يجعل في وجه الماء 
َقاُلوا َيا َذا الَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض َفَهْل ]الحاجز قوله تعالى  

سّد الباب سّدا : والّسد الَغلُق يقال  82[َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّا
) وأقرب معاني السد في بيان معنى (  83)ه والّسداد بالكسر ما يسد به   القارورة أغلق

 هو المنع واإلغالق( سد الذرائع 

 

                                                           
82
    {49:الكهف}  

 (83)
 56،ص هـ1941 الثالثة والتوزيع ، الطبعة للنشر المعارف مكتبة ،المصباح المنير 

(1)
 02،ص  المصدر السابق 
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 :معنى الذرائع 

 الذرائع في اللغة

 :منها ، وهي اللغة تطلق على معاٍن متعددة ، الذرائع جمع ذريعة 

ل بها إلى الشيئ يقال  .7 فالن بذريعة أي تذرع : إنها الوسيلة التي ُيتوصِّ
 (. 84)توصل بها  

أي الجمل الذي يستتر به ، إنها الّدريئة التي يستتر بها الرامي للصيد  .2
إذ هو ، الرامي للصيد يسير إلى جنبه مخفيًا نفسه بوساطته عن الصيد 

. يسير جنبه حتى ال يراه الصيد ، الوسيلة التي يختبئ بها الرامي للصيد 
 .نى من شيئ وقرب إليه ذريعة ثم ُسّمي بعد ذلك كل شيئ أد

إنها السبب الذي يوصل إلى الشيئ يقال فالن ذريعتي إليك أي سببي  .1
 (. 85)ووصلتي التي أتسبب   بها إليك  

وسميت ذريعة لكونها ، إنها الحلقة التي يتعّلم  عليها الرامي اإلصابة  .1
(  195ث )ويرى ابن فارس ( .  86)سببًا ووسيلة إلى تعّلم    الرمي 

الذال والراء والعين أصل واحد يدل على امتداد وتحرك إلى أمام وذكر  أن
وهذا كالم يحتاج إلى (  88) 87أن الفروع كافة ترجع إلى هذا المعنى 

نوع من التأويل والتبرير لحمل دالالت األلفاظ المختلفة المعنى في 
على أنه مهما يكن أمر فان الذريعة . على المعنى الذي ذكره ، الظاهر 

وهو معنى يستفاد من جميع الدالالت . ي الطريق والوسيلة إلى الشيئ ه
 .السابقة 

                                                           
(3)

 .والمعجم الوسيط .   هـ1941 الثالثة والتوزيع ، الطبعة للنشر المعارف مكتبة والمصباح المنير، لسان العرب 
(4)

 المعجم الوسيط
 . 1/310معجم مقاييس اللغة ( 1)

 
87
 . هـ1941 الثالثة والتوزيع ، الطبعة للنشر المعارف مكتبة المرجع السابق ، 
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 :الذرائع في االصطالح 

وفي تعريف الذريعة في االصطالح توجد تعريفات كثيرة منها ما هي تعريفات لها 
ونورد فيما يأتي بعض هذه ، بالمعنى العام ومنها ما هي تعريفات لها بالمعنى الخاص 

 ي المجالين المذكورينالتعريفات ف

 .تعريفات الذريعة في معناها العام : أواّل 

وهذه التعريفات ذات صلة كبيرة بالمعنى اللغوي إن لم تكن هي هو فهي  لم تقتصر 
على ما يؤول إلى الفساد بل تشمل كل وسيلة إلى الشيئ حتى لو كانت وسيلة إلى 

. ئع وما يدخل في نطاق فتحتها أي إنها تشمل ما يدخل في نطاق سد الذرا، المصلحة 
 :ومن هذه التعريفات 

ولكنه قال بعد هذا ( الذريعة الوسيلة للشيئ ( ) هـ 211ث) قال القرافي  .7
وقوله في (  89)التعريف ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعًا 

) البداية تعريف للذريعة فقط لكن قوله فيما بعد هو تعريف للعلم المرّكب 
 والذي يعنينا من ذلك هو تعريفه للذريعة( سد الذرائع 

الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى ( هـ157ت) وقال ابن قيم الجوزية  .2
ووفق التعريفات الداخله في هذا اإلطار ال يختص (.  90)الشيئ  

بل يشمل ما ينبغي أن يفتح ، ( تعريف الذريعة بما يجب سده أو حسمه 
واعلم أن الذريعة كما يجب ( هـ211ت  )من الذريعة أيضًا يقول القرافي 

سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح فان الذريعة هي الوسيلة فكما أن 

                                                           
 . 447ص م  ،2999 - هـ2429 األولى العربي ، الطبعة الكتاب ،، دار شرح تنقيح الفصول. ( 89)

 
 . 3/210 1441 - هـ 1911 الثانية:  الطبعة، اعالم الموقعين  (90) 
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( وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب  واجبه كالسعي للجمعة والحج 
(91 .) 

ل إليها إال ( : هـ157ت) ويقول ابن القّيم  .1 لما كانت المقاصد ال ُيتوصَّ
إليها معتبرة ، كانت طرقها وأسبابها تابعة ، ا بأسباب وطرق تقضي إليه

فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب . بها 
إفضائها إلى غاياتها ووسائل الطاعات والقربات في حجّيتها واألذن بها 
بحسب إفضائها إلى غاياتها  فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكالهما 

 92. )غايات وهي مقصودة قصد الوسائل مقصود لكنه مقصود قصد ال
. ) 

 :تعريفات الذريعة في معناه الخاص 

 والمقصود من ذلك تعريف الذرائع التي يتناولها الّسد ما دمنا بشأن موضوع

باعتبارها وسيلة إلى أمر محظور وأغلب التعريفات التي اطلعنا عليها ( سد الذرائع ) 
 :كثيرة نذكر بعضًا منها فيما يأتي وهي تعريفات . تدخل في هذا المجال 

هي األمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت ( هـ 122ت) قال القاضي عبد الوهاب  .7
 (. 93)التهمة في التطرق به إلى الممنوع  

هي المسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتوصل ( هـ 111ت) وقال أبو الوليد الباجي  .2
( إحكام الفصول ) وهذا التعريف أورده في كتابه (  94)بها إلى فعل محظور 

                                                           
 .449ص ،  العلمية الكتب دار، شرح تنقيح الفصول (91)
 . 3/210,229 ، 1441 - هـ 1911 الثانية:  الطبعة اعالم الموقعين (92)
 . 2/101اإلشراف على مسائل الخالف (93)
 .بتحقيق عبد المجيد تركي 690إحكام الفصول ص (94) 
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) وبهذا التعريف أخذ الشوكاني (  95( )الحدود ) كما أورده بنّصه في كتابه  
 ( 96( )إرشاد الفحول ) في كتابه  ( هـ 7256ت

هي كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى ( هـ511ت ) وقال أبو بكر العربي  .1
 (. 97( )محظور 

هي األشياء التي ظاهرها اإلباحة (  98( )هـ 526ت) جد وقال ابن رشد ال .1
 ( . 99)ويتوصل بها إلى فعل محظور  

أمر غير ممنوع بنفسه، يخاف من : )هي( هـ217ت )وقال أبو عبد اهلل القرطبي  .5
 (. 100()ارتكابه الوقوع في ممنوع

 وليس بين هذه التعريفات فروق ظاهرة، فهي تتفق على أن الذريعة هي أمر مباح أو
ظاهر الجواز، وأّن هذه الذريعة تتخذ طريقًا إلى أمر محظور، أو ممنوع، فهي ال تشمل 
أّي طريق آخر ال ُيَوّصل إلى المحظور، فتخرج بذلك الطرق والوسائل المؤدية إلى ما 

 .هو واجب أو مندوب

قويت )لكن يالحظ أن بعض هذه التعريفات عّبرت عن التوّصل إلى المحظور بعبارة 
يخاف )، وبعضها عّبرت بـ (هـ122ت )كما في تعريف القاضي عبد الوهاب  (التهمة

، وهي (هـ217ت)كما في تعريف أبي عبد اهلل القرطبي ( من ارتكابه الوقوع في الممنوع
 .فروق يسيرة مآلها إلى المعاني التي وردت في التعريفات األخر

ت )قة، مثل قول الشاطبي هذا وقد وردت تعريفات ال تنطبق على أّي من المعاني الساب
في تعريف الذريعة بأنها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، ففي هذا التعريف ( هـ196

                                                           
 .نزيه حماد . بتحقيق د 67الحدود ص (95)
 .بتحقيق أبي مصعب البدري  422ص (96)
(97)

 .بتحقيق محمد البجاوي  070القسم الثاني ص/ أحكام القران 
(98)

 .هـ 110المتوفي سنة ( الجد ) هو أبو الوليد محمد بن أحمد 
 (99)

 . 1/297نقالً عن المقدمات الممهدات   01سد الذريعة في الشريعة اإلسالمية لمحمد هشام البرهاني ص  

 (.75، 2/75)الجامع ألحكام القرآن  (100)
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التوسل الذي هو فعل المتذّرع ذريعة، بينما الذريعة هي ( هـ196)جعل الشاطبي 
ن كان باإلمكان تأويل هذا الكالم، ولكّن األصل عدمه  .المتوّسل به، ال التوّسل، وا 

 :ف المختارالتعري

عند النظر في التعريفات المتقدمة نالحظ أن من عّرفوا الذريعة بمعناها العام لم يكونوا 
قريبين مما يراد تعريفه، في هذا الموضع؛ ألن الكالم إنما هو في أصل سّد الذرائع، 
والذرائع الموّصلة إلى الواجب أو المندوب أو المباح ال تدخل في هذا المجال، فما ال 

الواجب إال به فهو واجب، وما ال يتم المندوب إال به فهو مندوب، وكذا األمر في يتم 
 .المباح، وجميع هذه األمور تحكمها قواعد أخر، وال تدخل في باب ما يسّد من الذرائع

وحيث إن الكالم عن السّد والحسم، فال بّد أن تكون الذريعة مما يؤدي إلى المفاسد أو 
 .المحرمات، أو المكروهات

وال بّد أيضًا، أن تكون الذرائع التي يراد سّدها مما هي جائزة، أو مباحة، وأن ال تكون 
ممنوعة، سواء كانت محّرمة أو مكروهة، إذ هي لو كانت محّرمة أو ممنوعة، لكانت 

؛ ألّن ذلك من تحصيل  -حينئذ  –مسدودة بهذا الحكم الشرعي، فال معنى لسّدها 
 .الحاصل

 :ذرائعمعنى مصطلح سّد ال

يتضح من خالل معنى كّل من الذرائع، والسّد، أّن المراد من سّد الذرائع هو المنع منها 
وتحريم اإلقدام عليها، ويبدو أّن أغلب األصوليين الذين تطّرقوا إلى موضوع سّد الذرائع 

( سد الذرائع)اكتفوا بتعريف الذريعة والسّد، ولهذا قّل أن نجد تعريفات لهم لمصطلح 
 .بالمرك
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سّد الذرائع حسم مادة ( هـ117ت)ومن هذه التعريفات القليلة قول ابن جزئ الغرناطي 
 .، وهو تعريف، فيما يبدو، يفي بالمطلوب(101)الفساد بقطع وسائله

ذا أردنا أن نجري تعديالت، أو إضافات يسيرة على تعريفات الذريعة، فاخترنا تعريف  وا 
الذرائع هو المنع من ظاهره الجواز، إذا قويت القاضي عبد الوهاب مثاًل، قلنا أن سد 

 .التهمة في التطّرق به إلى الممنوع

 :الكلمات ذات العالقة، وفيه فرعان

 :الكلمات المفردة من ذوات العالقة، وفيه ثالث مسائل

 :المقدمة: المسألة األولى

، ، وأطلقت أيضًا على معاٍن أخر عدة(102)المقدمة هي ما يتوّقف عليه وجود الشيء
إطالقها على قضية جعلت : إطالقها على ما تتوقف عليه األبحاث اآلتية، ومنها: منها

، ومنها ما (103)إطالقها على ما تتوقف عليه صحة الدليل: جزءًا من القياس، ومنها
، والمعنى األول، أي ما يتوقف عليه وجود الشيء (104)تتوقف عليها المسائل بواسطة

ما ال يتم الواجب إال : ومنه مقدمة الواجب، وهي قولهمهو المناسب للمباحث األصولية، 
 .به فهو واجب

وبالنظر في معنى كل من الذريعة والمقدمة نجد أن بينهما اشتراكا في بعض المعاني، 
واختالفًا في بعضها األخر، ومما يشترك فيه المصطلحان النكاح، فإنه باعتباره شرطًا 

                                                           
 (.456صـ)أحكام الفصول : ، وانظر(614صـ)تقريب الوصول إلى علم األصول  (101)
 (.775صـ)أصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي  (102)
 (.7/714)، وجامع العلوم والحكم (552صـ)، والكليات (712صـ)، والتوقيف على مهمات التعاريف (221، 222صـ)التعريفات  (103)
 (.546صـ)الكليات (104)
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ثالثًا يكون مقدمة، وباعتباره مفضيًا عادة إلى ضروريًا لتحليل المرأة إلى من طّلقها 
 (.105)التحليل يكون ذريعة

أن كال من المقدمة والذريعة بمعناها العام سابق على : ومما يشتركان فيه أيضاً 
المقصود في الوجود، ويشمل ما يتوقف عليه وجود الشيء وغيره، وما يكون في العادة 

 (.106)مفضيًا وغيره

 :ومما يختلفان فيه

الذريعة ال يلزم أن يكون الشيء متوقفًا عليه كضرب المرأة برجلها ذات إن  .أ 
الخالخيل، فإنه ذريعة لالفتنان، لكن االفتنان ال يتوقف على الضرب باألرجل، 

 .فقد يوجد من غير ذلك
وعلى هذا ال يكون مقدمة، بل هو ذريعة، ومثل ذلك سب آلهة المشركين الذي 

َوَأْقَسُموا ِباهلِل َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئْن :]قال تعالى –تعالى  –هو ذريعة إلى سب اهلل 
َجاَءْتُهْم َآَيٌة َلُيْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإنََّما اآَلَياُت ِعْنَد اهلِل َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت اَل 

من دون أن يوجد سب  –تعالى  –ولكن قد يسب المشركون اهلل .   107[ُيْؤِمُنونَ 
 .لهتهم، فهو ذريعة وليست مقدمةآل

وقد توجد المقدمة من دون أن يكون فيها معنى الذريعة، كالسفر للمعصية،  .ب 
فإن المعصية بتوقف ارتكابها على السفر، أي قطع المسافة، غير أن السفر 
ذاته ليس شأنه اإلفضاء إلى مفسدة المعصية فهو مقدمة وليس ذريعة 

، وعلى هذا فإن بين الذريعة والمقدمة العموم والخصوص الوجهي، فقد (108)
توجد المقدمة دون أن يكون فيها معنى الذريعة، وتوجد الذريعة دون أن يكون 

                                                           
 (.57صـ)ئع لمحمد هشام البرهاني سد الذرا (105)
 .المصدر السابق (106)

107
 {126:األنعام} 

 (.57، 56صـ)المصدر السابق  (108)
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فيها معنى المقدمة، وقد يجتمعان في أمر فيكون ذريعة ومقدمة، كالزنى 
ة المذكورة، المفضي إلى اختالط األنساب وفساد الفراش، فإنه ذريعة للمفسد

 (.109)ومقدمة لها، وكشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر وضياع العقل
 :الحيلة: المسألة الثانية

الحيلة هي ما ُيتوّصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، 
ى وقد تستعمل فيما فيه حكمة، والحيلة الحذق في تدبير األمور، وهي تقليب الفكر حت

 (.110)يستهدي إلى المقصود

 (.111)وفي التعريفات إنها اسم من االحتيال، وهي تحّول الَمرء عما يكرهه إلى ما يحبه

أطلقت الحيلة على التوصل بما هو سائغ مشروع في الظاهر، أو غير : وفي االصطالح
سائغ على إسقاط حكم، أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث ال يسقط، أو ال ينقلب، إال مع 

 (.112)الواسطة تلك

وعلى هذا فإن المحتال يفعل تلك الواسطة ليتوصل إلى غرضه المقصود، مع العلم أن 
الواسطة المذكورة لم تشرع لما قصده المحتال، أو المتحّيل، فالحيلة كما يذكر الشاطبي 

 :مشتملة على مقدمتين( )هـ196ت )

 .قلب أحكام األفعال بعضها إلى بعض في ظاهر األمر: إحداهما

جعل األفعال المقصود بها في الشرع معاٍن وسائل إلى قلب تلك : واألخرى
 (.113()األحكام

                                                           
 (.57، 52صـ)المصدر السابق، وقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه اإلسالمي  (109)
 (.172صـ)، والتوقيف على مهّمات التعاريف (624صـ)المصباح المنير، واألشباه والنظائر البن نجيم  (110)
 (.56صـ)التعريفات  (111)
 (.2/755)الموافقات  (112)
 (.2/756)المصدر السابق  (113)
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، (114()هـ121ت )ومن العلماء الذين أكثروا الحديث عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
في ( هـ196ت )، والشاطبي (115()إعالم الموقعين)وتلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه 

 (.116()الموافقات)كتابه 

بعناوين مختلفة، كالتعبير عن ذلك ( الحيل)اول الكثير من كتب الحنفية موضوع وقد تن
 (.117()كتاب المخارج)أو بـ ( كتاب الحيل)بـ

، ومن خالل (الذرائع)و ( الحيل)والذي يعنينا في هذه المسألة هو بيان العالقة بين 
من التداخل  النظر في تعريف كل منهما، والنظر في األمثلة المذكورة لهما، يظهر نوع

 .بينهما،  كما يظهر نوع من االفتراق

ومن الممكن القول إن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا، فيجتمعان على أمر، وينفرد كل 
 .منهما بغير ذلك

 :ويتبين ذلك من األمثلة اآلتية

فمثال التداخل واجتماع كل منهما على أمر واحد، شراء البائع السلعة ممن  .7
من ثمن البيع، فهذا حيلة للتعامل بالربا، وذريعة إلى ذلك اشتراها منه بأقل 

 .أيضاً 
ومثال ما كان ذريعة وليست بحيلة سب األوثان عند من يعلم من حاله أن يسب  .2

 .فهذا السب ذريعة وليست بحيلة، النتفاء القصد –تعالى  –اهلل 
ل، ومثال ما كان حيلة وليست ذريعة التبّرع بنصاب الزكاة، قبل حوالن الحو  .1

 .للفرار من الزكاة

                                                           
 (.6/126)الفتاوى الكبرى (114)
 (.الطباعة المنبرية)وما بعدها ( 7/162)إعالم الموقعين  (115)
 .وما بعدها( 2/755)الموافقات  (116)
 (.624صـ)األشباه والنظائر البن نجيم : انظر(117)
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 :الوسيلة: المسألة الثالثة

الوسيلة هي الذريعة في المعنى اللغوي، وفي المعنى العام للذريعة في االصطالح، ولهذا 
نجد أن كثيرًا من العلماء لم يذكروا الوسيلة على أنها من الكلمات ذات العالقة بالذريعة 

هر فيه فرقًا بين الوسيلة والذريعة، أورد كالمًا يظ( هـ117ت )غير أن ابن السبكي . 
رحمه اهلل  –( هـ261ت )قواًل للشافعي ( هـ176ت )ذكره تعقيبًا على تخريج ابن الرفعة 

في باب إحياء ( هـ261ت )، أخذه من نص اإلمام الشافعي (سد الذرائع)هو األخذ بـ  –
الماء ليمنع به بعد ذكر النهي عن بيع  –رحمه اهلل  –إذ قال ( األم)الموات من كتاب 

الكأل، وأنه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل اهلل لم يحل، وكذا ما كان ذريعة 
إذا كان هذا هكذا ففي هذا ما (: )هـ176ت)إلى إحالل ما حرم اهلل، قال ابن الرفعة 

، لكن الشيخ (118()يثبت أن الذرائع إلى الحالل والحرام تشبه معاني الحالل والحرام
ت )إنما أراد الشافعي : )نازع في هذا التخريج وقال( هـ152ت)ن السبكي تقي الدي

تحريم الوسائل ال سد الذرائع، والوسائل تستلزم المتوّسل إليه،  –رحمه اهلل  –( هـ261
ومن هذا النوع الماء، فإنه مستلزم عادة لمنع الكأل الذي هو حرام، ونحن ال ننازع فيما 

 (.119()يستلزم من الوسائل

( هـ152ت)هذا فإن ما أّدى إلى المحّرم قطعًا، هو عند اإلمام تقي الدين السبكي  وعلى
من تحريم الوسائل، ال من سد الذرائع، والذي دعاه إلى هذا التفريق هو نفي أن يكون 

 .ممن يأخذ بسد الذرائع( هـ261ت )إمامه الشافعي 

 :المصطلحات المركبة من ذوات العالقة

                                                           
 (.4/56)، والبحر المحيط (1/116)األشباه والنظائر البن السبكي  (118)
 (.4/57)األشباه والنظائر في الموضع السابق، والبحر المحيط  (119)
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معنى كل من الذرائع والسد أن المراد من سد الذرائع هو المنع يتضح من خالل بيان 
منها، وتحريم اإلقدام عليها، ويبدو أن أغلب األصوليين الذين تطّرقوا إلى موضوع سد 
الذرائع  اكتفوا بتعريف الذريعة والسد، ولهذا قل أن نجد تعريفًا لهم لمصطلح سد الذرائع 

سد الذرائع (: هـ117ت)ول ابن جزئ الغرناطي المركب، ومن هذه التعريفات القليلة ق
ذا أردنا ، وهو تعريف فيما يبدو(. 120)حسم مادة الفساد بقطع وسائله يفي بالمطلوب، وا 

أن نجري تعديالت أو إضافات يسيرة إلى بعض تعريفات الذريعة، فأخذنا تعريف 
ظاهره الجواز، إن سد الذرائع هو المنع مما : مثاًل، قلنا( هـ122ت)القاضي عبد الوهاب 

 .إذا قويت التهمة في التطّرق به إلى الممنوع

  

                                                           
 .فركوسمحمد . د: بتحقيق( 614صـ)تقريب الوصول إلى علم األصول  (120)
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 :  أركان الذريعة وشروطها: المطلب الثاني 

 :أركان الذريعة

تكلم بعض المعاصرين عن أركان الذريعة، وأول من رأيته ذكر ذلك هو الشيخ محمد 
على ذلك  ، وتابعه(121()سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية)هشام البرهاني في رسالته 
 :، لقد جعل الشيخ البرهاني أركان الذريعة ثالثة، هي(122)بعض من كتب عن القاعدة

 .الوسيلة: الركن األول -7
 .اإلفضاء: الركن الثاني -2
 (.123)المتوسل إليه: الركن الثالث -1

أن عد اإلفضاء ركنًا في الذريعة محل نظر، نعم يمكن  –واهلل أعلم  –والذي يظهر لي 
من الذريعة، ولكن عّده جزءًا مقّومًا لها ال يتضح لي وجهه،  جعله شرطًا في المنع

 :واألولى القول إن أركان الذريعة هي

 .المتوّسل أو المتذرع به .7
المتوّسل أو المتذرع، أي الشخص الذي يستعمل الذريعة أو الوسيلة للوصول  .2

 .إلى غرضه
 .المتذّرع إلى تحقيقهالمتوّسل إليه، أو المتذّرع إليه، أي المقصود الذي يسعى  .1

ومن دون أن تتحقق هذه األمور ال يتضح لي وجه الكالم عن حكم الذريعة، سّدا أو 
فتحًا، فإذا تحققت هذه األمور، أو األركان، بحث الفقيه، بعد ذلك عن شروطها، 

 .والمالبسات المحيطة بها

                                                           
 (.122صـ)سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية  (121)
 (.62صـ)قاعدة الذرائع للدكتورة وجنات الميمني (122)
 (.121صـ)سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية لهشام برهاني  (123)
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 :شروط الذريعة

 :يمكن إجمال أهم شروط الذريعة في األمور اآلتية

النظر في اإلفضاء إلى المحرم أو المكروه، أو غير ذلك في العادة، فهل هو  .7
قطعي أو كثير الحصول، أو قليله، أو أنه نادر، فال نمنع ما كان إفضاؤها 
نادرًا، بل نبحث فيما كان إفضاؤه إلى الممنوع قطعيًا، أو كثيرًا؛ ألن األحكام ال 

، والنادر ال (124()عبرة للتوهم ال) تبنى على موهوم، أو نادر الحصول؛ ألنه 
 (.125)حكم له، إذا العبرة للغالب الشائع ال للنادر

أن تكون الذريعة مباحة، أو جائزة الفعل شرعًا، فإن لم تكن كذلك كانت ممنوعة  .2
 .ابتداًء وأصالة؛ ألنها مفسدة بذاتها، ال ألنها تؤدي إلى مفسدة

هو أرجح، فإن كانت  إذا تعارض إفضاؤها بين المصلحة والمفسدة عمل بما .1
ن كانت المصلحة أرجح لم  المفسدة أرجح من المصلحة قلنا بسد الذريعة، وا 

 .يعتّد بالذريعة
 .أن ال يؤدي منعها إلى مفاسد أخر أولى من المفاسد المتوقعة من إهمالها .1

 :  تقاسيم الذريعة: المطلب الثالث 

عن بعضها األخر في الحيثية أورد العلماء طائفة من التقاسيم للذريعة، يختلف بعضها 
التي قام عليها التقسيم، وال شك أن التقاسيم ذات أهمية كبيرة من حيث تمييز األقسام 

 .التي ُتسدُّ فيها الذريعة عن األقسام التي ليست كذلك

وفي النظر في التقاسيم المنقولة عن بعض العلماء نجد أنها تدخل في ضمن ثالث 
 :المطالب اآلتية حيثيات نذكرها فيما يأتي في

                                                           
 (.1/226)، وشرح المجلة لألتاسي (1/47)، ودرر الحكام (267صـ)شرح القواعد الفقهية للزرقا  (124)
، وأصول (157صـ)، مغني ذوي األفهام (274صـ)، إيضاح المسالك (1/267)من مجلة األحكام العدلية، المنثور [ 62]المادة  (125)

 .، وسائر شروح المجلة(146صـ( )مع تأسيس النظر)الكرخي 
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 .تقسيم الذرائع من حيث إفضاؤها إلى المفسدة، قوة وضعفاً 

 :وأهم ما نقل من ذلك التقاسيم اآلتية

، وهو أقدم ما أطلعنا (هـ176ت)تقسيم أبي العباس أحمد بن علي القرطبي : الفرع األول
ومتابعة في البحر امحيط، ( هـ191ت)عليه، وقد ّقسم الذرائع وفق ما عرضه الزركشي 

 :في إرشاد الفحول إلى قسمين هما( هـ7256ت)الشوكاني 

ما يفضي إلى وقوع المحظور قطعًا، وهذا ليس من باب سد الذرائع، بل : القسم األول
من باب ما ال خالص من الحرام إال باجتنابه، ففعله حرام، ويدخله بعضهم في باب ما 

 .ال يتم الواجب إال به فهو واجب

ما ال يفضي إلى وقوع المحظور قطعًا، وهو ما يجري الكالم عنه في سد : القسم الثاني
 :الذرائع، وقد جعله ثالثة أقسام هي

 .ما ُيفضي إلى الوقوع في المحظور غالباً  .7
 .ما ينفك عن المحظور غالبًا أي إن المحظور يقع نادراً  .2
 .ما يتساوى فيه األمران .1

المحظور غالبًا، مما ينبغي سده، والثاني وقال إن األول، أي ما يفضي إلى الوقوع في 
والثالث اختلف علماء المالكية في الحكم عليهما، فمنهم من يمنعهما، ويسميهما التهمة 

 (.126)البعيدة، والذرائع الضعيفة، ومنهم من ال يمنعهما

تقسيم نجم الدين أحمد بن محمد األنصاري المعروف بابن الرفعة : الفرع الثاني
 (.هـ176ت)

                                                           
 (.612، 611صـ)، وإرشاد الفحول (57، 4/52)البحر المحيط  (126)
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 :قسم الذرائع إلى ثالثة أقسام هيوقد 

ما يقطع بتوصيله إلى الحرام، وهو حرام باالتفاق، وهذا يمثل القسم األول من  .7
 (.هـ176ت)تقسيم القرطبي 

ما يقطع بأنه ال يوّصل، ولكنه اختلط بما يوّصل فكان من االحتياط وسد  .2
لحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها ال توصل إلى الحرام ، بالغالب الباب، وا 

 .الذي يوّصل إليه، وهذا غلو في القول بسد الذرائع
: ما يحتمل ويحتمل، وفيه مراتب، ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها، قال .1

فيها، إال القسم األول؛ النضباطه وقيام الدليل  –أي المالكية  –ونحن نخالفهم 
 (.127()عليه
 (:هـ196ت)تقسيم أبي إسحاق الشاطبي : الفرع الثالث

وقد جعل الذرائع من الحيثية المذكورة أربعة أقسام، وهي األقسام التي لم يقصد بها 
 :اإلضرار بالغير وهي

ما يكون إفضاؤه إلى الفساد قطعيًا، ومّثلوا له بحفر البئر خلف : القسم األول .7
باب الدار في طريق مظلم، بحيث يقع فيه الداخل قطعًا، ومن غير شك، وهذا 

ال يختلف الحكم عليه، فإن كان غير مأذون فيه كحفر بئر في النوع من األفع
الطريق العام؛ فإنه يمنع بإجماع الفقهاء، ويكون الحافر ضامنًا ما يترتب على 
ذلك من اإلضرار، وأما إن كان أصل الفعل مأذونًا فيه، كمن يحفر بالوعة في 

 :بيته يترتب عليها هدم جدار جاره، فإن هذا الفعل فيه نظران
 .أصل اإلذن في الفعل الذي لوحظ فيه انتفاع المأذون له في الحفر: حدهماأ

 .ما يترتب على هذا الفعل من ضرر يلحق الناس: وثانيهما

                                                           
 (.612، 611صـ)لفحول ، وإرشاد ا(57، 4/52)البحر المحيط  (127)
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وبناء على هذين النظرين اختلفت آراء الفقهاء، فمن نظر إلى أصل اإلذن لم 
 يضمن الحافر؛ ألن اإلذن والضمان ال يجتمعان، ومن نظر إلى ما يترتب على
الفعل من الضرر أوجب الضمان على الحافر؛ ألن دفع المضار مقدم على 

 (.128)جلب المنافع

أن يكون إفضاؤه إلى الفساد من باب غلبة الظن، ال من باب : القسم الثاني .2
العلم القطعي، وال ُيعّد نادرًا، وفي هذه الحالة يلحق الفعل بما يفضي إلى الفساد 

ألخذ بغلبة الظن؛ وألن الظن في األحكام قطعًا، آخذا باالحتياط الموجب ل
، ومثلوا له ببيع السالح وقت الفتن، (129)العملية يجري مجرى العلم أو القطع

 .، فإن البيع في هذه الحالة حرام(130)وبيع العنب للخّمار
ما يكون إفضاؤه إلى الفساد كثيرًا، لكن كثرته لم تبلغ به مبلغ : القسم الثالث .1

م القطعي، كالبيوع التي تُّتخذ ذريعة إلى الربا، كبيوع الظن الغالب، وال العل
 .اآلجال، فإنها تؤدي إلى الربا كثيرًا، ال غالباً 

وهذا القسم مما اختلف فيه العلماء، وكان مثار اختالفهم هو تردد النظر بين 
أصل اإلذن فيه، واحتمال وقوع الفساد بترتب الربا، فمن نظر إلى أصل اإلذن 

( هـ261ت)والشافعي ( هـ756ت)ا، وهو مذهب أبي حنيفة في البيع أجازه
، وبنوا على ذلك بطالن العقد احتياطًا، ووجه ترجيحهم هذا (هـ217ت)وأحمد 

 :الجانب على جانب أصل اإلذن في العقد، طائفة من األمور منها

إنه قد وجد في هذه العقود أصالن، أصل اإلذن، وأصل ما فيها من كثرة  .أ 
فيترجح جانب دفع الضرر، لكثرة المفاسد الناتجة عن ذلك، اإلضرار بغيرهم، 

 .ودفع المضار مقدم على جلب المصالح
                                                           

 (.262صـ)وما بعدها، وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ( 2/775)الموافقات  (128)
 (.2/557)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (261صـ)، وأصول الفقه ألبي زهرة (742، 2/776)الموافقات  (129)
 .تأجير العقار لمن يستعمله استعماالً محرماً : ومثل ذلك (130)
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ورود نصوص كثيرة بتحريم أمور كانت مأذونًا فيها؛ لما يترتب عليها من  .ب 
ن لم تكن غالبة وال مقطوعًا فيها، كالنهي عن  المفاسد في كثير من أحوالها، وا 

فر المرأة من غير مصاحبة زوجها، أو ذي الخلوة بالمرأة األجنبية، وعن س
رحم محرم منها، وكالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح، 

 .وكالنهي عن البيع والسلف حتى ال يكون ربا

 (.131)إن في العمل بذلك تجنيبًا للمسلم عن الوقوع في المحظور احتياطاً  .ج 
نادرًا وقلياًل، فتكون مصلحته هي ما يكون إفضاؤه إلى الفساد : القسم الرابع .1

الراجحة، ومفسدته هي المرجوحة، ومثلوا له ببيع األغذية التي ال تضر غالبًا 
وزراعة العنب، ولو اتخذ بعد ذلك للخمر، والنظر إلى المخطوبة والمشهود 

 .عليها
يقول . وهذا القسم حالل ومباح ال شك فيه، فهو باٍق على اإلذن الشرعي العام

وهو على أصله من اإلذن؛ ألن المصلحة إذا كانت (: ) هـ196ت) الشاطبي
غالبة فال اعتبار بالندرة في انخرامها؛ إذ ال توجد في العادة مصلحة عرية عن 
المفسدة جملة، إال أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم 

 (.132()وجوديعتبر ندور المفسدة، إجراء للشرعيات مجرى العاديات في ال

واستدّل على ذلك بأن ضوابط المشروعات كانت كذلك، كالقضاء بالشهادة في 
باحة القصر في  الدماء واألموال والفروج، مع إمكان الكذب والوهم والغلط، وا 
المسافة المحدودة، مع إمكان عدم المشقة كالملك المرفه، ومنعه في الحضر 

مال خبر الواحد، واألقيسة الجزئية بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة، وكذلك إع

                                                           
 (.555، 554صـ)، وأصول الفقه لوهبة الزحيلي (262، 261صـ)أصول الفقه ألبي زهرة : انظر (131)
 (.212ص )، والوجيز لعبد الكريم زيدان (261صـ2)أصول الفقه ألبي زهرة : ، وانظر(776، 2/775)الموافقات  (132)
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في التكليف مع إمكان خالفها، والخطأ فيها من وجوه، لكن ذلك نادٌر فلم 
 (.133)ُيْعَتبر

 .تقسيم الذرائع من حيث وضعها الشرعي في اإلفضاء إلى المفاسد أو عدمه

وهو غير بعيد عن تقسيم الذرائع من الحيثية األولى، وهي اإلفضاء إلى المفسدة قوة 
إعالم )في ( هـ157ت)وضعفًا، والتقسيم من هذه الجهة جاء في كالم ابن قيم الجوزية 

 :حيث قسم الذرائع أو الوسائل من هذه الجهة أو الحيثية إلى أربعة أقسام هي( الموقعين

وسيلة موضوعة لإلفضاء إلى المفسدة كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة  .7
الفرية، والزنا المفضي إلى اختالط المياه، السكر، والقذف المفضي إلى مفسدة 

وفساد الفراش ونحو ذلك، وهذا القسم جاءت الشريعة بالمنع منه كراهة أو 
 .تحريمًا، بحسب درجاته في المفسدة

وسيلة موضوعة لإلفضاء إلى أمر مباح أو مستحب، فُيّتخذ وسيلة إلى المفسدة  .2
ليل، أو يعقد البيع قاصدًا به أو المحرم بقصد كمن يعقد النكاح قاصدًا به التح

 .الربا، أو يتخالع قاصدًا به الحنث ونحو ذلك
 .المنع منه( هـ157ت)وهذا القسم محل نظر بين  العلماء، ورجح ابن القيم 

وسيلة موضوعة لإلفضاء إلى أمر مباح فيتخذ وسيلة إلى المفسدة أو المحرم  .1
 :من غير قصد، وهي قسمان

أرجح من مفسدته، كالنظر إلى المخطوبة ، ما كانت مصلحة الفعل فيها  .أ 
 .والمستامة أو المشهود عليها

ما كانت مفسدة الفعل فيها أرجح من مصلحتها، كالصالة في أوقات النهي،  .ب 
وسب آلهة المشركين بين أظهرهم، وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن العدة، 

                                                           
 (.2/776)الموافقات (133)
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( هـ157ت)لقيم وهذا القسم محل نظر بين العلماء كالقسم السابق، لكن ابن ا
رجح المنع منه، وأورد لترجيحه طائفة من األدلة، يمكن االطالع عليها في 

 (.إعالم الموقعين)كتابه 
وسيلة موضوعة لإلفضاء إلى أمر مباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها  .1

أرجح من مفسدتها كالنظر إلى المخطوبة والمستامة، والمشهود عليها، وكلمة 
 .جائر، وفعل ذات األسباب في أوقات النهي وغير ذلكالحق عند سلطان 

بحسب ( 134)وهذا القسم مما جاءت الشريعة بإباحته، أو استحبابه، أو إيجابه
 .درجاته في المصلحة

ومن المالحظ على هذه األقسام أن القسم األول منها ال ُيَعّد من الذرائع، بل التحريم 
ها ذرائع إلى المفاسد فعّدها من الذرائع ليس متوجه إلى ما يدخل فيه لمفاسد فيها ال ألن

 (.135)كما ينبغي

وكذلك القسم الثاني ال ُيعّد ذريعة أيضًا ، إال من حيث تأثيم الفاعل فيما بينه وبين اهلل  
وحرمة تصرفه باطنًا، أما إبطاله قضاء وظاهرًا، فال يتم إال بإقامة األدلة على  –تعالى -

ه المفسدة المحرمة، فالذي يعقد النكاح قاصدًا به تحليل أن ، الفاعل قد قصد بتصرفه هذ
في  –تعالى  –المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثالثًا أثم بهذا التصرف، وأمره إلى اهلل 

 .اآلخرة، لكن العقد ال يبطل قضاء، بحسب ما يقتضيه الظاهر

حتى لو كان قصد والذرائع التي تسد إنما يراعى فيها النتائج المترتبة على الفعل، فنمنع 
الفاعل حسنًا، كالذي يسب األصنام ال يقصد غير إهانتها واحتقارها، وهذا قصد حسن، 

 (.136) -تعالى  –لكنه يمنع لما يترتب عليه من سب اهلل 

                                                           
 (.الطباعة المنيرية( )121، 7/122)إعالم الموقعين  (134)
للشيخ  –حياته وعصره، وآراؤه وفقهه  –، وابن حنبل (767صـ)للشيخ محمد أبي زهرة  –حياته وعصره وآراؤه الفقهية  –مالك  (135)

 (.255صـ)محمد أبي زهرة 
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 :تقسيم الذرائع من حيث االتفاق واالختالف على حكمها: المطلب الثالث

الذي جعل ( هـ211ت)قرافي تقسيم ال: ونجد في هذا المجال تقسيمات متعددة منها
 :الذرائع من الحيثية المذكورة ثالثة أقسام هي

لقاء  .7 قسم أجمعت األمة على سده ومنعه كحفر اآلبار في طريق المسلمين، وا 
تعالى  –السم في أطعمتهم، وسب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهلل 

 .عند سب ما يعبده من األصنام –
عدم االعتداد به، فهو ملغى ووسيلة ال تسد وال تحسم، وقسم أجمعت األمة على  .2

كالمنع من زراعة العنب خشية أن يصنع خمرًا، فإنه لم يقل به أحد، وكالمنع 
 .من التجاور في البيوت خشية الزنا

وقسم مختلف فيه، هل ُيسد أو ال؟ كبيوع اآلجال تتخذ ذريعة للربا، فقد اعتبره  .1
 (.137)خرونالمالكية ولم يعتبره الشافعي وآ

وبهذا التقسيم، ومن الحيثية المذكورة أخذت طائفة من العلماء، وتابعت القرافي 
 .على ما ذكره( هـ211ت)

في كتابه تقريب الوصول إلى علم ( هـ117ت)ومن هؤالء ابن جزئ القرطبي 
 (.138)األصول

نما هو تصنيف، وجمع ، وليس لهذا التقسيم أهمية تذكر في مجال بيان حكم الذرائع، وا 
 .وتنسيق آلراء العلماء، بعد الحكم على الذريعة من قبلهم

                                                                                                                                                                             
 (.111صـ)قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه اإلسالمي  (136)
 (.7/244)، و (2/77)، والفروق (665صـ)شرح تنقيح الفصول  (137)
القاهرة، / نشر مكتبة ابن تيمية/ محمد المختار بن الشيخ محمد األمين الشنقيطي. د: بتحقيق( 615 – 614صـ)تقريب الوصول  (138)

 .هـ1616بجدة / ومكتبة العلم
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أما التقاسيم األخر فهي تقاسيم ذات تأثير مباشر في أحكام الذرائع، ولكن ينبغي أن 
نستبعد األمثلة التي ذكرت على أنها ذرائع متفق أو مجمع على منعها، أو سدها، كالمنع 

لرجل، أو المنع من قبول شهادة الخصم من سب آلهة المشركين، أو أن يسب الرجل أبا ا
والظنين، وما شابه ذلك، فهي ليست من المباحات؛ ألن الكالم إنما هو في الذرائع 
المباحة التي تؤدي إلى الفساد، وهذه األمور منعت بنص الكتاب أو السنة أو إجماع 

إنما هو المسلمين، فهي ليست من المباحات الخارجة عن الدليل المانع منها، والكالم 
 .في المباحات التي لم يشملها دليل خاص

 :على أن هذه التقسيمات فيما عدا ما ذكر، نلتقي في األمور اآلتية

إن ما أفضى إلى المفسدة قطعًا أو ظنًا في بعض التقسيمات هو مما أجمع أو  .7
 (.هـ121ت)اتفق على سده فيما جاء في تقسيم القرافي 

ي بعض التقسيمات، هو مما اتفق على منع إن ما أفضى إلى المفسدة نادرًا ف .2
 .سده

إن ما أفضى إلى المفسدة كثيرًا، أو تساوى فيه جانب اإلفضاء وعدمه، هو مما  .1
 .اختلف فيه العلماء، مما سنذكرها الحقاً 

 

 

 :  أقوال العلماء في سد الذرائع : المطلب الرابع 

ل بها إلى المحظور، اختلف العلماء في المنع من الذرائع التي ظاهرها اإلباحة  وُيتوصَّ
، ووافقه في ذلك (139)إلى المنع منها –رحمه اهلل  –( هـ719ت)فذهب اإلمام مالك 

                                                           
 ،(4/52)والبحر المحيط ( 227صـ)، والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للشيخ محمد المشاط (456صـ)أحكام الفصول  (139)

 (.722صـ( )بهامش فتح الودود)ونيل السول على مرتقى الوصول لمحمد بن يحيى الوالتي 
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سد الذرائع، : ومن مذهبنا أيضاً ( هـ172ت)قال الطوفي ( 140()هـ217ت)اإلمام أحمد 
 (.141)وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل

بنا، وهو ما ظاهره مباح وهو قول مالك وأصحا(: م7112/7921ت )وقال ابن بدران 
، (142()هـ261ت)والشافعي ( هـ756ت)وُيتوّصل به إلى محّرم، وأباحه أبو حنيفة 

، وهو من علماء الحنابلة، باب سد الذرائع، أحد أرباع (هـ157ت)وجعل ابن القّيم 
: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، واألمر نوعان: )التكليف، قال

أحدهما ما يكون : والنهي نوعان. قصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصودأحدهما م
المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع 

 (.143()المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين

ه الواقعي ينفي ويبدو أن نسبة األقوال إلى األئمة مطلقًا ال تتجه، وأمر فيه نظر؛ ألن الفق
أن يكون بعض األئمة ممن ال يرى سد الذرائع مطلقًا، بل المنفي متعلق بأنواع خاصة 

متعلقًا بجزئية معينة هي بيوع اآلجال، ( هـ261ت)من الذرائع، وربما كان نفي الشافعي 
 (.هـ261ت)، وأجازها أبو عبد اهلل الشافعي (هـ719ت)التي منع منها مالك 

 

 على أقوالهم في أدلة العلماء

لقد تبين من المبحث السابق أن العلماء القائلين بسد الذرائع كانوا فريقين أحدهما يرى 
سد الذرائع في الجملة ، أي في جميع األمور، وآخرهما يقصرها على سدها في مجال 

                                                           
 (.الطباعة المنيرية( )175صـ)المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد  (140)
 (.4/52)البحر المحيط : ، وانظر(7/216)شرح مختصر الروضة  (141)
 .بن أحمد، وابن بدران هو عبد القادر (175صـ)المدخل إلى مذهب أحمد (142)
 (.7/176)إعالم الموقعين  (143)
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معين، وهو بيوع اآلجال؛ ولهذا فإننا سنجعل هذا المبحث في مطلبين، يتناول كل واحد 
 .ًا من أنواع األدلةمنهما نوع

 :أدلة القائلين بسد الذرائع في الجملة

اسُتدل للقائلين بسد الذرائع في الجملة بطائفة من األدلة، منها ما هي من آيات القرآن 
، ومنها ما هي أحكام -صلى اهلل عليه وسلم  –الكريم، ومنها ما هي من أحاديث النبي 

ثبت بالسنة، أو باتفاق علماء األمة، وقد أورد في وقائع جزئية متعددة، سواء كانت مما 
تسعة وتسعين دلياًل على سد الذرائع ( أعالم الموقعين)في كتابه ( هـ157ت)ابن القيم 

كثير منها في وقائع جزئية، ومن األدلة استعمال العقل أيضًا، وفيما يأتي نذكر طائفة 
 .محدودة من كل نوع من األدلة بإيجاز

 :ة من الكتاب الكريماألدل: النوع األول

وقد ذكر العلماء في هذا الشأن طائفة كثيرة من اآليات، منها ما هي ظاهرة الداللة، 
ومنها ما هي ضعيفة الداللة على المطلوب، وسنكتفي بذكر بعض األمثلة التي تغني 

 :عن غيرها

َواَل الُمْشِرِكيَن َأْن  َما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل الِكَتاِب ]:  -تعالى  –قال اهلل  .7
َل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِّكْم َواهلُل َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواهلُل ُذو الَفْضِل  ُيَنزَّ

االستدالل بهذه اآلية على ( هـ111ت)وقد وّجه أبو الوليد الباجي  ،144[ الَعِظيمِ 
صلى اهلل عليه  –أن يقولوا للنبي  نهى المؤمنين –تعالى  –سد الذرائع بأن اهلل 

صلى اهلل  –راعنا؛ ألن هذا اللفظ استعمله الكافرون في مخاطبة النبي  –وسلم 
صلى اهلل عليه  –مريدين سبه، فمنع المسلمون من أن يخاطبوه  –عليه وسلم 

ن كانوا ال يريدون ما يريده الكافرون، وهذا معنى  –وسلم  بهذا اللفظ، وا 
                                                           

144
 {765:البقرة} 
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 (.145)الذريعة
، (146)االستدالل بهذه اآلية( هـ217ت)ثل ذلك وّجه أبو عبد اهلل القرطبي وبم

االحتجاج بهذه اآلية على سد الذرائع، بأنه ال حجة ( هـ152ت)ورد ابن حزم 
فيها؛ ألن الحديث الصحيح قد جاء بأنهم كانوا يقولون راعنا من الرعونة، وليس 

نما هو قول لصاحب، ولم يقل اهلل  صلى  –، وال رسوله -تعالى  –هذا مسندًا، وا 
ذ  –اهلل عليه وسلم  إنكم إنما نهيتم عن قول راعنا لتذّرعكم بذلك إلى قول راعنا، وا 

 –صلى اهلل عليه وسلم  –وال عن رسوله  –تعالى  –لم يأت بذلك نص عن اهلل 
 (.147()فال حجة في قول أحٍد دونه

ْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُهْم ِلَم ]: -تعالى  –قال  .2 َتِعُظوَن َقْوًما اهلُل ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذُِّبُهْم َواِ 
 148[ َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ 
، وأبو عبد اهلل (149()هـ111ت)وقد استدل بهذه اآلية أبو الوليد الباجي 

 (.هـ217ت)القرطبي 

فحّرم : )االستدالل بهذه اآلية فقال( هـ217ت)وقد أوجز أبو عبد اهلل القرطبي 
عليهم تبارك وتعالى، الصيد يوم السبت فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت ُشّرعًا 
أي ظاهرة، فسّدوا عليها يوم السبت، وأخذوها يوم األحد، وكان السد ذريعة 

 (.150()لالصطياد، فمسخهم اهلل قردة وخنازير

                                                           
 .عبد المجيد تركي: تحقيق( 462صـ)إحكام الفصول (145)
 (.7/122)إعالم الموقعين : ، وانظر(2/75)الجامع ألحكام القرآن  (146)
 (.572صـ)اإلحكام  (147)

148
 {721:األعراف} 

 (.462صـ)إحكام الفصول  (149)
 (.2/75)الجامع ألحكام القرآن  (150)
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هذه اآلية للرد على اآلخرين؛ ألنهم ال  عدم صالحية( هـ211)وقد ذكر القرافي 
، أي عدم صالحية اآلية لالستدالل بها (151)ينكرون سد الذرائع في الجملة

 .على منكري سّد الذرائع في المجال المختلف فيه

ْل َوَأْقَسُموا ِباهلِل َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئْن َجاَءْتُهْم َآَيٌة َلُيْؤِمُننَّ ِبَها قُ ]: -تعالى  –وقال  .1
 152[ ِإنََّما اآَلَياُت ِعْنَد اهلِل َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت اَل ُيْؤِمُنونَ 

نهى عن سب آلهة المشركين، مع أن  –تعالى  –ووجه الداللة من اآلية أن اهلل 
هانة آللهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سب اهلل   –تعالى  –السب ُيَعّد غيظًا وحمية هلل، وا 

 –وكانت مصلحة ترك سب اهلل (: هـ157ت)فار، يقول ابن القيم من قبل الك
أرجح من مصلحة سبنا آللهتهم، وهذا كالتنبه ، بل كالتصريح على  –تعالى 

 (.153()المنع من الجائز لئال يكون سببًا في فعل ما ال يجوز

عدم فائدة االستدالل بهذه اآلية أيضًا على الشافعية في ( هـ211ت)ويرى القرافي 
الذرائع؛ ألن الشافعية كما يقول ممن يرى سد الذرائع في موضوع سد 
 (.154)اآلية

َماِئُكْم ] -تعالى  –وقال  .1 اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َوَأْنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
ووجه الداللة من ،  155[ِإْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه َواهلُل َواِسٌع َعِليمٌ 

اآلية أنها نهت عن الضرب باألرجل، مع أنه جائز في نفسه، لئال يكون سببًا في 
سماع الرجال صوت خالخيلهن، فيثير بذلك دواعي الشهوة اليهن من 

                                                           
 (.7/244)الفروق  (151)

152
 {769:األنعام} 

 (.5/41)االستدالل باآلية في الجامع ألحكام القرآن : ، وانظر(7/121)إعالم الموقعين  (153)
 .، وعالقته بسد الذرائع(12/275)، وانظر سبب نزول اآلية في الجامع ألحكام القرآن (7/244)الفروق  (154)

155
 {12:النور} 
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 (.156)الرجال
أن من فعل ذلك منهن فرحًا بحليهنَّ فهو مكروه، ( هـ217ت)ويذكر القرطبي 

ضًا للرجال فهو حرام مذموم، وكذلك من ضرب ومن فعل ذلك منهن تبّرجًا وتعرّ 
ن فعل ذلك تبرجًا  ن العجب كبيرة، وا  نعله من الرجال، إن فعل ذلك تعّجبًا حرم، وا 

 (.157)لم يجز

َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل ]: -تعالى  –وقال  .5
 158[ َمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل َمْعُروًفاَتْخَضْعَن ِبالَقْوِل َفَيطْ 

صلى اهلل عليه  –نهى نساء النبي  –تعالى  –أن اهلل : ووجه الداللة من اآلية
عن ترقيق الصوت ولينه؛ لئال يكون ذريعة لمن في قلوبهم مرض إلى أن  –وسلم 

 .يطمع فيهن

 :األدلة من السنة: الفرع الثاني

استدل لسد الذرائع بأحاديث كثيرة منها ما هو عام ال يختص بمورد دون مورد، وقد 
 :ومنها ما هو بشأن قضية جزئية، وفيما يأتي أمثلة لذلك

 :األدلة العامة، ومنها ما يأتي: أوالً 

 –سمعت رسول اهلل : أنه قال –رضي اهلل عنه  –ما روي عن النعمان بن بشير  .7
ن الحرام بين، وبينهما أمور إ: )صلى اهلل عليه وسلم يقول ن الحالل بين وا 

مشتبهات ال يعلمهن كثير  من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 

                                                           
 (.7/121)إعالم الموقعين  (156)
 (.12/275)الجامع ألحكام القرآن  (157)

158
 {12:األحزاب} 
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ن لكل ملك حمى وحمى اهلل محارمه  (.159()يوشك أن يرتع فيه، أال وا 
بين أن ما لم يتضح  –صلى اهلل عليه وسلم  –ديث أنه ووجه الداللة من هذا الح

أنه من الحالل أو الحرام فهو من المشتبهات، وأن استبراء الدين ال يتحقق إال 
باتقاء هذه المشتبهات، وال معنى التقاء المشتبهات إال االحتياط، وسد الذريعة 

 .باجتناب المشتبهات التي هي طريق إلى الحرام

صلى اهلل  –حفظت عن رسول اهلل : ن أبي طالب  أنه قالعن الحسن بن علي ب .2
 (.160()دع ما يريبك إلى ما ال يريبك: )-عليه وسلم 

نهى عن اإلقدام على ما  –صلى اهلل عليه وسلم  –ووجه الداللة من الحديث أنه 
فيه شك أو ريبة، إلى ما ال ريبة فيه، وليس ذلك االبتعاد إال ألن ذلك ذريعة يشك 

 .لى الحرامأنها تؤدي إ

ال يبلغ العبد أن يكون من المّتقين حتى يدع ما : )-صلى اهلل عليه وسلم  –قوله  .1
 (.161()ال بأس به حذرًا لما به بأس

نفى أن يكون العبد  –صلى اهلل عليه وسلم  –ووجه الداللة من الحديث أن النبي 
أي ترك  من المتقين إال عند ترك ما ال بأس به حذرًا من الوقوع فيما فيه بأس،

 .الذريعة الجائزة، مخافة الوقوع في المحرم

 :األدلة الخاصة المتعلقة بوقائع جزية: ثانياً 

 :وهي أحاديث كثيرة تتعلق بوقائع جزئية منها

لعن اهلل اليهود ُحّرمت عليهم الشحوم : ) -صلى اهلل عليه وسلم  –قوله  .7
                                                           

، وسبل السالم (26صـ)، وشرح األربعين النووية (12/76)الجامع ألحكام القرآن : حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وانظر (159)

(6/244.) 
 (.74صـ)شرح األربعين النووية : انظر. حديث حسن صحيح: رواه الترمذي والنسائي، وقال عنه الترمذي (160)
 .رواه ابن ماجة والترمذي عن طريق عطية السعدي، ورواه الحاكم وصححه (161)
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 (.162()فجملوها فباعوها، وأكلوا ثمانها
ا الحديث أن التحريم ُعلق على األكل، وكان معناه ووجه الداللة من هذ

االنتفاع، فلما باعوها وأكلوا أثمانها كان ذلك بمنزلة أكلها، وكذلك من باع عشرة 
دراهم بدينار ابتاعه من مبتاعه بعشرين درهمًا، كان كمن باع عشرة دراهم 

 (.163)بعشرين درهماً 

يا رسول : لرجل والديه، قالوامن الكبائر شتم ا: )-صلى اهلل عليه وسلم  –قوله  .2
نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه : اهلل، هل يشتم الرجل والديه؟ قال

 (.164()فيسب أمه
، إذ إن ما (165)ففي هذا الحديث جعل التعرض لسب اآلباء كسب اآلباء

 .يؤدي إلى الحرام حرام أيضاً 

النهي عن بيع العصير وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه (: هـ212ت)قال النووي 
 (.166)ممن يتخذ الخمر، والسالح ممن يقطع الطريق، وغير ذلك

وهذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن (: هـ119ت)وقال ابن بطال 
ن لم يقصد إلى ما يحرم   .من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وا 

رير ممن يتحقق أنه منع بيع الثوب الح( هـ156ت)واستنبط منه الماوردي 
يلبسه، والغالم األمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة، والعصير ممن يتحقق 

 .أنه يتخذه خمراً 
                                                           

ريم بيع الخمرة والميت حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ال يذاب شحم الميتة، ومسلم في كتاب البيوع، باب تح (162)

، وفتح الباري (2/116)كشف الخفاء : انظر. والخنزير، والحديث مروي عن أبي هريرة وابن عباس، وروي بلفظ آخر عن جابر

 (.7/61)، وصحيح مسلم (6/616)
 (.461صـ)أحكام الفصول  (163)
كتاب اإليمان، باب الكبائر وأكبرها عن عبد هللا ، ومسلم في (12/627فتح الباري )حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب األدب  (164)

 (.2/76)الجامع ألحكام القرآن : ، واللفظ لمسلم، وانظر(2/57صحيح مسلم بشرح النووي )بن عمرو بن العاص 
 (.2/76)الجامع ألحكام القرآن  (165)
 (.2/55)شرح صحيح مسلم  (166)
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ونقل عن الشيخ محمد بن أبي حمزة أن في الحديث داللة على العمل بالغالب؛ 
ألن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب اآلخر أباه، ويجوز أن ال يفعل، لكن 

 (.167)يبه بنحو قولهالغالب أن يج

ال يخلوّن رجل بامرأة إاّل مع ذي ) –صلى اهلل عليه وسلم  –قوله  .1
 (.168()محرم

حرم الخلوة بالمرأة  –صلى اهلل عليه وسلم  –ووجه الداللة من الحديث أن النبي 
األجنبية؛ ألنها ذريعة إلى الزنا، إذ الخلوة بها مظنة اإلثارة والشهوة الباعثة على 

 .الزنا

 (.169()ال يقبل اهلل شهادة خصم وال ظنين) –صلى اهلل عليه وسلم  –قوله  .1
 (.170)خشية الشهادة بالباطل، ومثل ذلك شهادة اآلباء لألبناء والعكس

يرى أن اآليات المتقدمة ( هـ211ت)هذا ومما تجدر اإلشارة إليه أن القرافي 
مع عليه، واألحاديث ال تفيد ؛ ألنها تدل على سد الذرائع في الجملة، وهذا مج

نما النزاع في ذرائع خاصة، وهي بيوع اآلجال ونحوها ، ولكن دعواه (171)وا 
 .اإلجماع على اعتبار سد الذرائع في الجملة، فيها نظر، وال يسلم له ذلك

 :األدلة من أفعال السلف، أو إجماعاتهم: الفرع الثالث

 :يأتيومما يدل على اعتبار سد الذرائع من أفعال السلف أو إجماعاتهم ما 

                                                           
 .فتح الباري في الموضع السابق (167)
صحيح البخاري بشرح فتح : أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم، عن ابن عباس، انظر (168)

 (.6/771)الباري 
: أنه ليس إسناد صحيح، ولكن له طرق متعددة روته موقفاً منقطعاً عن ابن عمر، يقوي بعضها بعضاً، انظر: ذكر الحافظ ابن حجر (169)

 (.6/227)ير التلخيص الحب
 (.7/244)الفروق  (170)
 .المصدر السابق (171)
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المصحف على حرف ( هـ15ت) –رضي اهلل عنه  –جمع عثمان بن عفان  .7
واحد من األحرف السبعة لئال يكون اختالف القراء في القراءة ذريعة إلى 

، فكان إجماعًا (172)اختالفهم في القرآن الكريم، وقد وافقه الصحابة على ذلك
 .كما قيل

ال يوجد التماثل الذي بني إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد، مع أنه  .2
عليه القصاص في هذه الحالة، لئال يكون عدم القصاص من الجماعة ذريعة 

، باتفاق وتعاون بعض األفراد على قتل شخص ما، إذا (173)إلى سفك الدماء
 .كانت بينه وبين بعضهم عداوة ، مثاًل؛ لعلمهم بأنه لن يقتص منهم

قتل غالم غيلة، فقال : قال –عنهما رضي اهلل  –وأصل هذا ما روى ابن عمر 
، وعن مغيرة بن حكيم عن أبيه (174)لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم: عمر

 (.175)أن أربعة قتلوا صبيًا فقال عمر مثله

المطلقة بائنًا  –رضي اهلل عنه  –( هـ15ت)ومن ذلك توريث عثمان بن عفان  .1
الميراث، فوّرث  في مرض الموت، إذ هو ذريعة يقصد بها حرمان المرأة من

وقد طلقها وهو  –رضي اهلل عنه  –( هـ12ت)امرأة عبد الرحمن بن عوف 
لى ذلك ذهب جمهور  مريض مرض الموت، بعد انقضاء عدتها منه، وا 

 (.176)الصحابة من المهاجرين واألنصار
 :األدلة من القواعد الفقهية: الفرع الرابع

 (.177()ئًا قبل أوانه عوقب بحرمانهمن استعجل شي: )ومما استدل به من القواعد قاعدة

                                                           
 (.7/176)إعالم الموقعين  (172)
 .المصدر السابق (173)
 (.12/225)فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر)هذا األثر أخرجه البخاري في كتاب الديات  (174)
 .المصدر السابق (175)
وقد قيد ذلك بأن يكون المطلق متهما بقصد حرمانها من الميراث بال تردد أما إذا لم ُيتهم ففيه خالف بين ( 7/124)إعالم الموقعين  (176)

 .الصحابة
 (.176صـ)، واألشباه والنظائر البن نجيم (146صـ)في األشباه والنظائر للسيوطي : انظر القاعدة وما تفرع عليها (177)
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واستعجال الشيء طلب سرعة حصوله، واالستحثاث على ذلك، واألوان الحين 
 .، قل أو كثر وأوان الشيء وقت حصوله(178)والزمان

أن من تعّجل األشياء قبل أوانها أي قبل حصول أسبابها فإنه يعاقب : ومعنى القاعدة
األسباب من استحقاق وفوائد، وفي هذا سد على تصرفه هذا بالحرمان مما يترتب على 

 (.179)للذرائع، وعمل بالسياسة الشرعية

 (.180()ولم تكن المصلحة في ثبوته: )وزاد بعض العلماء فيها قيدًا هو

ومن أمثلتها حرمان قاتل مورثه من الميراث سدًا لذريعة استعجال موته بالقتل، وكذلك 
الخمر بطرح شيء فيها ال يفيد حلينها حرمان قاتل الموصي من الوصية كما أن تخليل 

ن كان  وال طهارتها معاقبة لمن فعل ذلك بنقيض مقصوده الذي استعجل به التخليل، وا 
 .في هذا الفرع نزاع بين العلماء

 :وفي معنى هذه القاعدة

 (.181)المعاملة بنقيض المقصود-7

 (.182)من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده-2

 :لعقليةاألدلة ا: الفرع الخامس

ومما استدل به من العقل قولهم إن الشارع لو حرم أشياء ومنع منها، ثم أباح الوسائل 
 .المؤدية إليها لكان ذلك تناقضًا، تصان عنه أحكام الشارع

                                                           
 .، ومختار الصحاحالمصباح المنير (178)
 (.777صـ)المفصل في القواعد الفقهية للباحث : انظر (179)
 (.152صـ)األشباه والنظائر للسيوطي  (180)
 (.7/157)المنشور للزركشي  (181)
 (.1/55)درر الحكام  (182)
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باحة وسائلها أو ذرائعها  بيان ذلك أن تحريم الشارع لألشياء يعني أنها مطلوبة الترك وا 
الواحد مأذونًا فيه ممنوعًا منه، وهذا تناقض  بجعلها مأذونًا فيها، فيكون الشيء

 .ومستحيل

فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكالهما مقصود، لكنها (: )هـ157ت)يقول ابن القيم 
شيئًا  –تعالى  –مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب 

قًا لتحريمه وتثبيتًا له، ومنعا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقي
غراء  أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وا 

 .للنفوس به

وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل اإلباء فسياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا 
الطرق واألسباب والذرائع  منع جنده أو رعيته، أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم

الموصلة إليه لُعدَّ متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده، وكذلك األطباء إذا 
ال فسد عليهم ما  أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وا 
ة يريدون إصالحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكم

 (.183)والمصلحة والكمال

تلك هي أهم األدلة على سد الذرائع في الجملة، وهذا متفق عليه بين جمهور العلماء 
( هـ152ت)بوجه عام، ولم يخالف في ذلك إال فئة محدودة، في طليعتهم ابن حزم 

الظاهري، وقد كانت شبهاته المثارة حول االستدالل بما ذكرناه، هي الشبهات التي آثارها 
، وكان (184)رده على األخذ باالحتياط؛ ألن الموضوعين يكادان يكونان شيئًا واحداً في 

                                                           
 (.7/122)أعالم الموقعين   (183)
 (.4/567)اإلحكام  (184)
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على أدلة من قال باالحتياط ردًا فيه قسوة وجفاء، وقد ضعف ( هـ152ت)رّد ابن حزم 
 .، كما رد ما استدل به من القواعد(185)األحاديث المستدل بها، وأول بعضها

كالمًا حولها، أي ( هـ152ت)فلم أجد البن حزم وأما األحاديث الواردة في وقائع جزئية 
حول ما أوردناه من األمثلة منها، علمًا بأن ما ذكرناه ال يمثل إال جزءًا يسيرًا ومحدودًا 
من األحاديث الكثيرة، واألحكام الجزئية في كتب الفقه ، ُيؤّيد استقراؤها ما تضمنته تلك 

ن العموم المعنوي األحاديث، بل إنها تدل داللة قاطعة على اعتبا ر الذرائع في الجملة، وا 
على ما حقق ذلك اإلمام ، المستفاد من االستقراء هو كالعموم اللفظي في داللته 

 (.186)في الموافقات( هـ196ت)الشاطبي 

 :األدلة على سد الذرائع في بيوع اآلجال: المطلب الخامس 

ذا كان جمهور العلماء يرون األخذ بالذريعة في الجملة،  كما هو واضح من وا 
، فما وجه الخالف بين العلماء األخذين بالذرائع واإلمام الشافعي رحمه اهلل (187)كتبهم

 (.هـ261ت)

، وجعلها (188)اختصاص المذهب المالكي بسد الذرائع( هـ211ت)لقد نفى القرافي 
 .أقسامًا كما ذكرنا ذلك قبل االستدالل عليها

جال ونحوها ولهذا فإن القرافي وخص المختلف فيه بذرائع خاصة هي بيوع اآل
يرى أن األدلة المتقدمة ال تفيد؛ ألّنها أدلة على أمر متفق عليه، فالحاجة ( هـ211ت)

                                                           
 .، وما بعدها(4/565)المصدر السابق  (185)
 (.1/72/71)الموافقات  (186)
ومن مذهبنا أيضاً سد الذرائع، وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل، : قلت: في شرحه على مختصر الروضة( هـ514ت)قال الطوفي  (187)

ومن تابعه في عقد باب في كتاب الطالق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف ( هـ712ت)ولذلك أنكر المتأخرون منهم على أبي الخطاب 
 . مينه في بعض الصور، وجعلوه من الحيل الباطلة، وهي التوصل إلى المحرم بسبب مباحفي ي

 (.7/216)شرح مختصر الروضة  (188)
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ن هذه األدلة ال بد أن تكون نصوصًا  إذن ألدلة في محل النزاع وهو بيوع اآلجال، وا 
 :خاصة محّل النزاع ، ومما أورده المالكية بهذا الشأن

إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت ما روي عن ابن /7
يا أم المؤمنين إني بعت غالمًا من زيد بن : معها أم ولد زيد ابن أرقم فقالت

ني ابتعته بستمائة نقدًا، فقالت لها عائشة بئس ما : أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وا 
 –ليه وسلم صلى اهلل ع –اشتريت، وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول اهلل 

 (189)قد بطل إال أن يتوب

 –فهذه هي صورة النزاع، وهذا التغليظ العظيم ال تقوله (: )هـ211)قال القرافي 
إال عن توقيف، فتكون هذه الذرائع واجبة السد، وهو  –رضي اهلل عنها 

 (.190()المقصود

إذا ضن  ):قال –صلى اهلل عليه وسلم  –ما روي عن ابن عمر أن النبي /2
الدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في الناس ب

، رواه أحمد وأبو (سبيل اهلل، أنزل اهلل بهم بالء، فال يرفعه حتى يراجعوا دينهم
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم )داود، ولفظه 

 (.191()نزعه حتى ترجعوا إلى دينكمالجهاد، سلط اهلل عليكم ذاًل ال ي

والمقصود الذي يتعلق بموضوعنا هو بيع العينة الذي قيل بتحريمه بناء على 
وبيع : )بقوله( هـ221ت)هذا الحديث والعينة هي السلف، وقد وضحه الرافعي 

                                                           
 (.7/224)نيل األوطار : انظر. رواه الدار قطني، وفي إسناده المغالية بنت أيفع، وقد روي عن الشافعي أنه ال يصح (189)
 (.7/245)الفروق  (190)
، وانظر (1/72)ر أنه حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب اإليمان في الجامع الصغي (191)

 (.2/16)التلخيص الحبير 
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العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه 
 (.192()من نقدًا أقل من ذلك القدرقبل قبض الثمن بث

، (هـ719ت)وهذا الحديث هو أحد ما استند إليه من حرم بيع العينة كمالك 
والهادوية وغيرهم سدًا لذريعة الربا، ( هـ217ت)، وأحمد (هـ756ت )وأبي حنيفة 

 (.193)وأصحابه في تجويزه( هـ261ت)خالفا للشافعي 

د المالكية على منع بيوع اآلجال سدًا لذريعة ويعد الحديثان السابقان الدليل المعتمد عن
 .الربا

وقد أثيرت حول حديث عائشة رضي اهلل عنها اعتراضات متعددة من قبل علماء 
الشافعية تارة بتضعيف الحديث من حيث السند وتارة بنقده من جهة المتن، حيث رتبت 

بالردة، والعياذ  على فعل زيد بن أرقم إحباط العمل، مع أن إحباط العمل ال يكون إال
باهلل، وأن زيد بن أرقم من خيار الصحابة، فال يليق أن يقال فيه ما قالته عائشة رضي 
ن ما قالته عائشة هو اجتهاد منها، وليس توقيفًا من  اهلل عنها من التغليظ الشديد، وا 

 (.194)فال يكون حجة على صحابي آخر –صلى اهلل عليه وسلم  –النبي 

إنه معلول؛ ( هـ152ت)فقد قال عنه الحافظ ابن حجر ( هـ21ت)وأما حديث ابن عمر 
ألنه ال يلزم من كون رجاله ثقاة أن يكون صحيحًا؛ ألن األعمش مدلس، ولم يذكر 
سماعه عن عطاء وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية 

 (.195)بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر

                                                           
 (.7/215)نيل األوطار  (192)
 .المصدر السابق (193)
ر الهجرة بها للدكتور محمد ، واألصول التي اشتهر إنفراد إمام دا(245، 7/245)الفروق : انظر في هذه االعتراضات أو بعضها (194)

 (.776 – 765صـ)فاتح زفالم 
 (.2/16)التلخيص الحبير  (195)
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نفي تضعيف حديث عائشة من حيث السند، وبأن اإلحباط وردت هذه االعتراضات ب
إحباطان أحدهما إحباط اإلسقاط وهو إحباط الكفر، واآلخر إحباطه موازنة، والمراد منه 
في الحديث إحباط الموازنة، أي وزن العمل الصالح بالسيء، فمن رجح سيئه على 

ة، وكال العملين صالحه فأمه هاوية، ومن رجح صالحه على سيئه فهو في عيشة راضي
 (.196)معتبر

والقول بأنه ال يليق أن تقول عائشة في زيد بن أرقم ما قالته، أجيب بأن هذا مبالغة 
كانت بين أم ولد زيد بن أرقم وموالها قبل العتق فيتخرج قول عائشة رضي اهلل عنها 

 .على تحريم الربا بين السيد وعبده، مع القول بتحريم هذه الذرائع

أرقم ال يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده، والقول بأن ما قالته عائشة ولعل زيد بن 
إن ذلك غير : رضي اهلل عنها اجتهاد منها فال يكون حجة على صحابي آخر يقال فيه

 (.197)مسلم؛ ألن الحكم بإحباط عمل ما مما ال يدرك بالعقل، فال مجال فيه لالجتهاد

من نقٍد الحديث ابن عمر فيعارضه تصحيح  (هـ152ت)وأما ما أبداه الحافظ ابن حجر 
 (.198)والطرق والشواهد المتعددة التي تعضده( هـ226ت)غيره كابن القطان 

 رأي الباحث في الذرائع

ومهما يكن من أمر فإن الذي يترجح فيما يظهر، بعد التأمل في مجمل األدلة صحة 
راعاها الشارع، ولكون القول بسد الذرائع؛ لما يترتب على ذلك من حفظ المقاصد التي 

إباحة الذرائع مع تحريم المقاصد التي تؤدي إليها هذه الذرائع ليس من شأن العقالء، لما 
 .فيه من التناقض الذي ينزه عنه الشارع

                                                           
 (.772صـ)، واألصول التي اشتهر إنفراد إمام دار الهجرة بها (7/245)الفروق  (196)
 (.777صـ)األصول التي اشتهر إنفراد إمام دار الهجرة (197)
 (.777صـ)األصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها  (198)
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ذا كان األمر كذلك فهل ُيعد دلياًل أو أصاًل أو قاعدة كما تكلم عن ذلك بعض  وا 
بين هذه األمور كثير خالف، إذ هي الباحثين ، الذي يظهر أن الخطب يسير، وليس 

 .جميعًا مما يصّح االستناد إليه في بناء اإلحكام

ومثل ذلك كالم بعض الباحثين عن عالقة سد الذرائع بطائفة من األدلة االجتهادية 
كالمصلحة واالستحسان والعرف والعادة وما شابهها، وفي رأينا أن هذه األدلة هي 

بسد الذرائع أو إهمالها في بناء األحكام عليها؛ ولهذا مرجحات وأسباب ومبررات لألخذ 
 .لم نجد حاجة إلى الكالم عنها في هذا المجال

على أنه مهما يكن من أمر فإنه ينبغي عدم اإلسراف في منع األشياء وتحريمها، سدًا 
 .للذريعة؛ إذ المبالغة في ذلك فيها ضياع مصالح كثيرة

فإن األخذ بالذرائع ال تصح (: )م7911ت) – رحمه اهلل –قال الشيخ محمد أبو زهرة 
المبالغة فيه، فإن المغرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو مندوب أو واجب خشية الوقوع 
في ظلم، كامتناع بعض العادلين عن تولي أموال اليتامى، أو أموال الوقف، خشية 

لوحظ أّن بعض التهمة من الناس، أو خشية على أنفسهم من أن يقعوا في ظلم؛ وألنه 
الناس قد يمتنع عن أمور كثيرة خشية الوقوع في الحرام، ولذلك نبه ابن العربي 

في كتابه أحكام القرآن، بأن ما يحرم للذريعة إنما يثبت إذا كان المحرم الذي ( هـ511ت)
 (.199...()تسد ذريعته يثبت تحريمه بالنص

لقيود والضوابط التي يمكن التقاطها على أنه ينبغي لنا عند األخذ بسد الذرائع أن نلتزم با
وتنظيمها والجمع بينها من النظر في وجهات بعض العلماء مما نراه جديرًا باالعتبار، 

 :ووفق اآلتي

                                                           
 (.267صـ)أصول الفقه  (199)
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 .أن يكون ما يراد سد الذريعة الموصلة إليه محرما بالنص، ال بطريق اجتهادي: أوالً 

الوسائل والحكم عليها له ثانيًا يرى بعض محققي العلماء أن النظر إلى الذرائع أو 
 :اتجاهان

ينظر إلى الباعث أو النّية التي وجهت الشخص إلى فعل : االتجاه األول/7
الوسيلة، فهل كان من قصده في فعلها الوصول إلى حالل أو حرام، كمن يعقد 
عقدًا ، ال يقصد به مقتضاه الشرعي، بل يقصد به أمرًا محرمًا، كالذي يبرم عقد 

نما يقصد به أن يحللها لزوجها النكاح، ال يقص د به أصل العشرة الدائمة، وا 
الذي طلقها ثالثًا، وكالذي يبرم عقد بيع ال يقصد به مجرد نقل الملكية وقبض 

 .الثمن، بل يقصد التحايل على الربا

وفي هذه الحالة يكون العاقد آثمًا، وال يحل له ما عقد عليه فيما بينه وبين اهلل، 
دلة عند إنشاء العقد على نيته، اعتبرت نيته سببًا في فساد ولكن إن قامت األ

العقد وبطالنه؛ ألن اعتبار النية التي قام عليها دليل مادي ظاهر اقترن بإنشاء 
تفسيرًا لهذه  –حينئذ  –العقد، أولى من اعتبار األلفاظ المجردة؛ ألن النية تعتبر 

 .األلفاظ

ذن فهذا االتجاه، أي النظر إلى  الباعث، لوحظ في التأثيم أوال، ثم بطالن وا 
 (.200)التصرف، إن قام عليه دليل

النظر إلى مآالت األفعال من غير اعتبار للباعث، فاالتجاه : االتجاه الثاني/2
هنا إلى األفعال، وما تنتهي إليه في جملتها، فإن كانت تتجه إلى المصالح التي 
هي المقاصد والغايات من معامالت الناس بعضهم مع بعض، كانت مطلوبة 

                                                           
للشيخ محمد أبو زهرة، وأصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي ( 267، 256صـ) –حياته وعصره وآراؤه الفقهية  –ابن حنبل  (200)

(2/556.) 
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ن كانت مآالت األ فعال تنحو إلى المفاسد بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد، وا 
ن كان مقدار التحريم  فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد، وا 

 (.201)في الوسيلة أقل مما هو في المقصد

ويفهم من هذا أن المنع فيما يؤدي إلى الفساد أو اإلثم إنما ينظر فيه إلى 
ن كا ن القائم بالفعل ذا نية النتيجة المثمرة أيضًا، فيمنع ما كانت نتيجته سيئة، وا 

 .حسنة أو باعث مشروع

ومن هنا تأتي أهمية التصرف على تقاسيم الذرائع من حيث اإلقضاء، وظضبها، إذ 
على ذلك يتوقف الحكم بالسد أو عدمه؛ إذ به يتصرف على نتائج األفعال وما يفضي 

 .إليه

ذا أردنا أن نضبط مآالت األفعال ضبطًا علميًا فلنا: ثالثاً   :وا 

ن الذريعة إما أن تفضي إلى المقصود أو ال، الثانية ال اعتداد بها وال يتناولها السد، إ
واألولى إما أن تفضي قطعًا أوال، االولى ينبغي سدها لكونها مفضية إلى المفاسد 
الممنوعة قطعًا، والثانية إما أن يفضي إلى المقصود غالبًا أو كثيرًا، أو قلياًل، أو نادرًا، 

ت )من قواعد المقري ( 216)في التقسيمات المتقّدمة ، جاء في المادة كما يالحظ 
إذا اعتبرت الذرائع فاألصح وجوب صونها عن االضطراب، كالضبط ( )هـ151

 (.202()والتعميم، كسائر العلل الشرعية

يضاحًا لما تقدم نبّين فيما يأتي  أي التي يشترط فيها أن تكون وصفًا ظاهرًا منضبطًا، وا 
 .بط به أنواع اإلفضاءبعض ما تض

                                                           
 (.2/552)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (257صـ)ابن حنبل  (201)
 (.2/652)القواعد للمقري  (202)
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الغالب في اللغة هو األكثر، والمقصود بذلك عند أهل االصطالح : الغالب/7
، أي أن يكون (203)أن تكون متحققة في األكثرية ، أي ال تتخّلف  إال قليال 

، فالذريعة إذا كانت تفضي إلى الممنوع (204)جربانها حاصاًل في أكثر الوقائع
( 205)وفي اللغة يراد باألكثر ما فوق النصففي أكثر الحوادث فهي غالبة ، 

،  وعلى هذا فالغالب واألكثر هو ما جاوز (206)وبُكثر الشيء معظمه
 .النصف

هو ما كان دون الغالب أو األكثر، وكان فوق القليل، وربما كان : الكثير/2
النصف وما زاد عليه أو قل قلياًل يعني الكثير، ولهذا فإن بعض العلماء ساوى 

 .ر وما تساوى فيه جانب اإلفضاء وعدمهبين الكثي

ن ، لم يخالف : والمقصود به القليل ، وعرفوه بأنه: النادر/1 ما قل وجوده وا 
ذكر لتمييز النادر عن ( إن لم يخالف القياس)، ويبدو أن قيد (207)القياس

 .الشاذ المخالف للقياس

إن : ة تقولفالذريعة التي يندر إفضاؤها إلى المفاسد ال اعتبار لها، والقاعد
، وهو أشبه بالتوهم، وقد يستأنس لعدم اعتباره بجملة (208)النادر ال حكم له

ال عبرة باالحتمال ) ،  و(  209( )ال عبرة للتوهم)من القواعد الفقهية، كقاعدة 
 (.210()غير الناشئ عن دليل

                                                           
 (.74صـ)والعرف والعادة في رأي الفقهاء ( 144صـ)مبادئ القانون المقارن لعبد الرحمن البزرا  (203)
 . 2/552المدخل الفهقي للشيخ مصطفى الزرقا  (204)
 .المعجم الوسيط (205)
 .المنجد(206)
 .7216صـ)، والتوقيف على مهمات التعاريف (216صـ)التعريفات  (207)
 (.62صـ)ونشر العرف (. 7/274)المنثور  (208)

( 266صـ)شرحها في شرح القواعد الفقهية للزرقا : انظر. من مجلة األحكام العدلية( 56)المادة ( 209)
 .المجلةوسائر شروح 

 (.1/62)صريح ، والوضيح بشرح الت(1/125)كشف األسرار للبخاري  (210)
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ولم ( ال حجة مع االحتمال) من مجلة األحكام العدلية على أنه ( 11)وقد نصت المادة 
 .قيد ذلك بغير الناشئ عن دليلت

إن األمور المتعلقة بالواليات كتولي مال اليتيم، أو أموال األوقاف ال يصح منعها، : رابعاً 
من أجل أنها قد تكون ذريعة للوقوع في الحرام، بظهور الخيانة، إذ المفاسد التي ستترتب 

تركها، فلو تركت على ذلك، والمضار الناتجة عن السد أكثر من المضار التي تدفع ب
الوالية على اليتيم سدا للذريعة ألدى ذلك إلى ضياع اليتامى، ، ولو ردت الشهادات سدا 

وهكذا ومعنى ذلك أنه يشترط في سد الذريعة أن ال ... لذريعة الكذب لضاعت الحقوق
يترتب على منع الضرر ضرر آخر، ويعد هذا تطبيقا لجملة من المبادئ والقواعد 

 :الفقهية، نحو

 (.211)الضرر ال يزال بمثله، أو ال يزال بالضرر/7

 (.212)الضرر األشد يزال بالضرر األخف/2

، وغيرها من القواعد التي يمكن التّعرف على (213)يختار أهون التشرين/1
 .أمثلة تطبيقية لها في شروحها المتعددة 

نهي عنه سدًا إن الفعل المنهي عنه سدًا للذريعة يباح للحاجة، أي إن الفعل إذا : خامساً 
للذريعة، ثم تعلقت به حاجة، أو مصلحة راجحة فإنه يباح للمكلف أن يباشره 

 .والمراد من الحاجة هنا ما يترتب على عدم تلبيتها الضيق والمشقة( 214)شرعًا،

                                                           
، وشرح الحيلة لألناسي (525صـ)، وترتيب الآللي (55صـ)، واألشباه والنظائر البن نجيم (67صـ)األشباه والنظائر للسيوطي  (211)

 (.161صـ)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا (1/47)
، وشرح القواعد القهيةللزرقا (1/45)، وشرح المجلة لألناسي (1/74)، ودرر األحكام (55صـ)األشباه والنظائر البن نجيم  (212)

 (.167صـ)
 .سائر شروح المجلة: من مجلة األحكام العدلية، وانظر( 6)المادة  (213)
 .وما بعدها( 711صـ)قواعد الوسائل في الشريعة اإلسالمية للدكتور مصطفى محذوم  (214)
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وهذا أصل ألحمد وغيره، في أن ما كان من (: )هـ121ت)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ه إذا لم يحتج إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التي ال باب سد الذريعة إنما ينهى عن

تحصل إال به، فال ينهى عنه، ولهذا يفرق في العقد بين الحيل وسد الذرائع، فالمحتال 
يقصد المحرم، فهذا ينهى عنه، وأما الذريعة فصاحبها ال يقصد المحرم ولكن إذا لم 

 (.215()يحتج إليها نهي عنها وأما مع الحاجة فال

على ( هـ157ت)وتلميذه ابن القيم  –رحمه اهلل  –( هـ121ت)ى الشيخ ابن تيمية وقد بن
هذه القاعدة طائفة من الفروع، كإباحة النظر إلى المخطوبة، والسفر بها عند ضياعها 
كسفرها في دار الحرب، ومجالسة الظلمة، ومخالطة العصاة عند المصلحة الراجحة، 

 .ة إنما نهي عنها سدا للذريعةبناء على أن هذه المجالسة والمخالط

ومن ذلك جواز فعل النوافل ذوات األسباب في أوقات النهي، كسجود التالوة، وتحية 
المسجد، وصالة الكسوف، وصالة االستخارة، بناء على أن النهي إنما كان لسد الذريعة، 
فيباح للمصلحة الراجحة؛ ألنها إذا لم تفعل وقت النهي فاتت وتعطلت، وبطلت 

 (.216)حتها، بخالف التطوع المطلقمصل

من خالل النظر في القواعد الفقهية نجد طائفة منها تقرب من سد الذرائع ويمكن : سادساً 
 .أن ُيعد النظر فيها مساعدا على ضوابط الذرائع وسدها

 :ونذكر فيما يأتي بعضًا منها، مما رأيناه أقرب من غيره في هذا المجال

 (.217)ل أوانه عوقب بحرمانهمن استعجل الشيء قب: قاعدة/7

                                                           
 (.217، 27/216)مجموع الفتاوى  (215)
 .المصدر السابق(216)
، (627صـ)من مجلة األحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية ألحمد الزرقا ( 66)، والمادة (176صـ)البن نجيم األشباه والنظائر  (217)

 (.67صـ)والوجيز في القواعد الكلية للبورنو 



110 
 

أي من طلب سرعة حصول الشيء قبل وقت حصول سببه العام المطرد، وعدل 
عن ذلك إلى تعجيله بسبب محظور، فإنه يعاقب بحرمانه من ثمرة عمله التي 

 (.218)قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور

صى له وفي ذلك سد لذريعة اتخاذ القتل سببًا للميراث، أو استحقاق المو 
الوصية، بقتل الموصي، أو غير ذلك من األمور التي يراد استعجال حصولها، 

 .بترك السبب المشروع إلى سبب غير مشروع

وفي هذا سد للذريعة، ولكن ليس هذا موافقًا لها تمامًا؛ ألن الذريعة هي أمر 
 جائز أو مباح، أما هنا فالوسيلة أو الذريعة ممنوعة؛ ألنها قد تكون قتاًل أو

 .غيره من المحرمات

 (.219)الخروج من الخالف مستحب/2

أي ترك ما هو جائز حذرًا من الوقوع في الخالف المذموم، مستحب أو مرغوب 
تفصياًل نسبه إلى ابن عبد السالم ( هـ191ت)فيه، وقد ذكر الزركشي 

 :هو أن الخالف أقسام( هـ226ت)

 .خالف باالجتناب أفضلأن يكون في التحليل والتحريم، فالخروج من ال: األول

 .أن يكون الخالف في االستحباب واإليجاب، فالفعل أفضل: الثاني

أن يكون الخالف في الشريعة، كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها : الثالث
، واجبة عند الشافعي  -رحمه اهلل  –( هـ719ت)مكروهة عند مالك 

يئة المنقولة في ، وكذلك صالة الكسوف على اله-رحمه اهلل  –( هـ261ت)
                                                           

 (.627صـ)شرح القواعد الفقهية للزرقا  (218)
، واألشباه (152/ص)الخروج من الخالف أولى وأفضل، والمنثور في القواعد : بعبارة( 1/111)األشباه والنظائر البن السبكي  (219)

 (.171صـ)والنظائر للسيوطي 
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( هـ756ت)وأنكر ذلك أبو حنيفة ( هـ261ت)الحديث، فإنها سنة عند الشافعي 
 .فالفعل أفضل –رحمه اهلل  –

ومن المتعارف عليه عند األصوليين أنه إذا تعارضت األدلة في الخالف، 
وكانت بحيث ال يبعد فيها قول المخالف كل البعد، فإنه يستحب الخروج منه، 

 (.220)ن الصواب مع الخصمحذرًا من كو 

وقد ذكر طائفة من العلماء شروطًا لهذه القاعدة، يمكن االطالع عليها في 
 (.221)بعض المصادر التي هي مظنة القاعدة

ووجه عالقة هذه القاعدة بسد الذرائع إن فيها ترك ما هو جائز حذرًا من الوقوع 
 .فيما ال يجوز

 (.222)رامإذا اجتمع الحالل والحرام غلب الح: قاعدة/7

ومعنى القاعدة واضح، إذ فيه تغليب لجانب الترك على جانب الفعل خشية 
: عن بعض األئمة قولهم( هت977ت)الوقوع في الحرام، وقد نقل السيوطي 

نما كان التحريم أحب؛ ألن فيه ترك مباح الجتناب محرم، وذلك أولى من ) وا 
 (. 223()عكسه

في وهذا المعنى هو المراد من سد الذريعة؛ ألن فيها ترك المباح خشية الوقوع 
 (. 224)الحرام، وقد عللوا تقديم التحريم بأن فيه تقلياًل للنسخ، واحتياطاً 

                                                           
 (.126، 125/ص)المنثور  (220)
 (.126صـ)وما بعدها، واألشباه والنظائر للسيوطي  2/126المنثور : انظر على سبيل المثال (221)
، والمنثور (151صـ)، واألشباه والنظائر للسيوطي (126صـ)، واألشباه والنظائر البن نجيم (1/752)ألشباه والنظائر البن السبكي ا (222)

 (.1/124)للزركشي 
 .، واألشباه والنظائر للسيوطي(1/124)المنثور  (223)
 (.126صـ)األشباه والنظائر البن نجيم  (224)
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وقد فرع العلماء على هذه القاعدة أحكامًا كثيرة، يمكن االطالع عليها في كتب 
 .القواعد التي تناولت هذه القاعدة بالبحث

 (. 225)يغتفر في الوسائل ما ال يغتفر في المقاصد : قاعدة/7

أنه يتساهل في الوسائل بما ال : ومعنى يفتقر يتساهل ويصفح، ومعنى القاعدة
ن لم يشر من اطلعنا على شرحه  يتساهل به في المقاصد، وشراح القاعدة، وا 

صلة بما  منهم، إلى عالقة هذه القاعدة بسد الذائع، إال أن الذي يبدو أنها ذات
، (226)من أن ما حرم سدا للذريعة فإنه يباح للحاجة( هـ157ت)قال ابن القيم 

فكأن المحرم سدًا للذريعة طريق موصل إلى ما هو محرم لذاته، فيتساهل بشأنه 
بما ال يتساهل في شأن المحرم قصدًا وأصالة ولذاته، قال ابن القيم 

 (.227)ريم المقاصدما حرم سدًا للذريعة أخف مما حرم تح(: هـ157ت)

 .ما أدى إلى الحرام فهو حرام : قاعدة/2

وصلة هذه القاعدة بسد الذرائع واضحة، فالذي يؤدي إلى الحرام هو الذريعة 
إليه، فإن ذلك مما ينطبق عليه شروط ما يؤدي إلى الفساد أو الحرام فهو حرام، 

 .أي من أقسام الذريعة الممنوعة

ما احتاجت إلى نوع من التأويل إلدخالها في وتوجد إلى جانب قواعد أخر، رب/7
ن ورد فيها استخدام ألفاظ ذات صلة كاالحتياط، ومنها على  هذا المجال، وا 

االحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحّقق، : سبيل المثال قولهم
 وما ُيرى على بعض

                                                           
دها بعبارة أيغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما ال يغتفر إذا كان مقصوداً، واألشباه والنظائر ، وأور(7/754)المنثور للزركشي  (225)

 (.157صـ)للسيوطي 
 (.2/127)إعالم الموقعين  (226)
 (.2/126)المصدر السابق  (227)
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 :  اإلستحسان : المبحث الثاني 
 : تمهيد 

االستحسان بكثرة على لسان اإلمام أبي حنيفة، وهو في الغالب  ظهرت كلمة         
القياس كذا ولكن االستحسان كذا، وقال محمد بن : يذكرها في مقابلة القياس فيقول

كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه حتى : الحسن
ونقل  .االستحسان من مسائل أستحسن لم يلحقه أحد منهم لكثرة ما يورد في: إذا قال

االستحسان تسعة أعشار : عن اإلمام مالك وتالميذه األخذ باالستحسان حتى قال مالك
ومع ذلك فلم نجد عند أولئك األئمة تعريفا لالستحسان، ولذلك أنكره اإلمام  .العلم

من استحسن فقد شرع، وألف كتاب إبطال االستحسان، : الشافعي أشد اإلنكار، وقال
فيه انحصار األدلة في الكتاب والسنة واإلجماع والقياس، وأن من قال باالستحسان  وبين

 .فقد جعل عقله مشرعا، وكذلك فعل داود الظاهري فأنكر االستحسان كما أنكر القياس
وأما اإلمام أحمد فهو يعتمد على السنة واألثر، وال يلجأ إلى القياس إال عند انعدام الدليل 

واإلجماع وأقوال الصحابة، ولكن األصوليين من أتباع اإلمام أحمد من الكتاب والسنة 
 .ذكروا أنه يحتج باالستحسان، نص على ذلك ابن قدامة وصفي الدين البغدادي وغيرهما

ولما ألف اإلمام الشافعي إبطال االستحسان والرسالة وغيرهما من كتبه اضطر علماء 
ة تؤيد االستحسان الذي أنكره الشافعي، الحنفية للدفاع عن إمامهم فلم يبحثوا عن أدل

نما لجأوا إلى تفسير االستحسان الذي عمل به إمامهم بما ال يجعله مجرد ميل نفسي  وا 
كما  ،« دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه»ال يمكن إقامة دليل عليه، أو 

 .228 فسره بذلك بعضهم
 :االستحسان  تعريف: المطلب األول  

                                                           
228

: الطبعة - اململكة العربية السعودية -التدمرية، الرياض دار : الناشر - أُصوُل الِفقِه الذي ال َيَسُع الَفِقيِه َجهَلهُ   - عياض بن نامي بن عوض السلمي 
  . 294ص  – 2ج     - م 1001 -هـ  2416األوىل، 
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ااِلْسِتْحَساُن اْسِتْخَراُج اْلَمَساِئِل اْلِحَساِن و ،  عد الشيء حسنا: ستحسان في اللغةاإل   
ْفَعاِل َكَما ُيَقا ْن َأْكَثُروا ِفيِه َوَيِجيُء ااِلْسِتْفَعاُل ِبَمْعَنى اإْلِ ُل َوُهَو َأْشَبُه َما ِقيَل ِفيِه َهاُهَنا َواِ 

 229 َأْخَرَج َواْسَتْخَرجَ 
هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس : حا اإلستحسان إصطال

. خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول
فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها، وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحدهما ظاهرة 

فس المجتهد دليل رجح وجهة تقتضي حكًما واألخرى خفية تقتضي حكًما آخر، وقام بن
االستحسان، وكذلك إذا : النظر الخفية، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة فهذا يسمى شرعا

كان الحكم كليا، قام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي 
 .230 والحكم عليها بحكم آخر، فهذا أيضا يسمى شرعا االستحسان

عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في : ويعرف اإلستحسان بأنه 
الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر  :مثاله لوجه أقوى يقتضي هذا العدول نظائرها

والبازي وغيرهما قياسًا على سؤر اإلنسان، مع أن القياس يقتضي نجاسته إلحاقًا بسؤر 
، كون منقار الطير عظمًا جافًا ال يختلط لعابه بالماء وسند االستحسان .سباع البهائم

 231..للبهائم فإنها تشرب بلسانها وهو مختلط باللعاب المتولد من اللحم النجس خالفاً 
 :232  اإلستحسان أنواع: المطلب الثاني 

أحدهما ترجيح قياس خفي على : من تعريف االستحسان شرًعا يتبين أنه نوعان      
 .وثانيهما استثناء جزئية من حكم كلي بدليل. قياس جلي بدليل

 :من أمثلة النوع األول
                                                           

229
 – 2ج  – املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد - (هـ130: املتوىف)عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، أبو حفص، جنم الدين النسفي  - طلبة الطلبة  
 . 79ص 
230

 ص – 2 ج -« مبصر السعودية املؤسسة» املدين مطبعة: الناشر - التشريع تاريخ وخالصة الفقه أصول علم -( هـ2301: املتوىف) خالف الوهاب عبد 
00. 
ج   - م 2994 -هـ  2424لطبعة األوىل ا – الكويت –مركز املخطوطات والثراث والوثائق : الناشر - تلخيص األصول  - حافظ ثناء اهلل الزاهدي 231
  . 44ص  – 2

232
 ص – 2 ج -« مبصر السعودية املؤسسة» املدين مطبعة: الناشر - التشريع تاريخ وخالصة الفقه أصول علم -( هـ2301: املتوىف) خالف الوهاب عبد 
07 . 
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نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذ وقف أرًضا زراعية يدخل حق المسيل، وحق  -7
والقياس أنها ال تدخل إال . الشرب حق المرور في الوقف تبًعا بدون ذكرها استحساًنا

مقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم، أن ال: بالنص عليها كالبيع، ووجه االستحسان
وال يكون االنتفاع باألرض الزراعية إال بالشرب والمسيل والطريق، فتدخل في الوقف 

 .بدون ذكرها؛ ألن المقصود ال يتحقق إال بها كاإلجارة
. فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا بالبيع؛ ألن كال منهما إخراج ملك من مالكه

االنتفاع، فكما  لحاق الوقف في هذا باإلجارة؛ ألن كال منهما مقصود بهوالقياس الخفي إ
يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة األطيان بدون ذكرها تدخل في وقف األطيان 

 .بدون ذكرها
نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلفت البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض  -2

لثمن مائة جنيه، وادعى المشتري أنه تسعون يتحالفان المبيع، فادعى البائع أن ا
والمشتري " وهي عشرة"استحساًنا، والقياس أن ال يحلف البائع؛ ألن البائع يدعي الزيادة 

ينكرها، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر فال يمين على البائع، ووجه 
ومنكر حق المشتري في تسلم أن البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة : االستحسان

المبيع بعد دفع التسعين، والمشتري منكر ظاهًرا الزيادة التي ادعاها البائع، وهي العشرة 
ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين، فكل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من 

 .جهة أخرى فيتحالفان
نكر، فالبينة على من ادعى، إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع وم: فالقياس الظاهر

 .واليمين على من أنكر
إلحاق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين، كل واحد منهما يعتبر في آن : والقياس الخفي

 .واحد مدعيا ومنكرا فيتحالفان
نص فقهاء الحنفية على أن سؤر سباع الطير كالنسر والغراب والصقر والبازي،  -1

 .استحسانا نجس قياساوالحدأة والعقاب طاهر 
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أنه سؤر حيوان محرم لحمه كسؤر سباع البهائم كالفهد والنمر والسبع : وجه القياس
 .والذئب، وحكم سؤر الحيوان تابع لحكم لحمه

ن كان محرما لحمها إال أن لعابها المتولد من لحمها : وجه االستحسان أن سبع الطير وا 
عظم طاهر، وأما سباع البهائم، فتشرب ال يختلط بسؤرها؛ ألنها تشرب بمنقارها وهو 

 .بلسانها المختلط بلعابها فلهذا ينجس سؤرها
ففي كل مثال من هذه األمثلة، تعارض في الواقعة قياسان أحدهما جلي متبادر فهمه، 
واآلخر خفي دقيق فهمه، وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي فعدل عن القياس الجلي 

 .، والدليل الذي بني عليه هو وجه االستحسان"االستحسان"فهذا العدول هو 
 :233 ومن أمثلة النوع الثاني

نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم، ورخص استحسانا في السلم واإلجارة 
والمزارعة، والمساقاة واالستصناع وهي كلها عقود؛ المعقود عليه فيها معدوم وقت 

 .اس وتعارفهمالتعاقد، ووجه االستحسان حاجة الن
. ونص الفقهاء على أن األمين يضمن بموته مجهال؛ ألن التجهيل نوع من التعدي

واستثنى استحسانا موت األب أو الجد أو الوصي مجهاًل، ووجه االستحسان أن األب 
والجد والوصي لكل منهم أن ينفق على الصغير ويصرف ما يحتاج إليه فلعل ما جهله 

 .كان قد صرفه في وجهه
وا على أن األمين ال يضمن إال بالتعدي أو التقصير في الحفظ، واستثنى استحساًنا ونص

األجير المشترك، فإن يضمن إال إذا كان هالك ما عنده بقوة قاهرة، ووجه االستحسان 
تأمين المستأجرين، ونصوا على أن المحجور عليه للسفه ال تصح تبرعاته، واستثنى 

اته، ووجه االستحسان أن وقفه على نفسه فيه تأمين استحسانا وقفه على نفسه مدة حي
 .عقاراته من الضياع، وهذا يتفق والغرض من الحجر عليه
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 ص – 2 ج -« مبصر السعودية املؤسسة» املدين مطبعة: الناشر - التشريع تاريخ وخالصة الفقه أصول علم -( هـ2301: املتوىف) خالف الوهاب عبد 
09 . 
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ففي كل مثال من هذه األمثلة استثنيت جزئية من حكم كلي بدليل، وهذا هو الذي يسمى 
 .اصطالًحا االستحسان

 : ة اإلستحسانحجي: المطلب الثالث 
ه يتبين أنه في الحقيقة ليس مصدًرا تشريعيا مستقال؛ من تعريف االستحسان وبيان نوع

ألن أحكام النوع األول من نوعية دليلها هو القياس الخفي الذي ترجح على القياس 
الجلي، بما اطمأن له قلب المجتهد من المرجحات، وهو وجه االستحسان، وأحكام النوع 

جزئية من الحكم الكلي، الثاني من نوعه دليلها هو المصلحة التي اقتضت استثناء ال
 .وهي التي يعبر عنها بوجه االستحسان

أن االستدالل : فمن احتجوا باالستحسان وهم أكثر الحنفية ودليلهم على حجيته
باالستحسان إنما هو استدالل بقياس خفي، ترجح على قياس جلي، أو هو ترجيح قياس 

المصلحة المرسلة على على قياس يعارضه، بدليل يقتضي هذا الترجيح، أو استدالل ب
 .استثناء جزئي من حكم كلي، وكل هذا استدالل صحيح

 :شبه من ال يحتجون به -
أنكر فريق من المجتهدين االستحسان واعتبروه استنباطا لألحكام الشرعية بالهوى والتلذذ، 

، "من استحسن فقد شرع: "وعلى رأس هذا الفريق اإلمام الشافعي فقد نقل عنه أنه قال
مثل من استحسن حكما مثل "ابتدأ من عنده شرعا، وقرر في رسالته األصولية أن أي 

من اتجه في الصالة إلى جهة استحسن أنها الكعبة، من غير أن يقوم له دليل من 
االستحسان "وقرر فيها أيضا أن " األدلة التي أقامها الشارع لتعيين االتجاه إلى الكعبة

في الدين جاز ذلك ألهل العقول من غير أهل العلم، تلذذ، ولو جاز األخذ باالستحسان 
 ".ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرًعا

المحتجون . والظاهر لي أن الفريقين المختلفين في االستحسان لم يتفقا في تحديد معناه
تحديد معناه ما  به يريدون منه معنى غير الذي يريده من ال يحتجون به، ولو اتفقوا على

اختلفوا في االحتجاج به؛ ألن االستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو 
عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول، وليس مجرد تشريع بالهوى، وكل قاض قد 
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تنقدح في عقله في كثير من الوقائع مصلحة حقيقية، تقتضي العدول في هذه الجزئية 
 .نون، وما هذا إال نوع من االستحسانعما يقضي به ظاهر القا

من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه : "ولهذا قال اإلمام الشاطبي في الموافقات
نما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك األشباه  وتشهيه، وا 

ويت المعروضة، كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرا إال أن ذلك األمر يؤدي إلى تف
 ".مصلحة من جهة، أو جلب مفسدة كذلك

 :234 حكم العمل باالستحسان: المطلب الرابع 
إذا نظرنا إلى التعريف المختار لالستحسان، وعرفنا أنواعه، يتبين لنا أن األنواع الثالثة 

 .األولى منه ال خالف فيها بين العلماء، غير أن منهم من ال يسميها استحسانا
خالف فيه فإنما يخالف في رجحان القياس الخفي على القياس  وأما النوع الرابع فمن

 .الظاهر، فهو عنده من باب تعارض األقيسة والترجيح بينها
وأما النوع الخامس فالنزاع فيه مبني على النزاع في مستنده وهو المصلحة المرسلة هل 

 .تعد دليال؟ وكذا الشأن في النوع السادس
المتقدمة مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية  واالستدالل باالستحسان بأنواعه

 .والحنابلة
جعل : من استحسن فقد شرع، أي: وأما الشافعي فقد نقل عنه إنكاره، وأنه كان يقول

 .نفسه مشّرعا
والظاهر أن الشافعي ال ينكر االستحسان بمعناه الذي ذكرناه، بل ينكر االستحسان 

االستحسان الذي مستنده المصلحه المرسلة  بمجرد الهوى من غير دليل، أو ينكر
 .والعرف فقط
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 الفصل الرابع

المستجدات الفقهية   في ر المآالتقاعدة إعتباأثر 

 . المعاصرة 

  : ويشتمل على المباحث اآلتية 

 . المستجدات الفقهية في العبادات   أثر قاعدة إعتبار المآالت في :المبحث األول 

 . المستجدات الفقهية في فقه األسرة   أثر قاعدة إعتبار المآالت في :المبحث الثاني 

 . المستجدات الفقهية في الحدود   أثر قاعدة إعتبار المآالت في :المبحث الثالث 

 . المستجدات الفقهية الطبية   أثر قاعدة إعتبار المآالت في:  المبحث الرابع
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 الفصل الرابع

 المآالت في المستجدات الفقهية المعاصرةأثر قاعدة إعتبار 

 

إلعتبار المآالت  وتبصر الغاية حظ وافر في االحكام المستجدات الفقهية 

 : المعاصرة وللتدليل يسوق الباحث بعضا منها في أربعة مباحث هي 

 .المستجدات الفقهية في العبادات   أثر قاعدة إعتبار المآالت في: المبحث األول 
 

استعمال مياه الصرف الصحي: المسألة األولى 
235    : 

 
مياه الصرف الصحي بعد أن يتم تنقيتها وإزالة ما علق بها من أوساخ هل تصبح : تمهيد

 .طاهرة باعتبار ما آلت إليه أم أنها تبقى نجسة باعتبار حالها األول

 .هذا يتطلب منا الرجوع إلى أقوال العلماء في كيفية تطهير الماء 

 :أقوال العلماء في تطهير الماء

تطهير المياه إما بصب ماٍء طهور عليها، أو نزح بعضها، أو زوال : قال الجمهور -1

إالّ أن الشافعية والحنابلة يشترطون فيما نزح بعضها بان يبقى بعد النزح . التغير بنفسه

 .قلتان فأكثر، وللمالكية في النزح قوالن

النجس بنزح مقدار منه ، لكن يختلف مقدار ما ينزح يطهر الماء : وقال الحنفية -2

 .لتحصل به الطهارة للباقي باختالف نوع النجاسة واختالف أحوالها

ومما سبق يتضح لنا أن الجمهور يرون تغير الماء بنفسه إما بالشمس أو غيرها سبباً   

 .استحال إلى شيٍء طاهربإعتبار ما آل إليه في طهارته ، ألنه 

 .مآله العلماء في وقد اختلف  

يطهر الشيء : 236فقال الحنفية والشافعية وهي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية -1

 : ، واستدلوا بما يليأى إذا آل إلى الطهارة باستحالته عن النجاسة 

                                                           
 .31، الصفحة 31العدد . مجلة البحوث اإلسـالمية 235
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أن عين النجاسة قد زالت واستحالت فلم يبق لها أثر فينبغي أن ينتفي حكمها ، ألنها  -1

.  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث : وهللا تعالى يقولصارت من الطيبات ، 

إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه االسم الذي به : )قال ابن حزم

ورد ذلك الحكم وانتقل إلى اسٍم آخر وارد على حالٍل طاهر فليس هو ذلك النجس وال 

 ( .ذلك الحرام، بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر

القياس على ما يطهر باالستحالة كالمسك فإنه طاهر مع أنه من الدم ، ألنه  -2
استحال عن جميع صفات الدم ، والخمرة تطهر إذا انقلبت بنفسها خالً، والدم يصبح 
منياً، والعلقة تصبح مضغة، ولحم الجاللة الخبيث يصبح طيباً إذا علف الطيب، وما 

قال ابن تيمية .الجلد يصبح طاهراً بعد الدبغسقي بنجس إذا سقي بالماء الطاهر، و
وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحاً في المالحة أو صارت رماداً ، أو (: رحمه هللا)

والصواب : صارت الميتة والدم والصديد تراباً كتراب المقبرة فهذا فيه خالف ، ثم قال
وقال ابن . ونها وال ريحهاأن ذلك كله طاهر إذ لم يبق شئ من النجاسة ال طعمها وال ل

 .يتخرج أن تطهر النجاسات كلها باالستحالة(: رحمه هللا)قدامة 

أن الخمر إذا انقلبت خالً بنفسها طهرت، وإذا خللت لم تطهر : اعتراض ودفعه
أن الخمرة إنما لم تطهر ألنه يحرم تخليلها، وألن اقتناء : والجواب. فيقاس عليها غيرها

 .باقتنائها التخليل كان قد فعل محرماً، وهللا أعلمالخمر حرام فمتى قصد 

وقيل بأن النجاسات ال تطهر باالستحالة وهي وراية عن أحمد وقول لمالك،  -2 

 :وللشافعي فيما نجاسته عينية كالميتة ، واستدلوا بما يلي

 .أن النجاسة لم تحصل باالستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا صار قيحاً وصديداً  -1

وألن األجزاء الجديدة هي تلك األجزاء السابقة  -7.      تياطاً للشك في النجاسةواح -2

 .قياساً على الجاللة فمع أن النجاسة استحالت لم يحكم بطهارتها -6.    للنجاسة

 .ونوقش بأن النجاسة قد زالت ، وأما الجاللة فإنها تطهر بإطعامها الطاهر

الراجح هو طهارة مياه الصرف الصحي إذا زالت النجاسة تماماً لزوال : الترجيح

إلى أصلها بناءا على إعتبار المآل أوصافها وهي اللون والطعم والرائحة فتعود المياه 

                                                                                                                                                                             
 .وفرق الشافعية بين ما هو نجس لعينه أو لمعنى فيه، وفي الفتاوى الهندية عد المطهرات فذكر منها االستحالة - 236
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وهو الطهورية وإن كان ينبغي للمسلمين اجتنابها اكتفاًء بالمياه األخرى ما وجدوا إلى 

 .  فس قد تعاف تلك المياه وتستقذرهاألن النذلك سبيالً احتياطاً ، و

 

 

 

 :  إثبات رؤية الهالل بالمنظار: المسألة الثانية 

اتفق العلماء على أنه ال يثبت دخول شهر رمضان بحساب الفلكيين، ويثبت دخوله    

ولكن هل . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: برؤية الهالل ، لقول الرسول الكريم 

 .مقصورة على الرؤية بالعين المجردة ؟هذه الرؤية 

كما جاء في  1في رسالة صنفها في هذه المسألة( رحمه هللا)ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إجماع العلماء على أنه ال يجوز العمل ( 172)من الفتاوى صفحة ( 27)المجلد 

. والخالفمن أعلم الناس بمسائل اإلجماع ( رحمه هللا)بالحساب في إثبات األهلة وهو 

إجماع السلف على : عن أبي الوليد الباجي( 125)صفحة  6ونقل الحافظ في الفتح ج

واألحاديث الصحيحة عن . عدم االعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم

ولست . كلها تدل على ما دل عليه اإلجماع المذكور( صلى هللا عليه وسلم )  النبي

بالمراصد والنظارات على رؤية الهالل، ولكني أقصد منع أقصد من هذا منع االستعانة 

االعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية ال تثبت إالّ إذا شهدت لها المراصد بالصحة، أو 

 . بأن الهالل قد ولد، فهذا كله باطل

ال يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا (: رحمه هللا)وقال الشيخ محمد بن عثيمين 

رؤية، فإذا كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم لم يكن 

أما . إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا: (صلى هللا عليه وسلم  )قول النبي

( بالدربيل)الحساب فإنه ال يجوز العمل به وال االعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى 

ة الهالل فال بأس به ولكن ليس بواجب، ألن السنة أن وهو المنظار المقرب في رؤي

                                                           
 .يقصد مسألة إثبات دخول الشهر بالحساب، وسيأتي الكالم عن الرؤية -2
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ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه . اإلعتماد على الرؤية المعتادة ال على غيرها

في ( المناثر)يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون 

ان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، ليلة الثالثين من شعبان أو ليلة الثالثين من رمض

على كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم 

 . موا، وإذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتموه فصو: (صلى هللا عليه وسلم )قوله

 :ضوابط استخدام المنظار والمراصد

اً للرؤية ال تثبت الرؤية إالّ إذا شهدت االستعانة بها ال االعتماد عليها وجعلها معيار -1

 .لها المراصد

 .عدم التكلُّف والتمحل في استخدامها -2

 .تحقق الرؤية البصرية من خاللها -7

 .أن تكون بأيدي إسالمية عْدلة -6

أن تعطي الصورة للموقع نفسه إذ لو لم تكن كذلك فقد تعطى صورة لموقع سابق  -7

 .البلدفال يكون الهالل ولد في نفس 

 : في الطائرة والمركبات الفضائية  الصالة: المسألة الثالثة 

ادع لهم : أي {ڻ ڻ}: الدعاء، كما جاء في قوله تعالى للرسول  :الصالة لغة

237 {ۀ ۀ ہ ہ}
 

أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشروط مخصوصة؛ األقوال : وشرًعا

ما يتيسر من القرآن، األفعال مثل القيام والركوع والرفع " الفاتحة"مثل هللا أكبر، قراءة 

أول : مفتتحة بالتكبير. منه والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد األخير

السالم "مختتمة بالتسليم؛ فنخرج من الصالة بعبارة . اإلحرام بدء الصالة يكون بتكبيرة

مفتاح الصالة التكبير، : ))، ولذلك جاء في حديث عن النبي "عليكم ورحمة هللا

يتحلل اإلنسان بالخروج من الصالة بالتسليم، بشروط : ، أي((وتحليلها التسليم

مكان، ودخول الوقت، مخصوصة كطهارة البدن، والوضوء للصالة، وطهارة الثوب وال

 . واستقبال القبلة ونحو ذلك من الشروط
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من المعلوم أن الصالة فريضة من فرائض اإلسالم، فرضها هللا تعالى خمس مرات كل 

الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ومن المعلوم أيًضا : يوم وليلة؛ وهي

ڻ ڻ }: أن لكل منها وقًتا محدًدا تكون فيه أداء وتكون في غيره قضاء، كما قال هللا تعالى

238 {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
 

لوم أيًضا أن من شروط صحتها في الفرائض استقبال القبلة من أول الصالة ومن المع

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }: إلى التسليم منها، كما قال هللا تعالى

إال أن هذا  239{ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 :الشرط يسقط في بعض األحوال، فمن ذلك أنه يسقط في األحوال اآلتية

 .الدابة أو غيرهافي صالة النافلة أثناء ركوب  .1

 .في صالة الفريضة للمريض العاجز عن االستقبال .2

 .في صالة الفريضة عند الخوف من العدو .7

 .في صالة الفريضة عند التحام القتال بالعدو .6

في صالة الفريضة عند اإلكراه واالضطرار إلى وضع معين؛ كالطائرة والمركبة  .7

 .الفضائية

ام بالمواقيت؛ ألنها معروفة وممكنة في صالة الفريضة في الطائرة يتم االلتز .3

وفروق التوقيت واضحة، أما في المركبة الفضائية فالمواقيت مختلفة باختالف 

السرعة والموقع، ولذا يتم تقدير الوقت تقريًبا بغلبة الظن، ويستطيع علماء الفضاء 

حساب ذلك بالثانية بل بجزء من الثانية كما ظهر علينا في األيام األخيرة 

 ". متوثانيةالفي"

: ويشير فضيلة الشيخ السيد سابق إلى هذه األحوال التي يسقط فيها االستقبال بقوله

استقبال القبلة فريضة ال يسقط إال في األحوال اآلتية؛ صالة النفل للراكب؛ يجوز 

للراكب أن يتنفل على راحلته، يومئ بالركوع؛ أي يشير بالركوع والسجود، ويكون 
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رأيت : ))ه، وقبلته حيث اتجهت دابته، فعن عامر بن ربيع قالسجوده أخفض من ركوع

رواه البخاري ومسلم، وزاد (( يصلي على راحلته حيث توجهت به رسول هللا 

: ، وعند أحمد ومسلم والترمذي((يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة: ))البخاري

مدينة حيثما توجهت كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى ال أن النبي ))

240  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}: وفيه نزلت(( به
كانوا : "وعن إبراهيم النخعي قال

وهذه حكاية عن الصحابة : وقال ابن حزم". يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت

 .والتابعين عموًما في الحضر والسفر

صالة المكره والمريض والخائف، هؤالء : ثم أشار فضيلته إلى الحال الثانية بقوله

إذا : ))يقول يجوز لهم الصالة بغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن الرسول 

ڀ ڀ }: رواه البخاري، وكذلك قوله تعالى(( أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

241 {ڀ ڀ ٺ
 ".مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاأي : "}، قال ابن عمر 

أحوال المرض، أحوال الخوف، أحوال صالة : إذن فالصالة جائزة في كل األحوال؛ أي

النافلة على الدابة، أحوال المرض، أحوال استخدام الطائرة، أحوال الركوب في المركبة 

 . الفضائية، كل هذه أحوال يجوز فيها ترك استقبال القبلة

الة الفريضة بأي حال سواء في الطائرة أو المركبة الفضائية، حيث ولكن ال تسقط ص

تؤدى بكل ما يمكن ويقدر عليه مؤديها، إن قدر على استقبال القبلة فهو أولى، وإن لم 

يقدر على استقبالها فال بأس، إن قدر على الصالة في وقتها الحقيقي وعرف مواقيتها 

يبي، كذلك إن كان معه طهارة تطهر بالماء، فهو خير، وإال فبالوقت التقديري أو التقر

فإن لم يكن فبالتيمم أو بغير الطهورين مًعا، لكن ال تسقط الصالة ال راكًبا وال ماشًيا ما 

 . دام العقل موجوًدا

هذا ومن المعلوم أنه في مثل األحوال الضرورية التي أشرنا إليها يمكن الجمع بين 

والمركبة الفضائية؛ فيصلى الظهر والعصر جمًعا الصالتين في كلتا الحالتين الطائرة 

وقصًرا، تقديًما أو تأخيًرا، ويصلى المغرب والعشاء جمًعا تقديًما أو تأخيًرا مع قصر 
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 .العشاء فقط

 {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}: وأساس هذه األحكام كلها قول هللا تعالى
243 {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ}: وقوله أيًضا 242

إذا : ))، كذلك قول الرسول 

 {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}: ، كذلك قول هللا تعالى((أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
244

أي مستقبلي القبلة أو غير : "في تفسير وبيان معنى هذه اآلية }، مع قول ابن عمر 

 ". مستقبليها

إًذا نحن أمام فرض أو شرط من شروط صحة الصالة، وهو ضرورة استقبال القبلة، 

وأيًضا العلم بدخول وقت الصالة، ولكن هذين الشرطين يسقطان في المركبة الفضائية 

وفي الطائرة، وإذا تيسر استقبال القبلة أو تيسر معرفة الوقت كان ذلك خيًرا، وإن لم 

مر فرضها ولكن في حدود الطاقة والقدرة والمواقيت يتيسر فال تسقط الصالة، بل يست

 . التقديرية وعدم استقبال القبلة أو ما يغلب على الظن أنه مستقبل لها

 : الصالة والصيام في البالد التي يطول فيها النهار : المسألة الرابعة 

انها ببيفرض الصالة وحدد لها مواقيت، وقام جبريل  -تبارك وتعالى-نحن نعلم أن هللا 

في يومين ابتداًء وانتهاًء؛ في اليوم األول صلى به الصالة في أول  وتحديدها للنبي 

ما بين هذين هو : ))وقتها، وفي اليوم الثاني صلى معه الصالة في آخر وقتها، وقال له

ڻ ۀ ۀ }: ببيان ذلك ألصحابه، قال هللا تعالى ، ثم قام النبي ((وقت الصالة

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ}: ، وقال245  {ہ ہ ہ ہ

246 {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
 {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے}:وقال،  

247. 

والعلم بدخول وقت الصالة شرط من شروط صحتها، ويكفي فيه غلبة الظن، فمن تيقن 
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: أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصالة سواء كان ذلك بإخبار الثقة؛ أي

أو أي سبب من األسباب شخص ثقة، أو أذان المؤذن المؤتمن أو االجتهاد الشخصي، 

 .التي يحصل بها العلم، هذا عن دخول الوقت أو العلم بدخول الوقت

حيث يكون -ومعنى ذلك أنه يمكن للمسلم عند جهالة الوقت أو طول النهار عند القطبين 

أشهر  4لمدة  ساعة 26أشهر، ويكون الليل نحًوا من  4ساعة  26النهار نحًوا من 

فريضة، إما نسبة إلى خط جرينتش المعتدل، أو إلى أقرب  أن يقدر مواقيت كل -أخرى

البالد اإلسالمية من تلك المناطق، أو بالنسبة إلى مواقيت مكة، وبذلك يمكن أن يكون 

وقت العشاء والمغرب والفجر في ذلك النهار الطويل نهاًرا، ويمكن أن يكون وقت 

له صحيح وجائز؛ ألنه هو الظهر والعصر في ذلك الليل الطويل لياًل وهكذا، وهذا ك

 .الممكن وليس في اإلمكان غيره

الصيام أيًضا يقدر فيه وقت اإلمساك بالبالد المعتدلة أو بمواقيت مكة؛ ألنه من  كذلك

ساعة أو قريًبا من  26غير الممكن أن يصوم المرء في تلك المناطق طول النهار وهو 

مون في البالد المعتدلة صياًما ذلك، وإنما يمسك تلك الساعات التي يمسك فيها المسل

وإفطاًرا؛ وعلى هذا يمكن أن يصوم ويفطر أهل هذه البالد دون أن يكون فجر وال 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }: مغرب اللذين أشار لهما القرآن الكريم في قوله تعالى

248 {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
، هذا في البالد التي فيها فجر 

وليل، أما البالد التي جميع أوقاتها نهار، أو جميع أوقاتها ليل فال تعرف المواقيت وإنما 

 . تقدر تقديًرا

: وفي هذا يقول الشيخ السيد سابق عن البالد التي يطول نهارها ويقصر ليلها أو العكس

ارها ويقصر ليلها، والبالد التي يقصر اختلف الفقهاء في التقدير في البالد التي يطول نه

نهارها ويطول ليلها، على أي البالد يكون هذا التقدير، والصيام واإلمساك واإلفطار؟ 

: يكون التقدير على البالد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة، وقيل: فقيل

نسا أو نحوها من تلك البالد على أقرب البالد المعتدلة إليهم؛ مثل ألمانيا أو النمسا أو فر
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األقرب اعتدااًل إليهم، وقد صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم 

 : ، وفي هذا القرار قولهم(1624رجب  16)اإلسالمي بذلك التقدير في دورته في 

درجة شمااًل وجنوًبا إلى  44الحكم في المنطقة الثالثة وتقع فوق خط عرض : سادًسا

؛ "بين، وتنعدم فيها العالمات الظاهرة لألوقات في فترة طويلة من السنة نهاًرا ولياًل القط

فحين يكون القطب الشمالي كله نهار يكون القطب الجنوبي كله لياًل، والعكس حين 

 . ساعة في القطب الجنوبي 26يكون القطب الشمالي لياًل يكون النهار كاماًل في الـ

أهل تلك البالد أن تقدر جميع األوقات؛ أي مواقيت الصالة ثم جاء في القرار أن على 

أو مواقيت الصيام تقدر جميع األوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض 

درجة إلى القطبين كما  44ساعة في المنطقة من  26؛ وذلك بأن تقسم الـ درجة 67

ساعات،  5ي يساو 67، فإذا كان طول الليل في خط عرض  درجة 67تقسم في خط 

وكانت الشمس تغرب في الساعة الثامنة وكان العشاء في الساعة الحادية عشرة، ُجعل 

 67نظير ذلك في البالد المراد تعيين الوقت فيها، وإذا كان وقت الفجر في خط عرض 

درجة في الساعة الثانية صباًحا، كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، 

 . حتى وقت المغرب المقدر وبدء الصوم منه

إًذا المسألة كلها تقدير في تقدير، لكن التقدير تبًعا ألقرب البالد اعتدااًل أو لخط عرض 

أو على بالد الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وذلك قياًسا على التقدير الوارد في  67

المدة التي -يا رسول هللا وما لبثه في األرض : قلنا: ))حديث الدجال الذي جاء فيه

ثم بدأ يفصل (( أربعون يوًما: قال رسول هللا  -سيبقاها المسيح الدجال في األرض

يا رسول هللا، : يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: ))ذلك

إذا كان اليوم طوله سنة فهل : أي-فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ 

، بحيث ُيقدر لكل ((ال أقدروا له قدره: قال -في هذا اليوم صالة الخمس فرائض؟تكفينا 

يوم عدد من الساعات ويصلى في هذه المواقيت التي قدرت، ويصام حسب المواقيت 

عن اليوم الذي كسنة أنه ال تكفي فيه صالة الفرائض  التي قدرت؛ لقول النبي 

 . مس فرائضساعة خ 26الخمسة وإنما ال بد من تقدير كل 

إًذا التقدير مطلوب في تلك البالد التي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل، أو يطول 
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فيها الليل ويقصر النهار؛ ومن هذا نعلم أن القرار قرار مجمع الفقه اإلسالمي السعودي  

ة، هو التقدير بأقرب البالد تميًزا واعتدااًل، وإن كان هناك من يرى التقدير بمكة والمدين

 .وكالهما صحيح؛ ألن المسألة اجتهادية وقائمة على التقدير كما علمنا رسول هللا 

يقول الشيخ السيد سابق 
249

اختلف الفقهاء في التقدير في البالد التي : -رحمه هللا- 

يطول نهارها ويقصر ليلها، والبالد التي يقصر نهارها ويطول ليلها، على أي البالد 

يكون التقدير على البالد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة : يكون التقدير؟ فقيل

 . على أقرب بالد معتدلة إليهم: والمدينة، وقيل

 :حكم التصرف في أوراق المصحف : مسة المسألة الخا

 : تعريف المصحف وتعريف القرآن ، وهل هناك فرق بينهما 

 :تعريف المصحف: أواًل 

ُمصحف، وِمصحف وهي لغة تميم، : بضم الميم ويجوز بكسرها؛ تقول :المصحف لغة

اسم لكل مجموعة من الصحف المكتوبة ضمت بين دفتين، إًذا  -المصحف: أي-اسم 

مكتوب عليها كالم هللا ثم جمعت بين دفتين؛  -األوراق: أي-مجموعة من الصحف 

جلدتين من هنا ومن هنا؛ عند ذلك تسمى هذه الصحف المكتوبة التي ضمت بين دفتين 

 . مصحًفا

مصحًفا ألنه أصحف؛ أي جعل وإنما سمي المصحف : -أحد علماء اللغة-قال األزهري 

 .جامًعا للصحف المكتوبة بين الدفتين

اسم للمكتوب فيه؛ أي للصحف المكتوب فيها كالم هللا تعالى  :والمصحف اصطالحا

بين الدفتين، ويصدق المصحف على ما كان حاوًيا للقرآن كله، أو كان مما يسمى 

سورة واحدة مثل  مصحًفا عرًفا؛ مثل مجموعة أوراق تضم بعض السور، أو تضم

مصحف؛ هذا في العرف فيصدق : نقول عنها" الرحمن"أو سورة " يس"سورة 
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المصحف على ما كان حاوًيا للقرآن كله المصاحف الكاملة أو كان مما يسمى 

 .مصحًفا عرًفا ولو قلياًل كحزب؛ والحزب نصف الجزء

ا بعض سوره أو يشمل ما كان مصحًفا جامًعا أو جزًءا أو ورقة فيه: وقال ابن حبيب

 . سورة واحدة، أو لوًحا أو كتفا؛ فهذا كله يسمى مصحًفا عرًفا

 :القرآن: ثانًيا

المتعبد بتالوته  اسم لكالم هللا تعالى المنزل على رسول هللا محمد : القرآن اصطالحا

المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقاًل متواتًرا؛ أي جماعة عن جماعة عن جماعة 

فالفرق بين القرآن وبين المصحف؛ أن المصحف اسم للمكتوب من  إلى رسول هللا 

القرآن الكريم المجموع بين دفتين، أو بين الدفتين والجلد، أما القرآن فهو كالم هللا تعالى 

 . كان مكتوًبا أو محفوًظا في الصدور سواء

 

 : كيفية التصرف في أوراق المصحف 

إن الشريعة اإلسالمية تأمر بالمحافظة على المال وتنهى عن إتالفه، ونظًرا لكثرة 

األوراق التالفة من المصاحف المنتشرة أو غيرها فقد نشأت مصانع إلعادة تصنيع هذه 

فها خسارة كبرى وإهداًرا للمال، حدث ذلك في األوراق واإلفادة منها؛ ألن في إتال

الغرب؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك خصوًصا في أوراق المصحف التي بليت واندرست 

 : وأصبحت ال تقرأ، وقد جاء هذا االختالف على أقوال تربو على العشرة نبينها فيما يلي

افعية، وحكاه عنه قول بالتخيير بين الغسل أو اإلحراق قاله الحليمي من الش :أواًل 

: أي-وله : الزركشي في كتابه والسيوطي في كتابه قال كل منهما نقاًل عن الحليمي

غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فال بأس؛ إًذا هذا تخيير بين أمرين غسل  -للمسلم

 .األوراق أو إحراقها

ذا القول وذاك؟ القول بجواز اإلحراق ولم يذكر الغسل؛ وقد تقول ما الفرق بين ه :ثانًيا

القول السابق خير بين الغسل واإلحراق، أما القول الثاني فيقول بجواز اإلحراق : نقول
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ولم يذكر الغسل؛ ألن بعض الفقهاء القائلين باإلحراق وعدم الغسل يخشون أن تقع 

غسالة الماء الذي غسلت به هذه الصحف تحت األقدام، تقع على األرض وتداس 

وا أو قالوا بجواز إحراقها، قال به الدردير المالكي وابن حجر باألقدام؛ ولذلك فضل

 .الهيثمي وأبو يحيى زكريا األنصاري والشهاب الرملي من الشافعية

القول بتفضيل اإلحراق على الغسل؛ حكاه الزركشي والسيوطي والرملي  :ثالًثا

 .وقليوبي، وقليوبي هذا شارح كتاب من كتب الشافعية قليوبي وعميرة

منع إحراقه؛ وهذا القول قاله محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية والقاضي  :ارابعً 

 .حسين من الشافعية، أما النووي فقال بكراهة اإلحراق

 .القول بجواز الغسل فقط؛ قاله ابن عابدين من الحنفية وقليوبي وعميرة والرملي :خامًسا

 غسل على اإلحراق، ذكره ابن حجر القول بتفضيل ال :سادًسا
250
 

القول بتعيين الغسل، أي منع أي شيء آخر غير الغسل؛ فاإلحراق ممنوع،  :سابًعا

التمزيق ممنوع، الدفن ممنوع، والقول بتعيين الغسل قاله القرطبي صاحب التفسير 

 . وأبو السعود أيًضا صاحب تفسير( الجامع ألحكام القرآن)المعروف 

بجواز الدفن، أي نأخذ األوراق التالفة وندفنها تحت الرمال كما ندفن القول  :ثامًنا

 .الميت، حكاه ابن عابدين

القول بتعيين الدفن، إًذا الغسل ممنوع، واإلحراق ممنوع، والتخيير بينهما  :تاسًعا

ممنوع، وتفضيل أحدهما على اآلخر ممنوع، فال يجوز غير الدفن؛ وهذا القول قاله 

 .بدين والقهستاني وأبو السعود وابن مفلحالحصكفي وابن عا

عدم القول به أو عدم التصريح بمنعه أو عدم : التوقف في الدفن؛ أي :القول العاشر

التصريح بتعيينه؛ فيكتفى باإلحراق والغسل أما الدفن؛ فغير معروف عندهم توقف فيه 

 .الزركشي والسيوطي

                                                           

 (.فتح الباري شرح صحيح البخاري) 250
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القول بعدم التمزيق، فالتمزيق ممنوع لكن اإلحراق والغسل والدفن جائز،  :حادي عشر

ال يجوز تمزيق أوراق : القول بعدم التمزيق ذهب إليه الحليمي والباجوري قاال

 .المصحف، ويؤخذ ذلك من كتاب ابن رشد المالكي

حراق ولكل من قال قواًل مما سبق دليله، واألقوال كما رأينا مترددة بين الغسل واإل

ما يصنع "تحت عنوان ( الموسوعة الفقهية)والدفن والتمزيق؛ وقد ورد في 

ذهب الحنفية إلى أن المصحف إذا بلي وصار بحال ال يقرأ ": بالمصحف إذا بلي؟

فيه يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن؛ أي ال يوطأ كما أن المسلم 

وال يهال عليه التراب إال : وقال الحنفيةإذا مات يدفن إكراًما له، هذا قول الحنفية، 

 . إذا جعل فوقه سقف مثل القبور بحيث ال يصل إليه التراب

إًذا يدفن في حفرة ويبقى دون أن يوضع فوقه التراب، أما إذا جعل له سقف فال 

مانع من وضع التراب على السقف، لكيال يصل إلى المصحف كنوع من التكريم 

وال يجوز إحراقه بالنار، ونقل : والمحافظة، وقال هؤالء الحنفية الذين قالوا بالدفن

: شيوخ أبي حنيفة، وقال المالكية ذلك عن إبراهيم النخعي وغيره وهو شيخ من

بل ربما وجب، أي يكون اإلحراق واجًبا  -عكس ما قال الحنفية-يجوز إحراقه 

وذلك إكراًما له وصيانة عن الوطء باإلقدام؛ ألنه إذا دفن من الذي يضمن عدم 

يجوز : وصول التراب إليه ومن الذي يضمن عدم المرور فوقه، ولذلك قال المالكية

: ربما وجب؛ وذلك إكراًما له وصيانة عن الوطء باألقدام، وقال الحنابلةإحراقه بل 

ا؛ فوافقوا الحنفية في الدفن وليس في  لو بلي المصحف أو اندرس دفن نّصً

اإلحراق، أما المالكية فلم يوافقوا على الدفن وقالوا باإلحراق، وربما يجب ذلك 

 .إكراًما وصيانة للمصحف عن الوطء باألقدام

الجزء الثامن والثالثون صفحة ثالثة ( الموسوعة الفقهية)هذا الكالم موجود في تفصيل 

إعداد لجنة إعداد المناهج، ( فقه النوازل)وعشرين، كذلك موجود هذا الكالم في 

 . 265إلى  255الجامعة األمريكية المفتوحة من صفحة 

 : الجمع بين أقوال الفقهاء 

سواء بالغسل أو بالحرق أو بالدفن أو بالتمزيق  تبين مما سبق أن مقصود جميع األقوال
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هو حفظ كالم هللا تعالى وصيانته عن : أو بتفضيل شيء منها على اآلخر؛ المقصود

االمتهان، والذي يظهر أن جميع ما ذكره العلماء من غسل أو حرق أو دفن جائز، كما 

ه األمور َوَرد فيه يجوز الجمع بين أمرين أو أكثر مما ذكره العلماء؛ ألن كاّلً من هذ

 . ؛ فمنهم من حرق، ومنهم من دفن، ومنهم من غسل، ومنهم من مزق{آثار عن السلف 

بعد أن أورد الروايات الدالة على التحريق والغسل  -رحمه هللا-وقد قال ابن حجر 

يجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك؛ أي سيدنا عثمان : <والتمزيق في عهد عثمان 

وفي : صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق، وقال في رواية أخرى

إني قد : رواية أبي قالبة؛ فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل األمصار

لتحريق صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم، والمحو يكون بالغسل أو ا

وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع، ويحتمل وقوع كل منهما؛ أي 

فامحوا : "<الغسل والتحريق بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك، فقول عثمان 

؛ يفيد عدم إلزامه لهم بطريقة مخصوصة في المحو مما يشعر بجواز المحو "ما عندكم

 . واإلزالة بأي طريق تيسرت

نه لم يرد في تعيين أحد هذه الوسائل الحرق أو الدفن أو الغسل أو التمزيق وإلزام كما أ

العمل به دون غيره؛ لم يرد دليل من الكتاب أو السنة أو اإلجماع مما يؤكد أن مبنى 

 . هذه الوسائل كلها على االجتهاد

قت، وأما وهذا الحكم باإلحراق هو الذي وقع في ذلك الو: وقد قال ابن حجر رحمه هللا

فالغسل أولى لما دعت الحاجة أو لما دعت الحاجة  -في عصر ابن حجر: أي–اآلن 

 .إلى إزالته

هذا الكالم يجعلنا نستشهد ببعض األدلة التي وردت وهي ليست من القرآن الكريم وال 

من السنة النبوية الصحيحة، لكنها اجتهادات يحكمها بعض أقوال السلف أو يؤيدها العقل 

 .والمنطق

وأمر بما سواه من القرآن في : فالدليل على التخيير بين الغسل واإلحراق قول ابن حجر

 . أن تحمى أو تحرق: كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، وفي رواية اإلسماعيلي
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أن حذيفة بن اليمان قدم على : "حدثه <روى البخاري عن ابن شهاب أن مالك بن أنس 

ح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع وكان يغازي أهل الشام في فت }عثمان 

يا أمير المؤمنين أدرك هذه األمة قبل أن : حذيفة اختالفهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان

يختلفوا في الكتاب اختالف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 

ا مصحف أبي بكر فحفصة كان عنده-بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك 

بمشورة عمر إال أنه كان مصحًفا واحًدا،  <الذي تم جمعه في عهد أبي بكر الصديق 

أن ينسخ منه مجموعة ليرسلها إلى العواصم اإلسالمية في سائر أمصار  <فأراد عثمان 

فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد هللا بن  -الدولة اإلسالمية

فنسخوها في المصاحف،  {ن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام الزبير وسعيد ب

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه : وقال عثمان للرهط القرشيين

بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 

هذا هو -مما نسخوا، وأمر  عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف

 ". بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق -الشاهد

، 6655كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم ( صحيح البخاري)هذا في 

 . الجزء التاسع الصفحة الحادية عشرة( فتح الباري)وأيًضا في 

قال : من طريق سويد بن غفلة قال فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح: قال ابن حجر

ال تقولوا في عثمان إال خيًرا، فوهللا ما فعل الذي فعل في المصاحف إال عن مأل : علي

 . منا جميًعا

هذا عن اإلحراق، لكن هناك دلياًل على منع اإلحراق ما أخرجه ابن أبي داود في كتاب 

لوال أني أخاف أن : أنه أوتي بكتاب فقال: "<المصاحف عن أبي بردة عن أبي موسى 

 .72صفحة ( المصاحف)، في كتاب "ألحرقته  يكون فيه ذكر هللا 

وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو : "قوله( فتح الباري)قال ابن حجر في 

بالخاء المعجمة وللمروزي " أن يخرق: "في روايات األكثر" مصحف أن يحرق

 .ألصيلي بالوجهين والمعجمة أثبتبالمهملة، ورواه ا
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( فهم السنن)نقاًل عن كتاب ( البرهان في علوم القرآن)وقال الزركشي في كتابه 

وأما تعلق الرافضة بأن عثمان أحرق المصاحف فإنه جهل : للحارس المحاسبي ملخًصا

إنه أحرق المصاحف فإنه غير ثابت ولو ثبت وجب : وأما قولهم: منهم وعمى، قال

ى أنه أحرق مصاحف قد أودعت ما ال يحل قراءته، وفي الجملة فإنه إمام حمله عل

عادل غير معاند وال طاعن في التنزيل، ولم يحرق إال ما يجب إحراقه ولهذا لم ينكر 

لو وليت ما ولي عثمان : "عليه أحد ذلك، بل رضوه وعدوه من مناقبه، حتى قال علي

غير ذلك من األدلة على الدفن وعلى  وهذا كالم ملخص إلى". لعملت بالمصاحف عمله

 . منع التمزيق وعلى جواز التمزيق

حتى إذا نسخوا : "قوله: ما يدل على وقوع التمزيق فقد قال -رحمه هللا-أورد ابن حجر 

، زاد أبو عبيد وابن أبي داود "الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة

كان : "وابن عبد هللا بن عمر قال أخبرني سالم: من طريق شعيب عن ابن شهاب قال

يسألها الصحف  -حين كان أمير المدينة من جهة معاوية-مروان يرسل إلى حفصة 

فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها : التي كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه، قال سالم

يه أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد هللا بن عمر ليرسلن إليه تلك الصحف، فأرسل بها إل

إنما فعلت هذا؛ ألني : وقال -مزقت: أي-عبد هللا بن عمر، فأمر بها مروان فشققت 

 ". خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب

لم يسمع أن مروان مزق الصحف إال : قال أبو عبيد" فمزقت: "ووقع في رواية أبو عبيد

من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب  قد أخرجه ابن أبي داود: في هذه الرواية، قلت

فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها الصحف فمنعته : "نحوه وفيه

فشققها : "فذكره وقال فيه" لما توفيت حفصة: فحدثني سالم بن عبد هللا قال: إياها، قال

 .، ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية أيًضا باختصار"وحرقها

 

 : الترجيح بين األقوال 

نأتي لنرجح أي األقوال من تلك األقوال التي ترددت بينها أقوال الفقهاء؛ اإلحراق، 

 . الغسل، الدفن، التمزيق، أم نصنعها لنفيد منها
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بعد أن علمنا صحة جميع الوسائل السابقة، وجوازها منفردة أو مجتمعة نأتي إلى بيان 

األولى واألرجح من تلك الوسائل القديمة إلى اقتراح ما هو أولى؛ وهو استثمار هذه 

بغسل األحبار المكتوب بها القرآن الكريم بما تؤول إليه األوراق واإلفادة منها، وذلك 

لورق ثم االستفادة من الورق بعد ذلك بإعادة تصنيعه، ومما يدل وإزالتها وفصلها عن ا

 : على أفضيلة ذلك ما يلي

أن الغسل لم يرد فيه منع ولم يعترض عليه أحد الفقهاء وهو أمر متعارف عليه  :أواًل 

بين المسلمين في الكتاتيب؛ كنا نغسل ألواحنا لنكتب عليها شيًئا جديًدا نحذف ونمحو 

خروج من  -في الغسل: أي-اه لنكتب الجديد لنحفظه، بل وفيه القديم الذي حفظن

 .مستحب -كما معلوم-الخالف، والخروج من الخالف 

أن غسل الكتابة من الورق وإزالة حبرها تمكن من االستفادة من الورق بعد غسله  :ثانًيا

هو بداًل من إتالفه بالحرق أو الدفن وتوجد مصانع حديثة لذلك، وفي هذا حفظ للمال و

 .من مقاصد الشريعة الكلية

تشجيع الناس كباًرا وصغاًرا على حفظ الكتب واألوراق ما دامت ستحقق دخاًل  :ثالًثا

لهم بإعادة تصنيعها، وكم من األوراق وكم من الكتب الدراسية والكراسات والكشاكيل 

وأوراق الصحف وأوراق المجالت إلى غير ذلك من األمور تعد ثروة قومية ينبغي 

 .ادة تصنيعها لإلفادة منها، وقلة االستيراد الذي يكلفنا الكثير من األموالإع

ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان، وهذه قاعدة فقهية، فإذا كان الحرق أو الدفن  :رابًعا

أو بعده بقليل فيما سبق من الزمان وأصبح الغسل اآلن أكثر  <مناسًبا أيام عثمان 

لجوء إليه ال ينكر من قبل أحد، فاألمر المختلف ال ينكر أما مناسبة للتصنيع، فإن ال

المتفق عليه أو المجمع هذا الذي فيه اإلنكار، وفي هذا؛ أي الغسل والتصنيع فتح كبير 

 .لماليين األوراق التي سيعاد تصنيعها واإلفادة منها وليس المصحف فحسب

ثقب األوزون؛ بسبب الكربون  الحرق ضار بالبيئة، والعالم كله يعاني اآلن من :خامًسا

الكثير المنتشر من أدخنة المصانع، فالحرق ضار بالبيئة كما أنه إهدار للمال، وذلك 

مذموم شرًعا، وضار باألحياء من إنسان أو حيوان أو نبات، والقاعدة الفقهية بل وهي 

 ((.ال ضرر وال ضرار: ))حديث نبوي
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ع أوراق المصاحف التالفة هو غسلها من هذا وغيره يتبين أن الراجح في التعامل م

وإعادة تصنيعها؛ لإلفادة منها بأحسن السبل وأخف األضرار؛ حيث ال حرق يضر وال 

 .دفن يهدر المال

 : حكم األوراق المشتملة على الذكر : المسألة السادسة  

هو الحفظ واالستحضار، : كما جاء في المعاجم والقواميس اللغوية، الذكر: الذكر لغةً 

حفظه : ذكر الشيء يذكر ِذكًرا وُذكًرا وِذكَرى وتذكاًرا، كل هذه األلفاظ معناها: يقال

استحضر الشيء في ذهنه، وجرى على لسانه : واستحضره، يقال حفظ الشيء؛ أي

أثنى عليه بما هو أهله من صفات الكمال والجالل، : ذكره بعد نسيانه، وذكر هللا أي

 .عاني اللغوية للفظ الذكرشكرها، تلك هي الم: وذكر النعمة

وأسمائه الحسنى وصفاته  -تعالى-حفظ واستحضار جالل هللا  :معنى الذكر اصطالًحا

العلى، وجريان ذلك في القلب واللسان تسبيًحا وتحميًدا وتكبيًرا وتهلياًل واستغفاًرا 

 تعالى الخشية من هللا: وشكًرا، والثناء على هللا بما هو أهله، ومما يدخل في هذا المعنى

والخوف من عذابه، والدعاء واإلنابة والتأمل في آياته، والتدبر في مخلوقاته؛ ألنها 

إن الذكر باللسان ضد اإلنصات وذاله مكسورة : دالئل وجوده وقدرته، وقد قال الكسائي

ِذكر باللسان هذا حديث ضد : ِذْكر، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة، فإن قلت

: ُذكر بالقلب فهو ضد النسيان وذاله مضمومة، وقال غير الكسائي :اإلنصات، وإن قلت

 .بل هما لغتان

ىئ ىئ }: اآلن نأتي مع قول هللا تعالى في الدعوة إلى الذكر والحث عليه قال تعالى

  {ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ
251

ڀ ٺ ٺ } :وقال، 

 {ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
252

 ،

 253 {ى ائ ائ ەئ ەئ وئ}: وقال

مما يدل من هذه اآليات أو غيرها أن الذكر من أحب األعمال إلى هللا تعالى وأعظمها 

                                                           
 [41 ،42: األحزاب] 251

 ،[27، 20: الروم] 252

 .[211: البقرة] 253
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ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې }: أجًرا وثواًبا، ومما يؤكد ذلك قوله تعالى

254 {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
؛ لذلك يجب تكريم كل ما 

وعلى  يشتمل على ذكر هللا تعالى، سواء كانت أوراًقا أو جلوًدا أو عظاًما أو أوراًقا،

 .رأس ذلك كله المصحف والصالة والدعاء

(: المفردات في غريب القران)هناك كالم طيب للراغب األصفهاني في كتابه المشهور 

بصائر ذوي التميز في لطائف )وقد نقل ذلك الكالم الفيروزآبادي في كتابه -يقول 

ن يحفظ ما يقتنيه الذكر تارة يراد به هيئة للنفس، بها يمكن اإلنسان أ(: الكتاب العزيز

من المعرفة، وهو كالحفظ إال أن الحفظ يقال اعتباًرا بإحرازه، والذكر يقال باعتبار 

الذكر ذكران؛ : القلب أو القول؛ ولذلك قيل: استحضاره، وتارة يقال لحضور الشيء

ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان، ذكر عن نسيان، وذكر ال عن 

ذكر، ومن الذكر بالقلب واللسان مًعا قوله : دامة حفظ، وكل قول يقال لهنسيان، بل عن إ

 {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}: تعالى
255
 

 : أقوال الفقهاء 

سواء كانت حديًثا أو آية قرآنية أو حكمة من الحكم، أو موعظة من المواعظ، أو بيت 

أوراق  شعر يشتمل على اسم من أسماء هللا أو صفة من صفاته، والمراد بها غير

المصحف مما هو مشتمل على آيات أو أحاديث، أو أسماء، كالكتب والصحف 

والمجالت وأوراق إجابات الطالب ونحو ذلك، هذه األوراق على اختالف أنواعها 

 اختلف أهل العلم فيما يعمل بهذه األوراق، وكيف يكون التصرف مع التالف منها؟

 :وبيانها وقد جاء اختالفهم على أقوال فيما يلي ذكرها

منهم من ذهب إلى التخيير بين اإلحراق والدفن واإللقاء في ماء جار، وهذا قول  :أواًل 

يمحى عنها اسم هللا : العيني والحصكفي والقهستاني، حيث قالوا: عدد من الحنفية منهم

                                                           
 [41: العنكبوت] 254

 .[1: البقرة] 255
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-ومالئكته ورسله ويحرق الباقي، وال بأس بأن تلقى في ماء جاٍر كما هي، أو تدفن 
ا هذا هو القول األول وفيه تخيير بين اإلحراق والدفن واإللقاء في الماء إذً  -وهو أحسن

 .الجاري

من الفقهاء من ذهب إلى التخيير بين اإلحراق والدفن فقط، وقد ذهب إلى ذلك  :ثانًيا

القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية، فقد ورد في 

الفتوى رقم تسعة آالف وسبعمائة وثمان وتسعين من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 

ديث واألجزاء التي فيها شيء من كالم هللا، أو كالم أن كتب الح: العلمية واإلفتاء

فالواجب صيانتها وعدم إهانتها، وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض : قالوا الرسول 

 .طيبة بعيدة عن متناول األطفال أو الدوس باألقدام

 .من قال بتفضيل الدفن على اإلحراق، وهذا القول قول للعيني والحصكفي :ثالًثا

هناك من ذهب إلى التخيير، ولكن ليس بين الدفن واإلحراق، ولكن بين الغسل  :رابًعا

حاشيته على تحفة )واإلحراق، وهو مذهب العز بن عبد السالم، نقله عنه الشرواني في 

 (.المحتاج

جواز استخدام الورق ال : بجواز استخدام الورق، هذا قول جديد: قال أصحابه :خامًسا

ولكن نستخدم الورق بعد محو اسم هللا تعالى واسم الرسول  دفن وال إحراق وال غسل،

 قاله الحصكفي والطحاوي وعبد الرحمن بن قاسم. 

بتفضيل الغسل على اإلحراق، هذا القول قاله ابن : قال أصحاب هذا القول :سادًسا

 .حجر

 .من الفقهاء من قال بجواز اإلحراق، قاله الرملي واألنصاري وابن حجر :سابًعا

-قول من ذهب إلى تفضيل اإلحراق على الغسل، قاله الشرواني؛ ألن الغسالة  :اثامنً 
 .قد تقع على األرض فيخشى من إهانتها بالوطء -الماء الذي غسل به

من الفقهاء من كره اإلحراق؛ فقد كرهه إبراهيم النخعي والنووي، وقد سبق أن  :تاسًعا

 .ذكرنا ذلك في أوراق المصحف
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من ذهب إلى جواز تمزيق هذه األوراق، تشقيقها، قاله العيني  من الفقهاء :عاشًرا

 .والحصكفي والرملي والنووي وابن حجر الهيثمي

 .من الفقهاء من منع التمزيق، قاله الباجوري على شرح ابن قاسم :حادي عشر

فجميع األقوال إًذا كما رأينا وفهمنا تدور بين اإلحراق والدفن والغسل والتمزيق واإللقاء 

وفيها ما يلي في صفحة ( الموسوعة الفقهية)في ماء جاٍر، وقد جاء إجمال ذلك في 

قبل أن -صرح الحنابلة ": كتابة ذكر هللا وأحكام الذكر المكتوب"تحت عنوان  241

اق المشتملة على كتابة ذكر هللا، الحنابلة يقدمون لنا حكم نبحث ماذا نفعل في األور

بأنه يحرم كتابة ذكر هللا تعالى بشيء نجس أو على شيء نجس، فإن فعل ذلك  -الكتابة

هذا عن الكتابة بشيء نجس أو  -أعاذنا هللا منها-قصًدا لإلهانة استحق القتل؛ ألنه ردة 

هللا أو صفة هللا أو ذكر هللا أو كالم على شيء نجس، بشرط أن يقصد بذلك إهانة اسم 

هللا، وحيث كتب بنجس وجب غسله بطاهر أو حرقه لصيانته، هنا بداية األحكام، أو 

 .حرقه لصيانته

إًذا الشيء سواء كان خشبًة أو حائًطا إذا كتب عليه اسم من أسماء هللا، أو صفة من صفاته 

رق لصيانته، وكذلك لو كان تعالى، وجب غسله بشيء طاهر أو إن كان يمكن حرقه ح

المكتوب طاهًرا، أو المكتوب عليه فتنجس، أما إن لم يوجد إال ماء نجس، أو نار نجسة، 

فال يجوز الغسل وال التحريق بهما، ويعدل عن ذلك إلى دفن الذكر في موضع طاهر ال 

ا لكن في أقمشة الستائر أو غيره: تطؤه األقدام، وال تكره في الذكر كتابته في الستور، أي

كالبسط -البيوت وليس في المساجد إذا لم تكن تداس، فإن كانت تداس كره كراهًة شديدًة 

: ويحرم دوس الذكر، قالوا -والسجاجيد والمفروشات والماليات التي ينام عليها الناس

ويكره أن يكتب الذكر على حيطان المساجد؛ ألن ذلك يلهي المصلي، وكره اإلمام 

ذكر هللا يجلس عليه ويداس، وكره بيع الثياب التي عليها ذكر هللا  شراء ثوب فيه أحمد

 .ألهل الذمة

يحرم مس ذكر هللا بنجس، وال يحرم على المحدث الذكر أو : البن مفلح( الفروع)وفي 

وسواء كان  مس ما فيه ذكر بخالف القرآن، إًذا هذا من الفروق بين الذكر والقرآن،

 .ا شي من القرآنالحدث أصغر أو أكبر لو كان فيه
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 : الترجيح 

طريقة واحدة، ومنها ما  بعد االطالع على أحد عشر قواًل؛ منها ما يخير، ومنها ما يلزم

يمنع باقي الطرق أو يفضل طريقة على أخرى في التعامل مع تلك األوراق، فما 

الراجح من هذه األقوال ولماذا هذا الترجيح أو مبررات قول أو تفضيل قول على آخر؟ 

ذه األوراق التي تشتمل على ما فيه ذكر هللا تعالى ال تثبت لها حرمة المصحف، وال ه

 .أوراقه التي سبق بيانها، حتى لو اشتملت هذه األوراق على آيات من القرآن الكريم

وإن  ويجوز للمحدث مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل،: قال ابن قدامة رحمه هللا

ڤ ڤ }: كتب إلى قيصر كتاًبا فيه آية آن، بدليل أن النبي كان فيها آيات من القر

256 {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
وألنها ال يقع عليها اسم المصحف، ال نسمي ، 

: هذه األوراق وال تلك الرسائل مصاحف وال تثبت لها حرمته، وقال النووي رحمه هللا

عن المسافرة  كتب إلى دار الشرك كتاًبا فيه شيء من القرآن، مع نهيه  ألن النبي 

وما أرسله ليس من القرآن، ولو كان قرآًنا  بالقرآن إلى دار الشرك؛ إًذا ما كتبه النبي 

 إرساله، إنما هو خطاب اشتمل على آية أو نحوها، فدل فعل النبي  لمنع النبي 

 .على أن اآليات في ضمن كتاب ال يكون لها حكم المصحف

ائض ونجيز قراءتها لكتب التفسير، وحمل كتب كذلك اآليات في كتب التفسير نسمح للح

التفسير ومسها، أو كتب الفقه، مع أنها تشتمل على آيات، كما تشتمل على أحاديث عن 

إًذا هذه األوراق التالفة من غير المصحف ال تأخذ حكم المصحف، المصحف  النبي 

يحرم على المحدث مسه وحمله، أما هذه األوراق فيجوز للمحدث مسها وحملها، وعلى 

هذا فقياس هذه األوراق على أوراق المصحف في غسلها ومحوها ودفنها أو إحراقها 

-اًسا من باب أولى، فاألفضل، واألرجح وجواز اإلفادة منها بإعادة تصنيعها، يكون قي
غسلها وإزالة ما فيها من كتابة وحبر ثم االستفادة منها بإعادة  -كما سبق أن بينا

تصنيعها، إذا كان ذلك جائًزا ومفضاًل بالنسبة للمصحف فهو األولى، ومن باب أولى أن 

 .يجوز في األوراق التالفة من غير المصحف

 وهذا االختيار في إعادة التصنيع وإعادة اإلفادة؟ما أسباب هذا الترجيح، 

                                                           
 ؛[64: آل عمران] 256
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 .عدم وجود دليل قاطع وواضح في ترجيح عمل من هذه األعمال على اآلخر :أواًل 

حفظ األموال وعدم إهدارها وإضاعتها وإيجاد فرص للعمل للشباب، وتقوية  :ثانًيا

بإعادة  اقتصاد البلد وسد حاجته من الورق، هذه كلها فوائد ترجح وترشح القول

 .التصنيع، واالستفادة من هذه األوراق

تشجيع الناس على حفظ األوراق التالفة إلعادة تصنيعها؛ ألن الناس يهملون هذه  :ثالًثا

األوراق ثم يلقونها في أكياس القمامة، وهذا إهدار للمال، لكن لو علم الناس أن هذه 

الية عليها عند ذلك؛ سيتشجع األوراق يمكن اإلفادة منها إلعادة تصنيعها وأخذ قيمة م

الناس على حفظ األوراق التالفة، وبذلك يصونون البيئة من هذه القمامة ويحصلون على 

 .قدر من المال، ويشاركون في عدم إهدار المال

ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان، فإذا كان في زمن ما كان األولى حرقها،  :رابًعا

في زمن ما كان األولى دفنها فقد تغير األمر في هذا  فإن األمر تغير اآلن إذا كان

الزمان، إذا كان في الماضي األولى غسلها ومحو األحبار منها، ثم تركها بعد ذلك 

لتوطأ وليس عليها اسم هللا، فإن ذلك أيًضا كان في ذلك الزمان، إذا تغيرت األحكام اآلن 

 .ينا تغير األحكام بتغير األزمانوأصبحنا ننادي بغسلها وإعادة تصنيعها، فال ينكر عل

المحافظة على البيئة من أضرار الحرق؛ فكثير من الناس يعاني هذه األيام  :خامًسا

واألمم كلها تعاني تغير المناخ؛ بسبب كثرة الكربون الناتج عن الحرائق ودخان 

المصانع، نحن بحاجة للمحافظة على البيئة، فال نضيف إليها عبء حرق األوراق 

لفة، فنحافظ على البيئة من أضرار الحرق، والتلوث بتمزيق األوراق، أما األوراق التا

التي ال تشتمل على ذكر هللا تعالى، فتجوز االستفادة منها سواء محي ما فيها من الكتابة 

أو لم يمح؛ ألن األصل في األشياء اإلباحة؛ وألنه ليس في هذه األوراق ما يمنع من 

 .اإلفادة منها

ن االختالف على األوراق المشتملة على ذكر هللا، أما األوراق غير المشتملة على إًذا كا

 .ذكر هللا، فال بد من إعادة تصنيعها لإلفادة منها، والمحافظة على ماليتها مرة أخرى

، ويحسن أيًضا أن نشير إلى 725في صفحة ( فقه النوازل)رجعنا في ذلك إلى كتاب 

 :األقوال السابقة فيما يليبعض األدلة التي ذكرها أصحاب 
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بما ورد عن النعمان بن : من قال بالُغسل أو بالَغسل استدل على ذلك بما يأتي: قال

قيس، أن عبيدة أوصى أن تمحى كتبه، وهذه األدلة ال ترقى إلى درجة األثر أو 

 .الحديث، وإنما هو وصية عن بعض التابعين

 .اب محا ما كان فيه من ذكر هللا ثم ألقاهأن مسلم بن يسار كان إذا جاءه الكت: دليل آخر

أتي عبد هللا : عن األسود بن هالل قال: هناك أدلة على اإلحراق بعد محو ذكر هللا

 . فأحرقت بصحيفة فيها حديث، فأتي بماء، فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها

ذلك فيما ال ينكر تغير األحكام بتغير الزمان كان : إًذا نحن أمام تلك األقوال وكما قلنا

 .مضى ونقول اآلن بما نحن فيه
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 . المستجدات الفقهية في فقه األسرة   أثر قاعدة إعتبار المآالت في :المبحث الثاني 

 

 استعمال أدوية منع الحيض والحمل: المسألة األولى 

الحيض له أحكامه الخاصة، فالحائض مثالً ال تصلي وال تطوف بالبيت ، فلو : تمهيد

المرأة أن تستعمل األدوية والطرق التي تمنع الحيض أو الحمل أو تنظمه لتتمكن  رأت

 .من الصوم والطواف أو لغير ذلك فهل هذا جائز ؟

 :ـ استخدام األدوية لمنع الحيض1

ويجوز للرجل شرب دواء يمنع الجماع ألنه حق له ، ولألنثى : جاء في منار السبيل

 هـ .أ. شربه لحصول الحيض ولقطعه، ألنه األصل حتى يرد التحريم ولم يرد

عن ( رحمه هللا)وهذا الجواز مشروٌط بعدم الضرر ، فقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز 

خذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة ال حرج أن تأ: هذه المسألة فأجاب بقوله

الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس وال 

يكن تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شئ يمنع الدورة فال بأس إذا لم 

 . فيه محذور شرعاً ومضرة

 :ـ منع الحمل أو تنظيمه2

 : العزل وحكمه -1

 .ائل القديمة لمنع الحمل العزل وذلك باإلنزال خارج الفرجمن الوس

 :وقد اختلف العلماء في حكم العزل عن الزوجة الحرة 

 .   يجوز بال كراهة: فقال الحنفية والمالكية -1

 .     هو محرم: وقال الظاهرية -2

إن لم وهذا . يجوز مع الكراهة: وقال الشافعية والحنابلة وقال به جمٌع من الصحابة -7

إال أن يكون (: رحمه هللا)تكن هناك حاجة وأما معها فيجوز بال كراهة ، قال ابن قدامة 

 .في دار الحرب فتدعو الحاجة إلى الوطء فيطأ ويعزل

كنا نعزل (: رضي هللا عنهما)حديث جابر بن عبدهللا :   أدلة القائلين بالجواز بال كراهة

لو كان شيٌء ينهى عنه : قال سفيان: د مسلم وفي روايٍة عن. والقرآن ينزل متفٌق عليه

وعن . فلم ينهنا( صلى هللا عليه وسلم)فبلغ ذلك النبي : وفي لفٍظ آخر. لنهانا عنه القرآن
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عندي جاريٌة وأنا أعزل عنها ، : فقال( صلى هللا عليه وسلم)جابر أن رجالً سأل النبي 

.  ع شيئاً أراده هللا رواه مسلمإن ذلك لن يمن( : صلى هللا عليه وسلم)فقال رسول هللا 

أصبنا سبياً فكنا نعزل فسألنا النبي : قال( رضي هللا عنه)ولحديث أبي سعيٍد الخدري 

أو إنكم تفعلون ؟ وقالها ثالثاً ، مانْسمٌة كائنٌة إلى يوم : فقال( صلى هللا عليه وسلم)

 . اال عليكم أال تفعلو: وعند مسلم. القيامة إال هي كائنة متفٌق عليه

إني أعزل عن امرأتي ، فقال : في الرجل الذي قال( رضي هللا عنه)ولحديث أسامة 

أشفق على ولدها أو على : لم تفعل ذلك ؟ فقال الرجل( صلى هللا عليه وسلم)رسول هللا 

لو كان ضاراً ضر فارس والروم  ( : صلى هللا عليه وسلم)أوالدها ، فقال رسول هللا 

 .رواه مسلم

وسألوه عن : وأما القائلون بالتحريم فاستدلوا بحديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة وفيه

 . رواه مسلم. ذلك الوأد الخفي: العزل فقال

وأما القائلون بالجواز مع الكراهة فقالوا بذلك جمعاً بين األدلة ومما يدل على الكراهة 

. ك ال يمنع شيئاً أراده هللاسؤال النبي عن سبب الفعل كما في حديث أسامة وبيانه أن ذل

صلى )وأجابوا عن حديث جذامة بأنه معارٌض بحديث أبي سعيد الخدري لما قيل للنبي 

كذبت يهود لو أراد : الموؤدة الصغرى فقال: أن اليهود تسمي العزل ( هللا عليه وسلم

،  هللا أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أبو داود ، ورواه الترمذي من حديث جابر

 (.رضي هللا عنه)والبيهقي من حديث أبي هريرة 

من الوسائل القديمة العزل كما سبق ، ومما استجد استخدام : وسائل منع الحمل -2

حبوب منع الحمل ، أو أن يوضع بالرحم ما يمنع وصول الحيوان المنوي إلى البويضة 

 . وهو ما يسمى باللولب وغير ذلك

 :أو تنظيمه حكم استخدام وسائل منع الحمل -7

 :أما منع الحمل وقطعه بالكلية فهذا ال يجوز ومما يدل على ذلك ما يلي

 .ما علم من حث الشريعة على اإلكثار من النسل والترغيب فيه -1

نهي الرسول عن االختصاء والتبتل ، فهذا وإن كان في حق الرجل فيقاس عليه  -2

صلى )لقد رد رسول هللا : قال( رضي هللا عنه)ومما ورد في ذلك حديث سعٍد . المرأة

على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن الختصينا رواه النسائي ( هللا عليه وسلم

 .حسٌن صحيح: والترمذي وقال
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ومثل (: رحمه هللا)وأما تنظيم الحمل فيجوز عند الحاجة قياساً على العزل قال الزرقاني 

وقال . ول الماء للرحم العزل أن يجعل في الرحم خرقًة ونحوها مما يمنع وص

معالجة المرأة إلسقاط النطفة قبل نفخ الروح متفرٌع جوازه (: رحمه هللا)الصنعاني 

وعدمه على الخالف في العزل ، ومن أجازه أجاز المعالجة ، ومن حرمه حرم هذا 

: وفي حاشية البجيرمي. باألولى ، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطح الحبل من أصله

وقال : وفي حاشية رد المحتار. بطيء الحبل ، وال يقطعه من أصله فال يحرموأما ما ي

وقال : وفي نهاية المحتاج. ويجوز لها سد فم رحمها ، كما تفعله النساء: الزركشي

وعلى القول بالمنع ، فلو فرق بين ما يمنع بالكلية ، وبين ما يمنع في وقٍت : الزركشي

 . دون وقٍت لكان متجهاً 

لها أن تستعمل ما يمنع الحمل مدة الحولين إن أرادت أن تتم : لعلماءوقال بعض ا

 .الرضاعة ، وهللا أعلم

 :وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قراراً جاء فيه

نظراً إلى أن الشريعة اإلسالمية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة 

لى عباده فقد تضافرت في ذلك النصوص كبرى، ومِنة عظيمة من هللا منَّ هللا بها ع

ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع … ()الشرعية من كتاب هللا وسنة رسوله 

الحمل مصادم للفطرة اإلنسانية التي فطر هللا الخلق عليها  وللشريعة اإلسالمية التي 

أو منع الحمل فئة ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل . ارتضاها الرب تعالى لعباده

تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، ولألمة العربية المسلمة بصفة خاصة 

حتى تكون لهم القدرة على استعمار البالد واستعمار أهلها، وحيث أن في األخذ بذلك 

ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء الظن باهلل تعالى، وإضعافاً للكيان اإلسالمي المتكون 

ة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه ال يجوز تحديد من كثر

النسل مطلقاً، وال يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية اإلمالق ألن هللا تعالى 

أما إذا كان ( وما من دابة في األرض إالّ على هللا رزقها)هو الرازق ذو القوة المتين 

قة ككون المرأة ال تلد والدة عادية، وتضطر معها إلى إجراء منع الحمل لضرورٍة محق

عملية جراحية إلخراج الولد أو كان تأخيره لفترة لمصلحة يراها الزوجان فإنه ال مانع 

حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عمالً بما جاء في األحاديث الصحيحة وما روي عن 

ل، وتمشياً مع ما صرح به من جواز العز( رضوان هللا عليهم)جمع من الصحابة 

الفقهاء من جواز شرب الدواء إللقاء النطفة قبل األربعين بل قد يتعين منع الحمل في 

 .حالة ثبوت الضرورة المحققة
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 التلقيح االصطناعـــــي: المسألة الثانية 

التلقيح االصطناعي يطلق على عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها تلقيح : المراد به

 .بحيوان منوي وذلك بغير طريق االتصال الطبيعي الجنسيالبييضة 

أن يؤخذ مني الرجل ويحقن داخل المهبل، أو يؤخذ مني الرجل والمرأة معاً :  أو هو

 .ويوضع في طبق اختباٍر ثم يزرع في الرحم

 :أنواع التلقيح االصطناعي 

 :التلقيح اإلصطناعي الداخلي: ـ الطريقة األولى1

ماء الرجل وحقن في محله المناسب داخل مهبل المرأة زوجة أو وهو ما أُخذ فيه   

 .ويسمى أيضاً باإلخصاب الداخلي أو التلقيح اإلخصابي الذاتي. غيرها

وهو ما أخذ فيه الماء ( طفل األنبوب)التلقيح االصطناعي الخارجي : ـ الطريقة الثانية2

بار ثم تزرع في من رجل وامرأة زوجين أو غيرهما وجعال في أنبوب أو طبق اخت

اإلخصاب المعملي حيث يتم اإلخصاب : ويسمى أيضاً . مكانها المناسب من رحم المرأة

 .في وسط معملي

 :األسباب الداعية إلى التلقيح اإلصطناعي

 :ـ األسباب الداعية إلى التلقيح اإلصطناعي الداخلي 1

اله إلى داخل أ ـ ضعف الحيوانات المنوية لدى الزوج فيجمع المني ويركز ويتم إدخ

 .الرحم في فترة اإلخصاب لدى الزوجة

 .ب ـ إذا كانت حموضة المهبل تقتل الحيوانات المنوية للزوج بصورة غير اعتيادية

 .ج ـ إذا كان هناك تضاد مناعي بين خاليا الزوج والزوجة

 (.عدم القدرة على اإليالج)دـ إذا أصيب الزوج باإلنزال السريع أو العنة 

 .ت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنويةهـ ـ إذا كان

ويستدعي ذلك العالج باألشعة والعقاقير ( سرطان)و ـ إذا أصيب الزوج بمرض خبيث 

التي تؤدي إلى العقم، فتؤخذ دفعات من المني وتحفظ ثم تلقح الزوجة في الوقت 

 .المناسب

 :ـ األسباب الداعية إلى التلقيح اإلصطناعي الخارجي2



148 
 

ـ قفل أو إصابة األنابيب في الجهتين وفشل محاولة إصالحها جراحياً، وهذا أهم أ 

 .األسباب

 .ب ـ حدوث انتباذ في بطانة الرحم

 (.الزوجة)ج ـ حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي 

 (.الزوج)د ـ حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي 

ي ـ قلة الحركة ـ كثرة الحيوانات المنوية قلة المن)هـ عيوب شديدة في مني الزوج 

 (.الخ…الميتة

 .و ـ أسباب مجهولة لدى الرجل أو لدى المرأة تسبب قلة الخصوبة

 .ز ـ إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية

 :صور التلقيح االصطناعي

 :صور التلقيح االصطناعي الداخلي -1

وتحقن في الموضع ( ولو كان ميتاً )وج أ ـ أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متز

 .المناسب داخل مهبل الزوجة أو رحمها

ب ـ أن تؤخذ نطفة من رجل وتحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى 

 .ويلجأ لهذه الصورة إذا كان الزوج عقيماً . يقع التلقيح داخلياً 

 :صور من التلقيح اإلصطناعي الخارجي -2

زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي أ ـ أن تؤخذ نطفة من 

بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء االختبار ثم بعد 

أن تأخذ اللقيحة باالنقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أُنبوب اإلختبار إلى رحم 

طفل )وهذه هي ما يسمى . تنموالزوجة نفسها صاحبة البويضة لتلعق في جداره و

ويلجأ لها عندما تكون الزوجة عقيماً بسبب انسداد القناة التي تصل بين (  األُنبوب

 (.قناة فالوب)مبيضها ورحمها 

ب ـ أن يجري تلقيح خارجي في أُنبوب اإلختبار بين نطفة مأخوذة من زوج و بويضة 

تزرع اللقيحة في رحم  مأخوذة من مبيض إمرأة ليست زوجته يسمونها متبرعة ثم

ويلجأ إلى هذا األسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصالً أو معطالً ولكن . زوجته

 .رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه
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ج ـ أن يجري تلقيح خارجي في أُنبوب إختبار بين نطفة رجل وبويضة إمرأة ليست 

ويلجأ إلى ذلك حينما . زوجةزوجته يسمونها متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم إمرأة مت

 .تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها تعطل مبيضها لكن رحمها سليم

د ـ أن يجرى تلقيح خارجي في وعاء اإلختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في 

ويلجأ لذلك حينما تكون الزوجة غير قادرة على الحمل . رحم امرأٍة تتطوع بحملها

رحمها ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفاً  لسبٍب في

 .فتتطوع امرأةٌ أخرى بالحمل عنها

 .هـ هذه الصورة كسابقتها إالّ أن المتبرعة بحمل اللقيحة هنا هي ضرة الزوجة

 :الحكـم الشرعـي

 أما الصورة الثانية من صور التلقيح اإلصطناعي الداخلي وكذلك الصورة الثانية 

والثالثة والرابعة من صور التلقيح الخارجي فهي محرمة، ألن مصدر اللقيحة فيها 

متكون من مصدرين غير متزوجين، أو ألنها وضعت في عنق رحم إمرأة ليست 

ويبقى الكالم في الصورة األولى من صور التلقيح اإلصطناعي الداخلي، وكذلك . زوجةً 

الخارجي فهذه اختلفت فيها أنظار الصورة األولى من صور التلقيح اإلصطناعي 

 :العلماء

 :ـ فأجازها بعضهم عند الحاجة بشروط1

 .أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة -أ 

وأن تتولى العالج امرأة مسلمة إن أمكن وإالّ فامرأةٌ غير مسلمة وإالّ فطبيب مسلم  -ب 

 .ثقة، وإالّ فغير مسلم

 .ج ـ عدم الخلوة عند العالج 

 .دـ إتالف ما زاد من الماءين 

 .هـ أن تتم عملية التلقيح بوجود الزوج نفسه ورضاه 

 وـ اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة خشية اختالط األنساب ، ويفضل التلقيح مباشرة 

 .ـ ومنهم من قال بالتحريم2

ـ ومنهم قال إنها من مواطن الضرورة فال يفتى فيها بفتوى عامة، وعلى من يبتلى 7

 .سؤال من يثق بدينه وعلمه
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 .ومن العلماء من أجاز الداخلي وتوقف في الخارجي -6

 :األدلة

 :أدلة القائلين بالجواز -1

 .أن التلقيح اإلصطناعي كالتلقيح الطبيعي فكل منهما يحصل به النسل بطريق شرعي -أ

 .ب ـ أن في التلقيح اإلصطناعي تحقيق لمقصد شرعي وهو التكاثر

 .ب التداوي المباح في الشريعةج ـ أنه من با

 :أدلة القائلين بالتحريم -2

ـ أن اإلنجاب المعروف إنما يكون عن طريق الجماع وهو الذي أشار إليه القرآن 1

 .الكريم وعبر عنه بالحرث

ـ سداً للذريعة فقد تؤخذ عينة من شخص وتنسب آلخر، أو توضع في بييضة امرأٍة 2

 .أخرى

ه الطريقة ما يؤدي إلى تكاثر الشكوك، والمحافظة على ـ أن في توسيع العمل بهذ7

 .العرض من مقاصد الشريعة

 .ال يفتى فيه بفتوى عامة: ـ دليل من قال7

 .أنه من مواطن الضرورة فيحتاج إلى النظر في كل حالة وتقديرها بقدرها  

 

غيورين فقد أجازها عند الحاجة إالّ أنه نصح المسلمين الالسعودي وأما مجمع الفقه    

إالّ في حالة الضرورة ( أي الصور الجائزة)على دينهم أالّ يلجئوا إلى ممارستها 

القصوى، وبمنتهى االحتياط والحذر من اختالط النطف أو اللقاح نظراً لما في 

الصناعي بوجٍه عام من مالبسات في الصور الجائزة شرعاً، ومن احتمال اختالط 

. وال سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت وانتشرت النطف واللقاح في أوعية اإلختبار،

بعض المحاذير واألضرار الناتجة من عملية ( حفظه هللا)وقد ذكر الدكتور محمد البار 

 :التلقيح االصطناعي ومنها
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 1ـ أن كثيراً من المتبرعين بالمني مجهوالً، ويكون مصاباً بأحد األمراض التناسلية1

 .بمائهفينتقل ذلك إلى المرأة التي تلقح 

 .ـ أن تستخدم بنوك المني مني رجل واحد مثالً لتلقيح كثير من النساء2

ـ الفوضى والجهل في األنساب نتيجة الوالدة عن طريق التلقيح االصطناعي بماء 7

 .متبرع

ـ استنبات األجنة المجمدة في الثالجة ، وحتى في حال أخذ المرأة لمني زوجها المجمد 6

 .ن ذلك إشكاالت في نسبة الجنين إليه وإرثه منهبعد وفاته ، فإنه ينشأ ع

 .ـ فتح الباب إلنشاء شركات تجارية لبنوك المني7

 .ـ تكوين شركات تجارية لبيع األرحام المستعارة4

ـ تم في الدول الغربية تلقيح آالف النساء الغير متزوجات بمني حصلن عليه من 5

 .البنوك

 .ـ فتح الباب للتحكم في جنس الجنين5

فتح الباب لزرع مبيض امرأة في محل مبيض تالف المرأة أخرى ، وزرع الخصية ـ 6

 .والرحم

 .رفض المرأة صاحبة الرحم المستعار تسليم الجنين -12

وأما أخذ الماء من الزوجين ووضعه في رحم زوجٍة أخرى له بتلقيٍح داخلي أو 

 .خارجي

بمكة المكرمة التابع لرابطة  فقد أجاز هذا الصورة في أول األمر مجلس المجمع الفقهي 

. العالم اإلسالمي في قراره الخامس الذي أصدره في دورته السابعة، وعلل ذلك بالحاجة

ثم تراجع عن هذا القرار وعلل سبب تراجعه بأن الزوجة التي زرعت فيها لقيحة 

ببيضة الزوجة األولى قد تحمل ثانياً قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة 

الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة وهذا يوجب اختالط األنساب لجهة األم 

الحقيقة لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك في األمرين 

 :التاليين

                                                           
 .واألمراض الوراثية كذلك ، فاحتمال اإلصابة بها كبير -2
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ـ أنه قد تلد في هذه الحالة توأمين، وال نستطيع أن نميز ولدا اللقيحة من ولد معاشرة 1

ا ال نستطيع أن نعرف أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البييضة من أم ولد الزوج، كما أنن

 .معاشرة الزوج

ـ أن أحد الحملين قد يموت علقة أو مضغة وال يسقط إالّ مع والدة الحمل اآلخر الذي 2

 .ال يعلم أيضاً أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج

أما مجلس الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي فقد ذهب إلى تحريم    

 هذه الحالة، ومنعها منعاً باتاً لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختالط األنساب وضياع

 .257األمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ومجلة . 20ومجلة المجمع العدد  126وانظر قرارات الرابطة ص. االستنساخ: والنوازل الطبية كثيرة ومنها - 257

 .41/247البحوث الفقهية 
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 . المستجدات الفقهية في الحدود   أثر قاعدة إعتبار المآالت في :المبحث الثالث 

 

258  إعادة ما قطع في قصاص: المسألة األولى 
 

إذا اقتص من الجاني بقطع يده أو رجله ، ثم أراد إعادتها عن طريق إلصاقها أو 

 بالطرق الجراحية الطبية ، فهل له ذلك ؟

ومما تجدر اإلشارة إليه، أن بعض العلماء المعاصرين يذكر أن هذه المسألة لم 

يتطرق إليها أهل العلم المتقدمون في هذا الخصوص،ولكن يعكر على هذا، ما ذكره 

 : بعض أهل العلم المتقدمين، قال الشافعي ـ رحمه هللا ـ 

يقطعه الوالي للقود، وإن سأل المجني عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية لم 

ألنه قد أتى بالقود مرة
.

 

 :و جاء في اإلقناع لطالب االنتفاع 

ومن قطعت أذنه ونحوها قصاصا، فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها، 

لم يكن له ذلك، فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف، وإنما قطع بعضه 

فالتصق، فللمجني عليه قطع جميعه
 

. 

يظهر لي أنه ال فرق بين إعادة الجاني ما قطع منه قصاصا في الحال، أو  والذي

 . إعادة غيره له، إذ المقصود واحد وهو اإلعادة

 :ورأيت الباحثين لهذه المسألة، يسوقون الخالف على النحو التالي

                                                                                            

 : القول األول 

ال يجوز شرعاً إعادة ما قطع بحد أو قصاص
 

،وبه قال الشيخ الدكتور بكر أبو 

زيد
(259)

، والشيخ خليل الميس، ورجحه الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار 

                                                           
258
رسالة ماجستير  –النوازل الفقهيه في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية  –عد بن علي بن تركي الجلعود س - 
 .هـ  2411-جامعة اإلمام محمد بن سعود  –
، والشيخ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 1264ص 3ج 6مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع(   259)

 .السعودية ، ورئيس مجمع الفقه اإلسالمي في جده
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الجزاء ال يتم إال بالقطع، وبنية هذا الحكم على قاعدة إعتبار المآل ألن  . الشنقيطي

 إال برؤية اليد المقطوعة والنكال ال يتم

 :واستدلوا بأدلة منها

ِ : قوله تعالى -2 اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا َنَكاالً ِمَن هللاَّ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  َوهللاَّ
(260)

  . 

 :وجه الداللة

يتم إال برؤية اليد أن الجزاء ال يتم إال بالقطع، والنكال ال : الوجه األول

، وإعادتها مفوت للثاني فال تشرع لكونها مفوتة للنكال وهو إعتبار المآل   المقطوعة

 . المنصوص عليه في اآلية الكريمة  

ن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي أ: الوجه الثاني

 . إعادتها مخالفة لحكم الشرع فال يجوز فعلها 

(اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه: )قال في السارق   أن النبي  -1
(261)

وجه  .  

  :من الحديث، قالوا  الداللة

أمر بحسم يد السارق، والحسم مانع من إعادتها ن النبي إ  
 (262)

 
 

 . 

 : ومن أدلة العقل

إن في إعادة يد السارق ستر على جريمته الكبرى، والشرع قاصد لفضحه فال  -2
 . يجوز فعلها

أن الحكمة من إيجاب الحد والقصاص منع المجرم من المعاودة إلى عدوانه وردع  -1
غيره من ارتكاب مثل جريمته، واإلعادة مفوتة لهذه الحكمة فال يشرع فعلها 
. 

وفي خصوص القصاص فإنه حياة لألمة ، وعدل في مماثلة العقاب،وشفاء للبدن  -3
المقطوع قصاصا تفويت  الموتور بفوات عضو منه عدوانا ، ففي إعادة العضو

لهذه المعاني ، وفي إعادة العضو المقطوع بحد إعادة لحياته وقد أهدر استقرار 
األمة ، ففي هذا نقص في الجزاء والنكال، وهللا يقول في حق السارق  ةحيا

                                                           

 (. 37: )سورة ا لمائدة، آية(   260)

كتاب السرقة،  فيورواه البيهقي  02برقم  عفه باإلرسال،كتاب الحدود والديات، وض في رواه الدارقطني    (261)

كتاب الحدود، وقال  فيباب السارق يسرق أوالً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم، ورواه الحاكم 
كتاب الحدود والديات ، باب ما جاء في  فيورواه البزار  ، 7210برقم  هذا حديث صحيح على شرط مسلم،

 .فيه  السرقة وما ال قطع
  1263ص  3ج  6مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع     (262)
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ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ : والسارقة  ِ َوهللاَّ َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاالً ِمَن هللاَّ
 (263)

 . 
َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ :حق العقوبات وفي 

(264   )
. 

َواْلُجُروَح ِقَصاص:وفي خصوص القصاص 
(265)

  . 

 .فإذا أعيد العضو المقطوع بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام

 : القول الثاني

وبنية هذا الحكم كذلك على قاعدة  أو قصاص  يجوز شرعا إعادة ما قطع بحد -2
تم إعمال النص الشرعي اآلمر به وبقي ما عداه على أصل إعتبار المآالت ألنه 

 . اإلباحة الشرعية 
 : واستدلوا بأدلة منها

أنه تم تنفيذ الحد بمجرد القطع والبتر، وبذلك تم إعمال النص الشرعي اآلمر به  -1
  .وبقي ما عداه على أصل اإلباحة الشرعية 

بعدم التسليم بهذا ، ومن تمام التنفيذ عدم اإلعادة ليحصل الردع : ويناقش 

 . وهذه المناقشه كذلك بنيت على مآل الحكم  والزجر

أهداف الحد المادية والمعنوية بتنفيذه ، ففي القطع إيالم و تعذيب ، لقد تحققت  -3
 نسانية،وزجر ونكال ، وتشهير وإساءة سمعة ،ووخز لالعتبارات األدبية واإل

 .شرعاوكل ذلك تحقق بإقامة الحد 
 .ويرد عليه، ما سبق من اعتراض 

 : القول الثالث

 : ال يجوز شرعاً، إعادة ما قطع بحد أو قصاص، إال في الحاالت التالية

 . أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني -أ 
 . أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه -ب 

 : دلة منهاأواستدلوا ب

بقاء اثر الحد تحقيقا كامال للعقوبة المقررة شرعا ومنعا  المآل من ألن -2
 .حكم الشرع في الظاهر ةلمصادم للتهاون في استيفائها، وتفادياً 

                                                           

 37سورة المائدة اآلية     (263)

 216سورة النحل اآلية     (264)

  41سورة المائدة اآلية     (265)
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يه، وصون كما أن القصاص قد شرع إلقامة العدل وإنصاف المجني عل  -1
حق الحياة للمجتمع وتوفير األمن واالستقرار، وذلك يتحقق بتحريم 
إعادة ما استؤصل في القصاص إال أن يكون بإذن المجني عليه أو أن 

 . يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه
والقصاص حق للمجني عليه ، فكما أن لـه إسقاط حقه قبل استيفاء القصاص ،  

 . ذلك بعده فك

 :القول الرابع

 . التوقف، وإليه ذهب القاضي محمد تقي العثماني

 : استدل بما يلي و

المقصود بالحد هل هو إيالم الجاني  مآلأن النظر في هذه المسألة موقوف على 

 أو المقصود تفويت عضو بالكلية ؟ بفعل اإلبانة فقط ؟ 

فعلى األول تجوز اإلعادة،وعلى الثاني ال تجوز، ولكال االحتمالين دالئل، وال 

 . يجب علينا القطع بإحداهما اآلن لكون المسألة غير متصورة الوقوع حتى اليوم

 : ويناقش

قد أشار إليها أهل السيما مع تقدم الطب ، ووالحدوث ، بأنها متصورة الوقوع 

ون المسائل ويبحثونها ولو لم ضفإن أهل العلم يفر ، على كل حالالعلم المتقدمون ، و

 .تكن واقعة 

 :والذي يظهر لي أن هذه المسألة ال تخلو من حالين 

 .إذا رضي المجني عليه ، بإعادة عضو الجاني: الحال األولى 

 . إذا لم يرض المجني عليه بذلك : الحال الثانية 

نزيل الخالف عليها ، ألن المجني فأما الحال األولى فإنها تجوز ، وال يظهر لي ت

عليه يملك العفو قبل القصاص باإلجماع ، فمن باب أولى وأحرى أن يملك العفو بعد 

لوعة األلم التي تزجره عن العود لمثل هذا ،  تذوق  الجاني أن مآل القصاص ، السيما

الجاني ومما يؤكد هذا أن العلماء يذكرون هذه المسألة عند مطالبة المجني عليه بمنع 

 .من إعادة ما اقتص منه، هل له ذلك أم ال ، ومن منع ذلك إنما ألنه يرى نجاسة العضو
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وأما الحال الثانية وهي إذا لم يرض المجني عليه بذلك ففيها خالف عند 

 : المتقدمين والمتأخرين ، على قولين 

 : القول األول 

فعيةللمجني عليه منع الجاني من ذلك ، وإليه ذهب الشا قال يح
(266)

والحنابلة  

في قول لهم
(267)

، وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح  
(268)

، وعطاء الخراساني
(269)

 

. 

 : واستدلوا على ذلك 

ـ ألن اإلبانة قد حصلت ، والقصاص قد استوفي ، فلم يبق له قبله حق2
(270)

 . 

القصاص لم يستوف كامال ، ألن اإلبانة حصلت للمجني  مآل  بأن: ويناقش   

عليه على الدوام ، ولم تحصل في حق الجاني ، فلم توجد المماثلة وهذا جور في 

 .القصاص 

 .ـ و قياسا على ما لو قلعت سنه فنبتت له سن أخرى 1

 .بأنه قياس مع الفارق ، فالسن عظم متولد بخالف غيره : وأجيب عنه 

 : القول الثاني  

يحق للمجني عليه منعه ، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة 
(271)

وإليه ، 

ذهب الثوري
(272)

، وإسحاق بن راهويه 
(273)

، ونسبه ابن المنذر 
(274)

ألحمد  
(275)

 ،

                                                           

 .   290/  20، روضة الطالبين  03/ 6األم (    266)

 . 1934/  1، كشاف القناع  200/  20، اإلنصاف  143/ 22المغني (    267)

عطاء بن أبي رباح،القرشي ،موالهم ،لقي جمعا من الصحابة،وإليه انتهت الفتوى في مكة،توفي سنة : هو(    268)

 .. 3/162هـ،وفيات األعيان 224

عطاء بن أبي مسلم، اشتهر بكثرة تنقله في الغزو والجهاد ، نزيل دمشق والقدس، توفي سنة : هو(    269)

 .  2/291هـ،شذرات الذهب 231

 .  290/ 20،روضة الطالبين  22/143، المغني  6/03األم (    270)

 . 1/1934،كشاف القناع20/200،اإلنصاف22/143المغني (    1)

هـ 262سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، كان إماما في علم الحديث وغيره من العلوم ، توفي سنة : هو (   272)

 .  2/110شذرات الذهب .

إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، كان إماما من أئمة المسلمين،كما قال عنه اإلمام أحمد ، توفي إسحاق بن : هو(    273)

 .130سنة

بمكة ، توفي سنة  أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، كان فقيهاً مجتهداً، وكان شيخ الحرم: هو(    1)
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وبه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي
(276)

 . 

 : واستدلوا بما يلي 

تكون في الكم المماثلة في القصاص ، والمماثلة  مآل القصاص ـ أن هذا مقتضى2

والكيف ، فإذا أبان الجاني عضو المجني عليه على الدوام،فالمماثلة في الكيفية تقتضي 

إبانة عضو الجاني على الدوام
(277)

. 

ـ وألن القصاص وضع للشين ، وال يتحقق هذا مع تمكنه من إعادته 1
(278)

. 

،  والذي يظهر لي رجحانه ، هو القول الثاني لقوة ما بني عليه من استدالل

 .وضعف ما استدل به اآلخرون ، وهللا تعالى أعلم

فإن الجاني لو أعاد ما قطع منه ولم يرض المجني عليه بذلك : وبناء على ما تقدم

، فعلى ما رجحناه يحق للمجني عليه مطالبة القود والقصاص مرة ثانية
(279)

، وعلى  

القول اآلخر ليس له ذلك
(280)

   . 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                             

  .،79ت الفقهاء للشيرازي طبقا  :،انظرهـ  وله عدة مصنفات منها اإلجماع، واإلشراف309

 .  299/  6الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (    275)

 . 1302ص  3ج 6مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع(    276)

 .  1934/  1كشاف القناع (    277)

 .  6/299تفسير القرطبي (    278)

 .  1/1934كشاف القناع (    279)

  . 6/03األم (    280)
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 عند إقامة القصاص التخدير: المسألة الثانية 

إذا اعتدى شخص على آخر، فقطع يده أو ساقه مثال، ثم عند إقامة القصاص 

 عليه، طلب تخديره، فهل يجاب إلى ذلك ؟ 

 :وقبل الدخول في هذا المبحث، نبين معنى التخدير

فكلمة التخدير مشتقة من اليونانية ، ومعناها بدون إحساس، والمعنى العام 

 . حساس الكامل ، أو الجزئي، عن المريض أثناء العملية الجراحيةهو منع اإل: للتخدير 

والتخدير قد يكون عاماً لجميع الجسم، وهو يعنى الفقدان الكامل لإلحساس، وقد 

 .يكون موضعياً ويظل المريض مستيقظا ولكنه ال يشعر بأي ألم في المكان المخدر

س باأللم و الجاني قد صدر ومن خالل التعريف يتبين لنا أن التخدير يفقد اإلحسا

 :منه تجاه المجني عليه 

 .  ـ اإليالم الذي ذاق لوعته ومرارته المجني عليه 2

 . حـ والقطع للعضو أو الجر1

 َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ :ويقول هللا ـ تبارك وتعالى ـ 
(281)

 

بإيالم الجاني وقطع عضوه أو جرحه على فحق المجني عليه المماثلة، وذلك 

َ :حسب فعله، وهذا هو العدل ، وهللا ـ سبحانه وتعالىـ أمر بالعدل ، حيث قال  إِنَّ هللاَّ

َيأُْمُر ِباْلَعْدِل 
(282)

والتخدير يفقد اإليالم، فال يحصل معه تشفي المجني عليه من 

إال إذا رضي المجني عليه الجاني، وعليه فالمماثلة في القصاص غير متحققة ال يجوز 

سقاط حقه، أو بعضه بجواز التخدير عند إقامة القصاص، إذا إبذلك، ألنه حق لـه، وله 

 . وافق المجني عليه

في السن إذا كسرت ثم عادة ال  -رحمهم هللا–وقد يفهم من قول بعض أهل العلم 

،  ي األلم شيء قصاص فيها وال تقدير لأللم الذي ذاقه المجني عليه، فهم لم يوجبوا ف

فهنا قد يفهم من كالمهم أن القصاص يجري في العضو دون ما ترتب عليه وعلى هذا 

يجوز تخدير الجاني وال يحق للمجني عليه منعه فليس للمجني عليه إال اإلتالف دون 

                                                           

 . 216اآلية : النحل (   281)

 . 90اآلية : لنحل ا(   282)
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القصاص في األلم، ولكن يشكل على هذا قولهم إن اليد إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة 

 . التقدير مقابل الخلل في اليد واأللم ففيها حكومة، وهذا 

والذي يظهر لي رجحانه ـ والعلم عند هللا تعالىـ أنه ال يجوز تخدير الجاني بغير 

 :رضا المجني عليه ،  ألنا نتكلم عن القصاص ، والقصاص ال يتحقق إال من وجهين 

 .ه اإليالم، فينال الجاني حقه من األلم كما ناله المجني علي: الوجه األول 

 .إتالف العضو : الوجه الثاني 

واألول ال يمكن مع التخدير، فإذا رضي المجني عليه بذلك ، جاز، ألن الحق له 

، فكما يحق له إسقاط جميع حقه باإلجماع ، فله إسقاط بعضه 
283
وبني هذا الحكم  .

تذوق على قاعدة إعتبار المآل وهو أن التخدير يمنع تذوق األلم فيمنع التخدير ألن المآل 

 . الجاني لأللم 

 

  

                                                           
283

رسالة ماجستير  –النوازل الفقهيه في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية  –عد بن علي بن تركي الجلعود س 
 .هـ  2411-جامعة اإلمام محمد بن سعود  –



161 
 

 االستدالل على وقوع الزنا بآالت التصوير والتسجيل: المسألة الثالثة 

 

هو العلم الذي يعني بتكوين وتثبيت صورة على شريط أو لوح ، : التصوير اآللي

صنع حساساً للضوء، ويندرج تحته التصوير الفوتوغرافي ، والتصوير السينمائي ، 

وهو الذي ينقل الصورة المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة وبكل ما 

 . تضمنته هذه الفترة من أحداث ووقائع

لقد تكلم بعض الباحثين المعاصرين ،عن إثبات الحدود بالقرائن المعاصرة ، و

ومنها التصوير الفوتوغرافي، وحاصل ماذهبوا إليه المنع من األخذ بهذه القرينة ، لما 

 : يلي 

أن الشارع الحكيم ،علق ثبوت الحدود بالبيان المتناهي والصور ليست بياناً  -2
 . شوبها من التزوير والتدليس حقيقياً مأمونا من الكذب، لما ي

أنه يحترز في إثبات الحدود أكثر من غيرها ،السيما إذا كان الحد يتضمن  -1
إتالفا ،ً وال يحكم باإلتالف، إال بدليل واضح بين ،ال يعارضه احتمال يضعفه 

 . ، وال شبهة توهنه  
سهولة تلفيق الصورة وتجميعها، فقد تلتقط الصورة لشخص وتدمج مع شخص  -3

وهما يرتكبان جريمة ما ، وهذا ما يعرف عند أصحاب هذا الفن  آخر
بالدبلجه، وهذا يلجأ إليه ضعاف اإليمان، والنفوس المريضة بقصد رمي 
اآلخرين بالبهتان والفاحشة عدوانا منهم وبغياً ، إلسقاط ثقة الناس والمجتمع 

 . ، ومن ثم يوهمون الناس بأن هذه جريمته ليبتعدوا عنه  هبشخص
 . صور األشخاص تتشابه مع بضعها البعضأن  -4
 بعض الناس يجيد الرسومات، حتى تبدو وكأنها صورة فوتوغرافية -1

ن أهل الخبرة واالختصاص ال فإوهذا التصوير مادام يدخله االحتمال واالشتباه ، 

بهذا األمر، والحدود البد فيها من البينة الواضحة التي تبين  ينيقطعون جازم

 . ثبت بمثل هذا حد الزناالحق، وعليه فال ي

 :وأما االستدالل على وقوع الزنا بالتسجيل

يدور مع مرتكب الجريمة في  اً وحديث اً محادثات الهاتفية أو كالمالن يسجل أك 

مكان ما فيسجل اعترافه وإقراره بفعله فقد تكلم بعض الباحثين على هذه المسألة 

 : ذلك بما يليوتوصلوا إلى عدم إثبات الجرائم بالتسجيل معللين 

 . أن األصوات تتشابه وال يمكن التحقق منها  -2
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 . أن األصوات يمكن تقليدها  -1
أنه من الممكن فنيا إدخال تبديل ، وإحداث تغيير واجراء عمليات حذف ونقل  -3

عبارات من موضع إلى آخر، على شريط التسجيل ، وهذا ما يسمى عند أهل 
 .تغيير مضمون التسجيلالفن بالمونتاج ، وبذلك يصبح من السهل 

أن عملية التشخيص الصوتي ما زالت تدور في حيز الظنون ، والدراسات  -4
 .والتجارب لم تسفر عن أمر ، ولم تثبت على حال

 من خاللها إثبات مثل هذه الحدود أن مثل هذه اآلالت ال يمكن : ومما تقدم يتبين لنا 

ينبغي إغفالها واإلعراض  ولكن قد تعتبر هذه قرائن ، تدين  المدعى عليه، فال

عنها ، بل ومما قد يزيد في التهمة ويقوي هذه القرينة إذا كان المدعى عليه من أهل 

الجرم والفساد 
284
وبني هذا الحكم على قاعدة إعتبار المآل ألن هذه اآلالت  غير  .

 .ومآلها قد يؤدي إلى عقاب برئ  من الكذب، لما يشوبها من التزوير والتدليس  مأمونة

                                                           
284

 –رسالة ماجستير  –النوازل الفقهيه في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية  –بن علي بن تركي الجلعود سعد  
 .هـ  2411-جامعة اإلمام محمد بن سعود 
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سرقة اآلثار : المسألة الرابعة 
285
 

 . إما أن تكون ثابتة كالمناطق والمباني وما شابه ذلك فال يمكن سرقتها : اآلثار

وإما أن تكون منقولة كاألواني والحلي والكتب وغيرها، فسرقتها واإلعتداء 

  .عليها جريمة من الجرائم التي ال تجوز شرعا

 .ي أماكن تسمى المتاحفوعادة  ما تكون هذه اآلثار، محفوظة ف

 فإذا قام شخص بسرقة اآلثار، فهل تعتبر هذه سرقة ويقام عليه حد السرقة ، أم ال ؟

 :من حالين  وإن  هذه اآلثار ال تخل: ولإلجابة على هذا ، نقول 

 .أن تكون مملوكة للدولة: األولى 

 .أن تكون مملوكة لشخص: والحال الثانية 

لشخص ، وسرقت من مكان محرز، وتبلغ النصاب ، فال فإن كانت هذه اآلثار مملوكة 

شك في أن هذه سرقة ، فإذا اكتملت بقية شروط السرقة أقيم عليه الحد ، قال سبحانه 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما:وتعالى اِرُق َوالسَّ َوالسَّ
 (286  )

. 

السرقة من بيت وإن كان هذه اآلثار ملكا للدولة ، فإنه في هذه الحال تعتريها شبة 

وقد بني هذا  ، ويعزر تعزيرا بليغا  قالمال ، ألن لـه فيها حق االنتفاع ،فيضمن ما سر

وإن كان هذه الحكم على قاعدة إعتبار المآل إذ أن السارق لآلثار مآله إقامة الحد عليه ، 

المال  شبة السرقة من بيت مآل هذا الفعل يعتريهاآلثار ملكا للدولة ، فإنه في هذه الحال 

وال يقام عليه الحد  ، ويعزر تعزيرا بليغا  ق، ألن لـه فيها حق االنتفاع ،فيضمن ما سر

. 
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 اء ـــــــة المــــــــسرق: المسألة الخامسة 

 

قد يعتدي بعض األشخاص على المياه التي تقوم الدولة بتوصيلها إلى بعض 

األماكن، فيقوم بسحب كمية من المياه، عن طريق أنبوب أو بعض اآلالت، فهذا 

االعتداء الشك في عدم جوازه، وال ينبغي للمسلم فعل مثل هذا األمر، فهو من أكل 

َها الَِّذيَن : را عباده عن ذلكأموال الناس بالباطل ، وقال سبحانه وتعالى، محذ َيا أَيُّ

آَمُنوا ال َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ 
 (287)

. 

 ولكن هل يعتبر مثل هذا الفعل سرقة، وبالتالي يقام الحد على مرتكبه ؟  

الظاهر أن مثل هذا األمر ال يعتبر سرقة يقام عليه الحد، ألنها ليست محرزة،  

ولة التمكن منها، فهي عرضة للخطر، وموضوعة في أماكن عامة، فمرتكب ومن السه

هذا الفعل يعزر، ويعاقب العقوبة الزاجرة لـه والرادعة لغيره ، ويضمن ما أخذه، إن 

 .أمكن تقدير ما أخذه ، وهللا أعلم 

في الكأل والماء : المسلمون شركاء في ثالث : " وقد يتأول بعض الناس حديث 

" والنار 
(288)

 .، فيستبيح ذلك 

بأن هذا إذا لم يكن مملوكا ألحد ولم يختص به ، فأما إذا ملكه : ويجاب عن ذلك 

 .الشخص  وحازه ، فال يجوز االعتداء عليه إال بإذنه ، ألنه دخل في ملكه

وقد بني هذا الحكم على قاعدة إعتبار المآل إذ أن السارق للماء مآله إقامة الحد      

شبة  مآل هذا الفعل يعتريهملكا للدولة ، فإنه في هذه الحال  ذا الماء عليه ، وإن كان ه

، ويعزر تعزيرا  قالسرقة من بيت المال ، ألن لـه فيها حق االنتفاع ،فيضمن ما سر

 .وال يقام عليه الحد  بليغا 

 

 

 سرقة الكهرباء  : المسألة السادسة 

                                                           

 . 19اآلية:سورة النساء(  287)

،وأخرجه أحمد في المسند برقم 3332البيوع،باب في منع الماء،برقم .أخرجه أبو داود في كتاب(  288)

 . 37/204،وصححه شعيب األرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند 13071
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واألحياء السكنية ، فيقوم بعض أحياناً تكون أعمدة الكهرباء ممتدة في الشوارع 

األشخاص بسحب التيار الكهربائي منها بدون إذن من الدولة أو الشركة المالكة له، فما 

 حكم هذا العمل؟

إن هذا العمل الشك في تحريمه ، وهو اعتداء وتعدي على أمالك اآلخرين ، 

بحانه وتعالى وليس هذا العمل من أخالق المسلم ، ومن طرق أكل المال بالباطل وقال س

: َِها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطل َيا أَيُّ
 (289)

. 

، ألن بناءا على قاعدة إعتبار المآل  وهذه الجريمة ال تعد سرقة يقام الحد ألجلها   

ضة أعمدة الكهرباء ليست محرزة ، ومن السهولة سحب التيار الكهربائي منها فهي عر

للخطر، وعلى هذا فيعزر المتعدى عليها بما يناسبه، ويضمن ما أخذه إن أمكن تقدير 

 . ذلك 

 

حوادث التفجير ونسف المنشآت : المسألة السابعة 
290
 

 

إن حوادث التفجير ونسف المنشآت وتخريب المصالح العامة ليس من نتاج 

التخريبية في البالد الكافرة ، ثم المسلمين وال من أعمالهم ، وإنما نشأت هذه األعمال 

د انتقلت إلى بعض البالد اإلسالمية عن طريق األفكار المنحرفة ، حتى وصلت إلى بال

الجنوح الفكري، والفساد العقدي، والتوجه المردي، ووجد  عن طريق مسالك اإلسالم 

لها ألن هذه األعمال لو تأملها فاعالحاقدون فيها مدخالً ألغراضهم وأهوائهم ، و

ومرتكبها، فهو ال يخدم في الحقيقة إال أعداء اإلسالم ، بزعزعة األمن في بالد 

 .المسلمين ، وانتشار الفساد 

ه صورة المسلمين بهذا الفعل الشنيع وتستغل من قبل يتشو مآلها  وهذه األعمال

 .المنافقين وضعاف اإليمان بتشويه صورة الجهاد وأن هذا هو الجهاد فاهلل المستعان 

وهذا العمل اعتداء وإثم وإجرام شنيع وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في 

األنفس واألموال واألمن واالستقرار وال يفعله إال نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة 
                                                           

 . 19اآلية :سورة النساء (  289)
290

 –رسالة ماجستير  –ضائية النوازل الفقهيه في الجنايات والحدود وتطبيقاتها الق –بن علي بن تركي الجلعود سعد  
  .هـ  2411-جامعة اإلمام محمد بن سعود 
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 .والحسد والبغض والعدوان وكراهية الحياة والخير 

 :حكم هذا العمل 

 :محرم شرعاً بإجماع المسلمين لما يلي 

 .ا فيه هتك لحرمات اإلسالم المعلومة منه بالضرورة لم -2

 .أن هذا العمل اعتداء على حرمة بالد المسلمين وترويع لآلمنين فيها  -1

 . أن فيه قتالً لألنفس المعصومة في شريعة اإلسالم  -3

 . أن هذا من اإلفساد في األرض  -4

 .أن فيه إتالفاً لألموال المعصومة -1

مال لهم في ذلك بعض الشبه، والتي هي في حقيقتها توردهم طرق ومن يقوم بهذه األع

 : الزيغ والضالل ومن تلك الشبه

 :الشبهة األولى

ما الذي يجعل التفجيرات عمالً إرهابياً، وفي غيرها من بالد المسلمين جهاداً 

 وعمليات استشهادية؟ 

 :الجواب على هذه الشبهة

أصال ، فذهب جمع من أهل العلم إلى  هذه العمليات مما اختلف في حكمها: أوال 

تحريمها أصال ، وقالوا من فعلها فقد قتل نفسه عمدا ، وممن قال بهذا الشيخ محمد 

العثيمين ـ رحمه هللا ـ ثم على القول بجوازها ،فإن ما يحدث فيبالد اسالمية أخرى 

 :،يخالف ما يحدث في فلسطين من أوجه

 

، والعمليات االستشهادية في بالد االسالمية ال يفالفرق بين التفجيرات : األول الوجه

معاهدون، فال يجوز إيذاؤهم وال االعتداء  البالد االسالمية فلسطين  هو أن الكفار في 

 . هـلعهدهم لم يباشروا شيئاً مما يعتبر نقضاً ل مقيمينعليهم ما داموا 

الكفار في فلسطين فهم حربيون معتدون محتلون، ليس بينهم وبين أهلها  وأما
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الدم، ال يجوز االعتداء  نوالمستأمن جميعهم معصومو والذمي والمعاهدعهد وال أمان، 

ِتِهم:تعالى قال. عليهم وال التعّرض لهم  وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ  َفأَِتمُّ
(291)

 . 

من قتل معاهداً لم يرح " مرفوعاً  -رضي هللا عنهما–و عبد هللا بن عمر وعن 

" وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً  الجنةرائحة 
(292)

 . 

أصنافاً من المشركين كبني قريظة  -صلى هللا عليه وسلم  – النبيعاهد  وقد

في الحديبية على ترك القتال عشر سنين، وأن من جاء من  قريشاً وبني النضير، وهادن 

 .وهذا كله معلوم في كتب السنة والسيرة. إليهميش مسلماً رده النبي قر

بل منهم من يجوز قتله، ومنهم  اإلطالق،الحربيون فجواز قتلهم ليس على  أما

 .برأيهمن ال يجوز قتله إال إذا قاتل بنفسه أو 

 

أو  المسلمينحربي ُبنيته صالحة للقتال فهو من المقاتلة، سواء باشر القتال ضد  فكل

 .ساعد على قتالهم بماله أو رأيه أو مشاعره

كالنساء والصبيان والشيوخ والمعاقين  للقتالمن ليست بنيته صالحة  وأما

فإنه ال يقتل؛ لنهيه صلى هللا عليه  رأي،ونحوهم ممن ال يعين على القتال بنفس وال 

 المتفق عليه الحديثوسلم عن قتل النساء والصبيان، كما في 
(293)

عبد هللا  من حديث 

إال إذا أعانوا الكفار على القتال، أو تترسوا بهم أولم يمكن  -عنهما هللارضي  –بن عمر 

صلى هللا عليه –أن النبي  -رضي هللا عنه  –لحديث الصعب بن جثامة . بينهمالتمييز 

: الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال عنسئل  -وسلم

".هم منهم"
(294)

   

وأما الحربي فمن كان من أهل . يقتلونأن الذمي والمعاهد والمستأمن ال  فتلخص

 .قتله إال تبعاً  يجوزالقتال جاز قتله، ومن لم يكن من أهل القتال فال 

 :الشبهة الثانية

إن هذه التفجيرات ال تحرم لكون بعض قتالها من المسلمين : يقول البعض
                                                           

 (.4: آية)سورة التوبة (    291)

 3266)أخرجه البخاري (    292)

 (.2044) ، ومسلم (3021)رواه البخاري (    293)

 (.2041)، ومسلم (3012)رواه البخاري (    294)
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 . األبرياء الذين ال ذنب لهم

هؤالء يجوز قتلهم تبعاً ال قصداً، قياساً على قتل المسلمين الذين يتترس بهم  فمثل

  .الكفار

 :الجواب على هذه الشبهة

قياس قتل المسلمين في عمليات التفجير  على قتل المسلمين إذا تتّرس بهم : أوالً 

 :الكفار قياٌس مع الفارق من عدة وجوه

  

قتل المسلمين المتترس بهم ال يجوز إال بشرط  ما قرره أهل العلم من أن: الوجه األول 

أن ُيخاف على المسلمين اآلخرين الضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بترك 

س بهم على األصل وهو التحريم . قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتترَّ

ه، إذ الحكم كله وهذا الشرط ال بد من. فجوازه ـ إذاً ـ ألجل الضرورة، وليس بإطالق

قد يجوز قتل :)إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص  قال القرطبي

الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية، وال يتأتى لعاقل أن يقول ال يقتل 

(ألنه يلزم منه ذهاب الترس واإلسالم والمسلمين، الترس في هذه الصورة بوجه
(295)

 . 

 ا

حال المصافّة والمواجهة )مسألة التترس خاصة بحال الحرب  أن: الوجه الثاني

، وهؤالء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم، بحيث يكون (العسكرية

س بهم بل هم معاهدون . من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم في حكم المتترَّ

 .مسالمون

الذين تترس بهم الكفار ال يجوز، بيَّن أهل العلم أن قتل المسلمين : الوجه الثالث

-والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم . إال إذا لم يتأَت قتل الكفار وحدهم

أحد من المسلمين،  دون أذية -على فرض أنه ال عهد لهم وال ذمة وأن دماءهم مهدرة

 فضالً عن قتله

 

س به عن حال الحراس : الوجه الرابع س به عادة اختالف حال المتترَّ ونحوهم؛ فالمتترَّ

هو أسير لدى الكفار ينتظر الموت غالباً على أيديهم، لكنهم يتقون به رمي المسلمين، 
                                                           

 ( .26/170)الجامع ألحكام القرآن (    295)
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فهم آمنون في بالدهم فبأي وجه يفاجؤهم  –فضالً عن المارة والجيران –أما الحراس 

ن أحد من المسلمين بأن يقتلهم لكي يقتحموا على من يحرسون من المعاهدين والمسلمي

 .المقيمين معهم أو المتعاملين معهم؟

 :الشبهة الثالثة

(المشركين من جزيرة العرب اأخرجو: )قوله صلى هللا عليه وسلم
(296)

متفق   

فدل الحديث على أن كل المشركين من اليهود والنصارى ال يجوز لهم اإلقامة في . عليه

غيره، وأنه ليس لهم جزيرة العرب، إال لفترة وجيزة لقضاء حاجة أو استيفاء دين أو 

 . عهد وال أمان وال ذمة، في جزيرة العرب، وخاصة األمريكان

 :والجواب على هذه الشبهة

هذا ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: )الجواب عن االستدالل بحديث

الحديث ال يدل على جواز قتل َمن في جزيرة العرب من اليهود والنصارى والمشركين 

 .نطوقه وال بداللة مفهومهألبتة، ال بداللة م

 

وال يدل كذلك على انتقاض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود والنصارى لمجرد 

 .الدخول، ولم نجد من قال بذلك من أهل العلم

 

موكول إلى إمام  األمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وهو أمر: وغاية ما فيه

 .لتعزير، وإال لحدثت الفوضى واختل األمن المسلمين أو من ينيبه، ومثل ذلك الحدود وا

 :الشبهة الرابعة

إذا كانت إدانة هذه التفجيرات ألنها نقض ألمان ولي األمر لمن استأمنه من 

هؤالء الكفار المستهدفين، وبالتالي فهو خلل في االلتزام بالبيعة في أعناقنا لولي األمر، 

بايعه أي واحد منا، وعلى فرض أن فنحن ليس في أعناقنا بيعة لولي األمر، حيث لم ي

في أعناقنا بيعة، فأين العهد واألمان اللذين أعطاهما ولي األمر لهؤالء الكفار من يهود 

 ونصارى؟

 :والجواب على هذه الشبهة
                                                           

 .البخاري ومسلمرواه (    296)
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أما ما يتعلق بالبيعة فأهل الحل  :عبد هللا بن سليمان المنيع.ما ذكره الشيخ د

والعقد في البالد من علماء ووجهاء وأعيان قد بايعوا ولي األمر باألصالة عن أنفسهم 

وبالنيابة عن القوم من رجال ونساء، كما كان الشأن في ذلك حينما قام المقدمون في 

ن جاء قومهم عن عموم المسلمين في مبايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم م

بعدهم من ملوك المسلمين، فلم تكن المبايعة من العموم فرداً فرداً من ذكور وإناث، 

وإنما كانت مبايعة المقدمين منهم من أهل الحل والعقد مبايعة عامة عن جميع المسلمين 

في تلك البالد، ولم يقل أحد من علماء المسلمين كافة أن مبايعة ولي األمر عينية على 

كر أو أنثى، بل هي فرض كفاية إذا قام بها البعض من أهل الحل والعقد كل مكلف من ذ

 .صار ذلك القيام عن الباقين، ولزمت البيعة الجميع

أما التساؤل عن العهد المعطى لهؤالء الكفار في بالدنا من قبل ولي األمر، فهو 

يقتضي العهد  التأشيرة التي ال يدخل األجنبي البالد إال بحصوله عليها، وهي تعني عقداً 

واألمان لحاملها من حيث حمايته وحماية حقوقه حتى يبلغ مأمنه، كما تعني رعاية هذا 

األجنبي لتعليمات وتنظيمات البالد ورعايته ألعرافها وتقاليدها وحقوقها، فالتأشيرة عقد 

َها الَِّذينَ :بين حاملها ومصدرها تعني الحقوق والواجبات، وهللا سبحانه يقول آَمُنوا  َيا أَيُّ

أَْوفُوا ِباْلُعقُودِ 
(297)

ِتِهمْ :وقال تعالى  وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ َفأَِتمُّ
(298)

 . 

في الحض  -صلى هللا عليه وسلم–والنصوص من كتاب هللا وسنة رسوله 

 .والتأكيد على الوفاء بالعقود والعهود متضافرة في ذلك، وهللا المستعان

داث ليتألم، وكيف ال نتعظ بما حدث من حولنا وإن هذه وإن المتأمل لهذه األح

الفتنة التي وقعة لها سوابق في الدول المجاورة لنا فلنأخذ العبرة منها والعظة، وإنني 

 :ألوجه رسائل عسى هللا أن ينفع بها

 :الرسالة األولى 

لمن يقوموا بهذه األعمال، فليتقوا هللا عز وجل وليدرسوا هذا العمل بجد 

ضوه على ميزان الشريعة وليسألوا أهل العلم الربانيين واليخرجوا على جماعة وليعر

 .المسلمين 

 :الرسالة الثانية

                                                           

 (.2: آية)سورة المائدة (    297)

 (.4:آية)سورة التوبة (    298)
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البد من اجتماع الكلمة، على كلمة سواء وال بد من :إلى العلماء والدعاة والمربين

وحدة الصف ولنبذ الخالف وعلينا أن نبين لهؤالء خطأهم ومخالفتهم لمنهج الكتاب  

 .وسلف األمة  والسنة

 :الرسالة الثالثة

إلى األباء فليتقوا هللا عز وجل في أبنائهم وفلذات أكبادهم ولينظروا إلى أين 

وهذه  يذهبوا ومن يصاحبوا ومع من يجلسوا فإنهم أمانة عظيمة في أعناق آبائهم 

 .ه صورة المسلمين بهذا الفعل الشنيعيتشو مآلها  األعمال

 

 
 . المستجدات الفقهية الطبية   أثر قاعدة إعتبار المآالت في:  المبحث الرابع

 

ولعلي أتناول في هذه الٍمسألة بعض النوازل الطبية التي درسها الفقهاء المعاصرون 

ومنها . ليتبين لنا إعتبار المآل الذي راعوه عند بحث وتقرير تلك األحكام المستجدة 

 :على سبيل المثال 

ل األنابيب أطفا: المسألة األولى 
299
: 

  -:المعنى -

تواضع علم الناس وعملهم على أن عملية اإلنجاب في سيرها الفطري والشرعي تبدأ 

من التقاء عضوي التناسل بين الزوجين فيعلق حيوان الزوج المنوي بييضة زوجته 

أمشاجاً في رحمها في ذلكم القرار المكين ، لتنمو خالل عدة مراحل حيث تتكاثر 

وقد يحدث .نفخ فيها الروح حتى تنتهي عملية الحمل بوالدة المولود بإذن هللاالخاليا ، وي

أالّ تتم عملية التلقيح الطبيعية بين الزوجين فال يحدث اإلنجاب ألسباب عديدة ، وقد 

يكون من بينها أن تكون المرأة أو الرجل عقيمين ال يستطيعان اإلنجاب ، والطب 

م النساء يكمن في انسداد قناة فالوب ، ومعنى الحديث أثبت أن السبب األعم في عق

انسدادها عدم تمكن البييضة من شق طريقها إلى الرحم ومن هنا يستحيل وقوع الحمل ، 

                                                           
299
 19تأصيل فقه النوازل الطبية ، مسفر بن علي القحطاني ، ص  
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ففكر األطباء في تخطي عائق القناة المسدودة بالتلقيح الصناعي ؛ وذلك عن طريق 

ي المعمل الحصول على البييضة من مبيض المرأة بعملية جراحية ، ثم إخصابها ف

بحيوان منوي ، ثم تنمية البييضة المخصبة بعد اكتمال مراحل نموها األولى في رحم 

األم بواسطة إدخال هذا األنبوب من خالل فتحة المهبل إلى الرحم ، وقذف البييضة فيه 

 (.300)بعد تلقيحها وزرعها في الرحم ليبدأ الحمل مساره الطبيعي المعروف 

لتلقيح الصناعي األكثر واألغلب والتي أصبحت تعرف هذه النازلة صورة من صور ا

، وقد تكاثرت الصور والوسائل لتحقيق رغبة الزوجة أو (( أطفال األنابيب )) بــ 

الزوج بالمولود ، فخرجت للواقع مسائل مستجدة تحتاج إلى معرفة حكمها ومدى ثبوت 

 .النسب بها 

  -:الحكم 
نظر مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في مؤتمره الثالث 

ان البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي أو واستمع ( أطفال األنابيب ) بعمَّ

وبعد . لشرح الخبراء واألطباء من أجل التصور الكامل لمعرفة حكم هذه النازلة 

طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه األيام سبعة التداول الذي تبين منه للمجلس أن 

  -:وهي أهم الطرق التي تستخدم في مجال التلقيح الصناعي ومن ثمَّ قرر ما يلي 

الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً ، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما :  أوالً  )) 

 . من المحاذير الشرعيةيترتب عليها من اختالط األنساب وضياع األمومة وغير ذلك 

أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة :   األولى  

 .ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته 

أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك :  الثانية  

 .اللقيحة في رحم الزوجة 

أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة :  الثالثة  

 .متطوعة بحملها 

أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية :  الرابعة 

 .وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة 

                                                           
مع الفقه اإلسالمي العدد ؛ حبث فضيلة الدكتور بكر أبو زيد املنشور يف جملة جم  110أحكام  النسب يف الشريعة اإلسالمية للدكتور علي حممد احملمدي ص : انظر ( 300)

 . 467 – 462/  2وحبث الدكتور حممد علي البار املنشور يف نفس اجمللة  440-2/431الثالث 
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أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم :  الخامسة 

 .جة األخرى الزو

 

الطريقتان السادسة والسابعة ال حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد : ثانياً  

  -:على ضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة وهما 

أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع :   السادسة  

 . اللقيحة في رحم الزوجة 

أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو   : السابعة   

 ( . 301(( )رحمها تلقيحاً داخلياً 

وقد وافق هذا الحكم الذي قرره مجمع الفقه اإلسالمي ما سبق أن حكم فيه المجمع 

الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي من منع أساليب التلقيح الصناعي الخمس األولى 

لطريقتين األخيرتين مع اشتراط عدم اللجوء إليها إال في حالة الضرورة وإباحة ا

 (.302)القصوى وبمنتهى االحتياط والحذر من اختالط النطف أو اللقائح

وقد أخذت بفتوى المجمعين الكثير من جهات اإلفتاء وأفراد المفتين في العالم اإلسالمي 

(303 . ) 

  -:تقرير االستدالل على حكم هذه النازلة  -

نجد أن الطرق الخمس األولى للتلقيح الصناعي قد اتفق على حرمتها أكثر الفقهاء 

والباحثين المعاصرين ؛ وذلك لما تتضمن تلك العمليات من إدخال بييضة زوجة لقحت 

بماء زوجها أو رجل آخر في رحم امرأة أجنبية أو في رحم تلك الزوجة من ماء رجل 

الخمس األولى مما يؤدي إلى التقاء تلك  أجنبي عنها كما جاء في بعض الصور

العمليات بحقيقة الزنا المحرم ، فالطفل المنتج منها هو كولد الزنا ، ألنه مثله متكون من 

بذرتين إحداهما البييضة األنثوية من الزوجة واألخرى ماء رجل ليس بزوجها ، فال 

منه، كما ال يثبت للطفل ليست ( البذرة الذكرية ) يثبت له نسب من زوجها ألن الماء أو 

                                                           
 . 31و34ص (  26) هـ قرار رقم 2400جمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي بدورته الثالثة عام ( 301)
 .هـ 2401امنة يف مكة املكرمة لعام القرار الثاين للمجمع الفقهي الثاين يف دورته الث( 302)
؛ أحكام النسب يف الشريعة  306-302؛ فتاوى الزرقا ص  163الفتاوى الشرعية يف املسائل العصرية من فتاوى علماء البلد احلرام مجع اجلريسي ص : انظر ( 303)

 . 122-419/  2؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث  130 – 112للمحمدي ص 
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الولد )) نسب من صاحب البذرة الذكرية ـ إن كان معروفاً ـ ألنه ليس بزوج ، للحديث 

وال هو في حالة شبهة ، وإنما يلحق نسب الطفل ( 304(( )للفراش وللعاهر الحجر 

 .بأمه حينئٍذ كما في الزنا الحقيقي 

نسب الطفل وإفساد معنى  فالحاالت الخمس األولى أدعى لتحقق صورة الزنا وضياع

األمومة كما فطرها هللا تعالى ، وغير ذلك من المضار والمحاذير الشرعية ككشف 

العورات والتعدي على فراش رجل آخر أجنبي ، ومقاصد الشرع جاءت بحفظ العرض 

والنسب وهذه األنواع من التلقيحات الصناعية ضياع لتلك المقاصد وخطر على كيان 

 ( .305)المسلم ومجتمعه 

كما أن الطب المعاصر قد أفاد عن حصول أضرار أخرى تؤكد ما ذهب إليه الفقهاء 

المعاصرون  ـ وال تخفى حاجة الفقه المعاصر لمعرفة رأي أهل االختصاص إذا تنازع 

حكم النازلة أكثر من جهة لها دخل في تصور حقيقة النازلة ـ ومن تلك األضرار التي 

   -:تكلم عنها أهل الطب 

 % 30التلقيح الصناعي باهظ التكاليف،ونسبة نجاحه في المراكز العالمية تقدر بـ أن 

وهي نسبة منخفضة مما يزيد من احتمالية الخطأ والضرر وحصول التشوهات الخلقية 

لألجنة ، كذلك احتمالية حصول حدوث األخطاء والخلط بين مني رجل مع غير زوجته 

زوجها ، وهذا أمر وارد واحتمال وقوعه كبير أو بييضة امرأة مع مني رجل آخر ليس ب

وخاصة في البالد النامية ، كما قد يوجد فائض من مني بعض الرجال أو أجنة مجمدة 

في بعض المستشفيات قد يساء استخدامها أو تحصل التجارة بها مما يولد محاذير 

 ( .306)شرعية وخلقية ال يقرها عقل أو شرع 

من التلقيح الصناعي فقد أجازتها مجامع الفقه اإلسالمي  أما الطريقة السادسة والسابعة 

 . وعليه ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين 

وقد بنى المجيزون حكمهم على أن عملية التلقيح تتم بين ماء الزوجين وتعاد إلى رحم 

الزوجة وهي كالمعاشرة الطبيعية بين الزوجين ، لذا يثبت فيها النسب من الزوج 

ن الولد خلق من مائه وولد على فراشه ، وألن اإلنجاب بهذه صاحب الفراش ، أل

                                                           
 (  . 2940) اه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ، باب تفسري املشبهات رقمه رو ( 304)

 . 2070/  1(  2410) ورواه مسلم يف صحيحه كتاب النكاح باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقمه 
 . 417 – 414/  2مي العدد الثالث بكر أبو زيد جملة جممع الفقه اإلسال. ، حبث د  111و  144أحكام النسب يف الشريعة للمحمدي ص : انظر ( 305)
 . 467 – 462/  2حممد البار يف جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث . حبث د : انظر ( 306)
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الطريقة يعد عمالً مشروعاً ال إثم فيه وال حرج ، وهو سبيٌل للحصول على ولد شرعي 

يذكر به والده وبه تمتد حياتهما ، وتكمل سعادتهما النفسية واالجتماعية ، ويطمئنان 

 . على دوام العشرة وبقاء المودة بينهما 

الشرع ومقاصده الكلية جاءت بما يكفل للعباد حفظ أنفسهم واستمرار تعاقبهم  وقواعد

وحفظ نسلهم بأن ال يشوبه اختالط مياه غير األزواج أو ضياع أواصر األنساب ، وفي 

إباحة الطريقتين األخيرتين من التلقيح الصناعي تأكيد على حفظ تلك المقاصد و تحقيق 

 . زوجين السعادة النفسية واالجتماعية لل

أما ما قد يشوب حكم اإلباحة لتلك الطريقتين من احتمال اختالط النطف واللقائح في 

أوعية االختبار وال سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت ، كذلك ما قد يحصل من تكشف 

للعورات المغلظة للزوج أو الزوجة أمام األجانب ، فإن هذه االحتماالت قد تمنع حكم 

( 307)عض الفقهاء المعاصرين جوازها بناًء على تلك االحتماالت اإلباحة ولذلك منع ب

. 

والذي يظهر من فتاوى المجامع الفقهية المجيزة للطريقتين األخيرتين أنهم قيدوا الجواز 

بأن ال ُيلجأ إلى ممارسة ذلك التلقيح الصناعي إال في حالة الضرورة القصوى ، 

اللقائح والتأكد من خالل أطباء ثقات  وبمنتهى االحتياط والحذر من اختالط النطف أو

على نجاح العملية أو حصول غلبة الظن على نجاحها مع الحرص أن ال تكشف عورة 

 ( .308)المرأة إال طبيبة مسلمة ، أو رجل عند عدمها والضرورة قائمة 

كما أن المتأمل في كالم بعض الفقهاء السابقين يجد أنهم قد تكلموا عما يشبه التلقيح 

ي ويدعم قول المجيزين من المعاصرين تخريجاً على قول من سبقهم من أهل الصناع

- :ومن النقول في ذلك ( استدخال المرأة مني زوجها في فرجها : ) العلم ، وهي مسألة 

أن رجالً عالج جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت )) ما جاء في الفتاوى الهندية  

فرجها فعلقت ، عند أبي حنيفة ـ رحمه هللا تعالى ـ   الجـارية ماءه في شيء فاستدخلته في

 (. 309(( )أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولٍد له 

                                                           
 . 163؛ الفتاوى الشرعية يف املسائل العصرية من فتاوى علماء البلد احلرام ص 113أحكام النسب يف الشريعة للمحمدي ص : انظر ( 307)
، من كتاب قرارات جملس اجملمع الفقهي طبعة رابطة العامل اإلسالمي الطبعة الثالثة  210 – 210ر الثاين جملمع الفقه التابع للرابطة يف دورته الثامنة ص القرا: انظر ( 308)

 .  120ـ  402/ 2هـ ؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث 2420
 .  690/  3؛ حاشية النب عابدين  134/  1( كتاب اإلعتاق ، باب االستيالء )  شرح ملتق  األحبر جممع األهنر يف: ، انظر  224/  4الفتاوى اهلندية ( 309)
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عما لو استدخلت مني سيدها المحترم : سئل : )) وجاء في فتاوى الرملي ـ رحمه هللا ـ 

بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم ال ، وهل تصير أُمَّ ولٍد بذلك أم ال 

 لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم ال ؟ 

بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيِّه محترماً حال خروجه وال : فأجاب 

يعتبر كونه محترماً أيضاً حال استدخاله خالفاً لبعضهم فقد صّرح بعضهم بأنه لو أنزل 

ح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مس

فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه ، ال تعتبر أم ولٍد له النتفاء ملكه لها حال 

 (. 310(( )علوقها به 

عمن تزوج بامرأة وأقامت معه مدة طويلة لم تحبل فذكر أن فالنة أتت : )) وسئل كذلك 

لت به فحبلت منه وصّدقها زوجها وتلك المرأة على ذلك فهل الحمل  لها بماء أجنبي تحمَّ

 الحق بالزوج وال اعتبار بما ذكر أو ُيعرض الولد على القائف ؟

 (.311(( )بأن الولد الحق بالزوج ألن الولد للفراش وال اعتبار بما ذكر : فأجاب 

لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة : )) وجاء في حاشية شرحه للمنهاج 

فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولداً ال يكون ابناً للثانية أخرى حّرة أو أمة 

، وال تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة ألن الولد لم ينعقد من منيِّ الواطئ ومنيِّها بل 

وينبغي أن ال تعتبر األولى مستولدة به . من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما 

وذكر المرداوي ـ رحمه هللا ـ  في اإلنصاف (.312)((اً أيضاً حيث لم يخرج منها مصور

ولو استدخلت منيَّ زوٍج أو أجنبي لشهوة، ثبت النسب والعّدة والمصاهرة وال تثبت : ))

 . (313)((رجعة وال مهر المثل وال يقرر المسمى

فهذه النصوص الفقهية وإن كانت توقعات َفرضّية فقد أصبحت واقعاً معاصراً ممثالً في 

ح الصناعي ، ويمكن أن تكون هذه النصوص أمارات دالة للتعرف على الحكم التلقي

 .الصحيح للنازلة عند الفقهاء  

مـاغـّية  تحت أجهزة اإلنعاش:المسألة الثانية   الوفاة الدِّ
314
. 

                                                           
 . 432/  7، هناية احملتاج  192/  23حتفة احملتاج مع حواشي الشرواين وابن قاسم : ، انظر  103و  101/  4فتاوى الرملي ( 310)
 . (عدة األمة املتحرية ) فتاوى الرملي باب العدد ( 311)
 .  432/  7حاشية الشرباملسي عل  هناية احملتاج ( 312)
 . 03/  1كشاف القناع : ، انظر  177/  7( 313)

314
 تأصيل فقه النوازل الطبية ، مسفر بن علي القحطاني  
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- : المعنى  -

يتفق الفقهاء على أن حقيقة الموت مفارقة الروح للبدن ، وحقيقة هذه المفارقة تتأتى 

األعضاء كلها عن الروح ، بحيث ال يبقى من أجهزة البدن ما فيه صفة حياتيه بخلوص 

(315.) 

ويتفق أهل الطب مع الفقهاء في الحكم على عامة الوفيات بالوفاة بمفارقة الروح البدن ، 

ولكن يرى األطباء أن نهاية الحياة اإلنسانية هي بموت جذع الدماغ ال بتوقف القلب 

صل أن يموت الدماغ وتتأكد عالمات موته بالفحص الطبي والدورة الدموية وقد يح

 وعدم حركته وديمومة غيبوبته 

ولكن بواسطة العناية المركزة ووجود أجهزة اإلنعاش ـ يبقى قلبه مستمراً في النبض 

وَنَفسه مستمراً ما دامت أجهزة اإلنعاش باقية عليه وبمجرد رفعها عنه يتوقف القلب 

 .والتنفس تماماً 

رد أسئلة على هذه الواقعة المستجدة ، في حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن المتوفى وهنا ت

ثم هل تنسحب أحكام الميت عليه من التوارث وغيره وقد توفى دماغياً مع    دماغياً ؟

 بقاء نبضات قلبه وَنَفسه ؟

  -:الحكم -

وفاة نظر مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في موضوع ال

الدماغية وبقائه تحت أجهزة اإلنعاش وتداول سائر النواحي التي أثيرت حول هذا 

الموضوع واستمع إلى شرح مستفيض من األطباء المختصين في هذا الموضوع من 

- :أجل تكوين تصّور واضح حول هذه النازلة ثم قرر ما يلي 

رة شرعاً للوفاة عند يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع األحكام المقر)) 

  -:ذلك إذا تبينت فيه إحدى العالمتين التاليتين 

 .ـ  إذا توقف قلبه توقفاً تاماً وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه 2

ـ  إذا تعطلّت جميع وظائف دماغه تعطالً نهائياً ، وحكم األطباء االختصاصيون 1

 .دماغه في التحلل  الخبراء بأن هذا التعطيل ال رجعة فيه ، وأخذ

                                                           
 . 302، املصباح املنري ص  213، أنيس الفقهاء للقونوي ص  301و  304التعريفات للجرجاين ص : انظر ( 315)
 . 111/  2النوازل لبكر أبو زيد  فقه: انظر ( 1)
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وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش على الشخص وإن كان بعض األعضاء، 

 (.316(( )كالقلب مثالً ال يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة المركبة 

وقد وافق هذا القرار توصيات المؤتمر الطبي الذي عقدته المنظمة اإلسالمية للعلوم 

بدايتها ونهايتها في المفهوم : إلنسانية الحياة ا: )) الطبية تحت عنوان 

وكذلك وافق الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة بالمملكة العربية ( 317(()اإلسالمي

 (. 318)السعودية 

 

 ـ : ـ تقرير االستدالل على حكم هذه النازلة 

إن المتوفى وفاة دماغية مع بقائه تحت أجهزة اإلنعاش وبقاء قلبه وَنَفسه في حركة 

- :ال يمكن الحكم عليه بالموت الحقيقي وذلك لوجود االحتماالت اآلتية مستمرة 

اليقين ال يزول : أ ـ أن وفاته في هذه الحالة لم تكتسب اليقين بعد ، وقاعدة الشرع 

 .بالشك وذلك الحتمال رجوع الحياة للدماغ 

 .والشرع يتطلع إلحياء النفوس وإنقاذها فأحكامه ال تبنى على الشك  

الشرع يحافظ على البنية اإلنسانية بجميع مقوماتها ومن أصوله المطهرة ب ـ أن 

ولهذا أطبق علماء ( المحافظة على النفس ) المحافظة على الضروريات الخمس ومنها 

 .الشرع على حرمة الجنين من حين نفخ الروح فيه 

اءت ج ـ أن األصل في اإلنسان الحياة واالستصحاب من مصادر الشرع التبعية إذا ج

األصل بقاء ما كان : بمراعاته ما لم يقم دليل قاطع على خالفة ، ولهذا قالوا في التقعيد 

 (. 319)على ما هو عليه حتى يجزم بزواله 

ولهذه االحتماالت ال نقطع بتحقق الموت وانسحاب أحكام األموات عليه حتى يقطع 

لشخص المريض األطباء أن حياة المريض قد انتهت وبدأ دماغه بالتحلل وأصبح ا

  -: ميؤس منه ، حينئٍذ جاز للطبيب رفع آلة اإلنعاش لألسباب اآلتية 

                                                           
 . 36هـ ص  2400يف الدورة الثالثة  20جمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ، القرار رقم ( 316)
االقتصاد والقضايا : انظر . هـ ، يف دولة الكويت 2401/  4/  16-14وقد حضر هذا املؤمتر خنبة من الفقهاء واألطباء ورجال القانون ، وكان يف الفرتة ما بني ( 317)

 . 741 – 739/  1املعاصرة للسالوس 
 . 747 – 743/  1املرجع السابق : انظر ( 318)
 . 131/  2فقه النوازل لبكر أبو زيد : انظر ( 319)
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أ  ـ  أن الطبيب في هذه الحالة ال يوقف عالجاً يرجى منه شفاء المريض وإنما يوقف 

إجراء ال طائل من ورائه في شخص محتضر بل يتوجه أنه ال ينبغي إبقاء آلة الطبيب 

 (. 320)ما يؤلمه من حالة النزع واالحتضار والحالة هذه ألنه يطيل عليه 

ب ـ  أن في بقاء أجهزة اإلنعاش على شخص ميؤس منه فيه جهد كبير ال طائل تحته 

والدراسات الطبية أثبتت أن كل من تحققت فيه شروط تشخيص موت الدماغ قد وصل 

( 321) (الحياة المستعارة كالعدم ) إلى نقطة الالعودة ويمكن تطبيق القاعدة الفقهية 

على مثل هذه الحاالت الميؤس منها  ، أضف إلى هذا أن غرف اإلنعاش والعناية 

المركزة في كل مستشفيات العالم محددة العدد وباهظة التكاليف فمن األولى أن ُيصرف 

 (. 322)نفعها لمن ترجى حياته بدالً من إهدارها بما ال جدوى منه 

المتوفى دماغياً وهو الجريح الذي لم يبق منه إال ج ـ أن الفقهاء السابقين ذكروا ما يشبه 

مثل حركة المذبوح فإن قلبه يعمل وأعضاءه تتحرك ومع ذلك فال يعامل معاملة الحي 

وال يحكم له بحكم الحي ، وما ذلك إال لليقين الحاصل بأنه إلى الموت سائر ، وأنه قد 

 (.323)تجاوز نقطة الالعودة ولم يبق من حياته ما يعتد به 

وال عبرة النقباض وبسط : )) قول ابن عابدين ـ رحمه هللا ـ عن حركة من في النزع ي

اليد وقبضها ، ألن هذه األشياء حركة المذبوح وال عبرة بها ، حتى لو ُذِبح رجل فمات 

(( وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ، ألن له في هذه الحالة حكم الميت كما في الجوهرة 

(324 .) 

بأن لم يبق : وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح : )) ي ـ رحمه هللا ـ وقال اإلمام النوو

يقول ( 325(( )إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فاألول قاتل ويعّزر الثاني 

وهي التي يبقى معها (  حركة اختيار ) و : الشربيني ـ رحمه هللا ـ في شرح ذلك 

واحترز باالختيار عما إذا قطع ... ام اإلدراك وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أي

اإلنسان نصفين وبقيت أحشاؤه في النصف األعلى فإنه ربما يتكلم بكلمات ال تنتظم وإن 

انتظمت فليست عن رؤية واختيار بل تجري مجرى الهذيان الذي ال يصدر عن عقل 

                                                           
 . 134/  2 املرجع السابق: انظر ( 320)
 . 471/  1قواعد املقري ( 321)
 . 740/  1االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة للسالوس : العربية السعودية من كتاب الدراسة اليت أعدهتا وزارة الصحة باململكة : انظر ( 322)
 . 602 – 669/  1حبث الدكتور حممد األشقر يف جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث : انظر ( 323)
 . 110/  1حاشية ابن عابدين ( 324)
 . 116/  1املنهاج مع شرحه معين احملتاج ( 325)
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 وذكر ابن قدامة ـ رحمه هللا ـ كالماً قريباً منه( 326(( )صحيح وال قلب ثابت 

(327 .) 

فهذه الحاالت عند الفقهاء هي في حكم الميت وما يحدث منه من فعل أو تحرك ال عبرة 

 .به ألنه إلى الموت سائر قطعاً 

كما ينبغي أال يحكم بالوفاة التي تترتب عليها األحكام الشرعية كالتوارث وإنفاذ الوصايا 

ع األعضاء ، والحكم ونحوها بمجرد رفع اآللة بل بيقين مفارقة الروح البدن عن جمي

 ( .328)في هذه الحالة من باب تبّعض األحكام وله نظائره في الشرع كثيرة 

 

 نقل وزراعة األعضاء: المسألة الثالثة 
329
: 

  -:المعنى  -

تعتبر مهمة نقل وزراعة األعضاء من المهمات الجراحية الحديثة التي طرأت في 

قبل يعد ضرباً من المستحيل العصر الحاضر منذ سنوات قريبة ، وقد كان فعلها 

  -:والخيال ، وهذه المهمة تشتمل على ثالث مراحل هي 

 .أخذ العضو من الشخص المتبرع أو الحيوان المنقول منه :   ـ المرحلة األولى    

 .بتر نظيره ، وتهيئة أطرافه في الشخص المنقول إليه :   ـ المرحلة الثانية    

العضو المنقول في موضعه المهيأ له في الشخص المنقول وضع :   ـ المرحلة الثالثة    

 .إليه 

وال يخلو المنقول منه العضو من أن يكون إنساناً سواء أكان حياً أو ميتاً ، أو يكون 

 .حيواناً سواء كان ميتًة أو مذكى 

                                                           
 . 116/  1مغين احملتاج ( 326)
 . 126/  1؛   كشاف القناع   01/  21املغين : انظر ( 327)
ث والشريعة طافحة من تبّعض األحكام وهو حمض الفقه وقد جعل اهلل سبحانه البنت من الرضاعة بنتًا يف احلرمة واحملرمة وأجنبية يف املريا: " يقول ابن القيم رمحه اهلل ( 328)

سودة بنت زمعة يف بنت الزنا عند مجهور األمة بنت يف حترمي النكاح وليست بنتًا يف املرياث وكذلك جعل النيب صل  اهلل عليه وسلم ابن وليدة زمعة أخًا لواإلنفاق وكذلك 
 . 241/  2، مغين احملتاج   117/  1الفروع البن مفلح : ، ولالستزادة  144/  2أحكام أهل الذمة : انظر " الفراش وأجنبياً يف النظر ألجل الشبه بعتبة 

 . 602و  600/  1؛   جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث   134/  2فقه النوازل لبكر أبو زيد :  انظر 
329
 تأصيل فقه النوازل الطبية ، مسفر بن علي القحطاني  
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وقد تكلم الفقهاء المتقدمون ـ رحمهم هللا ـ على بعض المسائل القريبة من موضوعنا 

لة يمكن تخريج هذه النازلة عليها ،أما أن يكونوا تكلموا فيها حقيقة أو بصورة مجم

صراحة فهذا لم يكن موجوداً في كتبهم وغير معروف في عصورهم لذلك اجتهد 

 ( .330)العلماء والباحثون في العصر الحاضر في معرفة حكم الشرع في هذه النازلة

  -: الحكم -

من األفراد والهيئات والمجامع الطبية وُكِتَب لقد صدرت في هذه النازلة فتاوى عديدة 

فيها العديد من البحوث والمقـاالت تباينـت فيها وجهات النـظر واختـلف الفقهاء 

 (.331)المعاصرون في حكمها بين من يرى الجواز ومن يرى عدمه

أما عن رأي مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي فقد اطلع على 

ر من األبحاث الفقهية والطبية الواردة إليه بخصوص انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم الكثي

إنسان آخر حياً أو ميتاً ، وفي ضوء المناقشات التي وجهت األنظار إلى أن هذا 

الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ، وظهرت نتائجه اإليجابية المفيدة 

رار النفسية واالجتماعية الناجمة عن ممارستة من والمشوبة في كثير من األحيان باألض

دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة اإلنسان ، مع إعمال مقاصد 

الشريعة اإلسالمية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، 

في النقاط التي  والداعية إلى التعاون والتراحم واإليثار ، وبعد حصر هذا الموضوع

يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحاالته التي يختلف الحكم تبعاً لها 

 : قرر ما يلي .  

 :من حيث التعريف والتقسيم )) 

يقصد هنا بالعضو أّي جزء من اإلنسان ، من أنسجة وخاليا ودماء ونحوها، :  أوالً  

 .انفصل عنه  سواء أكان متصالً به ، أم. كقرنية العين 

                                                           
حكم نقل األعضاء يف الفقه اإلسالمي للدكتور عقيل بن أمحد العقيلي ص ؛    333و  331أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد املختار الشنقيطي ص : انظر ( 330)

 .  26و21
؛  جملة  244 – 60؛ حكم نقل األعضاء يف الفقه اإلسالمي للدكتور العقيلي ص  403-331أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد املختار الشنقيطي ص : انظر ( 331)

 120 – 79/  2؛ حبوث جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع  132 – 119؛ فتاوى مصطف  الزرقا ص  72 – 01هـ ص 2379( 4)البحوث اإلسالمية العدد 
 .هـ  2390/  1/  10؛ فتوى جلنة اإلفتاء يف اململكة األردنية اهلامشية تاريخ  2401؛ قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورنه الثامنة عام 
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االنتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد :  ثانياً  

الستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر 

 .على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً . ونحوه 

 :قسام التالية تنقسم صور االنتفاع هذه إلى األ:  ثالثاً  

 .ـ نقل العضو من حي 2

 ـ  نقل العضو من ميت 1

 .ـ  النقل من األجنة 3

 :وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحاالت التالية :  الصورة األولى  

أ ـ نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد 

 .والغضاريف والعظام واألوردة والدم ونحوها 

وينقسم العضو في هذه . ب ـ نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر 

 . الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وماال تتوقف عليه 

أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فاألول كالقلب 

 .والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين 

وأما ما ال تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما ال يقوم 

ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما ال يتجدد ، ومنه ما له تأثير على األنساب . بها 

والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخاليا الجهاز العصبي ، ومنه 

 . ه على شيء من ذلك ما ال تأثير ل

 :وهي نقل العضو من ميت :  الصورة الثانية  

 :ويالحظ أن الموت يشمل حالتين 

 .موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطالً نهائياً ال رجعة فيه طبياً :  الحالة األولى  

كلتا  فقد روعي في. توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ال رجعة فيه طبياً :  الحالة الثانية  

 .الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة
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 : وهي النقل من األجنة ، وتتم االستفادة منها في ثالث حاالت :  الصورة الثالثة  

 .حالة األجنة التي تسقط تلقائياً   -
 .حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي   -
 (( .اللقائح المستنبتة خارج الرحم )) حالة   -

 : ام الشرعية من حيث األحك

يجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع :   أوالً  

مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها 

،وبشرط أن يكون ذلك إليجاد عضو مفقود أو إلعادة شكله أو وظيفته المعهودة له،أو 

 .إزالة دمامة تسبب للشخص أذًى نفسياً أو عضوياً إلصالح عين أو 

يجوز نقل العضو من جسم اإلنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو :   ثانياً  

يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل األهلية ، 

 .وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة 

ستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية تجوز اال:  ثالثاً  

 . لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين إلنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية

 . يحرم نقل عضو يتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر : رابعاً  

ساسية في حياته وإن يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أ:   خامساً  

لم تتوقف سالمة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل 

 .جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة 

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو :   سادساً  

بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته . ة أساسية فيه على ذلك تتوقف سالمة وظيف

بعد موته ، أو بشرط موافقة ولّي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو ال 

 . ورثة له 

وينبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها :   سابعاً  

إذ ال يجوز إخضاع اإلنسان للبيع بحال . ساطة بيع العضو ، مشروط بأن ال يتم ذلك بو

 .ما 
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أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو 

 .مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر 

كل ما عدا الحاالت والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو :  ثامناً  

نظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء محل بحث و

 ( .332.(()المعطيات الطبية واألحكام الشرعية 

 ـ : ـ تقرير االستدالل على حكم هذه النازلة 

اعتمد قرار مجمع الفقه اإلسالمي على عموم كثير من أدلة الكتاب والسنة وقواعد الفقه 

ولعلنا من خالل النقاط اآلتية أن . األئمة  ومقاصد الشريعة والتخريج عل أقوال بعض

  -:نبين وجه االستدالل بها ومنزع الحكم فيها 

ُبني جواز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمه على : أوالً 

الضرورة أو الحاجة لحفظ بدن اإلنسان من التلف أو المرض كما هو الحال في 

موية حيث يحتاج الطبيب إلى استخدام طعم وريدي أو جراحات القلب واألوعية الد

شرياني لعالج انسداٍد أو تمزٍق في الشرايين أواألوردة ، وهذه الحالة أو غيرها أو جبت 

الترخيص للطبيب بالقيام بنقل العضو الصحيح مكان المريض بشرط تحقق النفع على 

المريض مع التأكد من وجه الغلبة وعدم وجود بديل يحقق الهدف المنشود من سالمة 

 .عدم ترتب ضرر أعظم على عملية النقل 

ألنه إذا جاز قطع العضو وبتره إلنقاذ النفس ودفع : وهذا الحكم مبني على القياس 

الضرر عنها فألن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع آخر إلنقاذ النفس أو دفع الضرر 

 (. 333)فيها أولى وأحرى 

  -:ان حي إلى مثله ينقسم إلى قسمين حكم نقل عضو من إنس: ثانياً 

القلب : أ ـ  ما يؤدي نقل العضو إلى وفاة الشخص المنقولة منه كاألعضاء الفردية 

ْهلَُكِة : والكبد وغيرها وهذا يحرم لقوله تعالى  وقوله  (334 )َوال ُتْلقُوا ِبأَْيِديُكْم إِلَى التَّ

َ َكاَن بُكْم َرِحيًما  : تعالى  وتبرع اإلنسان بأعضائه  (335 )َوال َتْقُتلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

                                                           
 .  60 – 10هـ ص 2407يف دورته الرابعة ( 16)جمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي القرار رقم ( 332)
يف جملة جممع ( التشريح اجلثماين والنقل والتعويض اإلنساين ) ؛  حبث الدكتور بكر أبو زيد  331أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد املختار الشنقيطي ص : انظر ( 333)

 . 272و  270/  2ه اإلسالمي العدد الرابع الفق
 . 291: سورة البقرة  ، آية ( 334)
 . 19: سورة النساء ، آية ( 335)
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إلى شخص آخر ال شك أنه يفضي إلى قتل اإلنسان لنفسه وهالكها كما أنه جلب 

مصلحة تفوت مثلها أو أعظم منها فال يجوز التبرع حينئٍذ وال يجوز للطبيب الجراح 

 .عضاء ألن في ذلك عدوان على اإلنسان أو إعانة على اإلثم القيام بنقل هذه األ

ب ـ  أما نقل األعضاء التي ال يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه كنقل الكلية أو 

الجلد مكان الجلد المحروق فهذه المسألة حصل فيها خالف كبير بين المعاصرين 

اختار مجمع الفقه اإلسالمي الجواز بناًء على األدلة التالية ـ وهي األدلة التي ( 336)

استدلوا بها في جواز نقل األعضاء من الموتى أيضاً لتداخل الصورتين في األحكام 

  -:حيث رأى المجمع الجواز فيها أيضاً 

 :ـ  استدلوا بعدد من اآليات منها 2

َما َحرَّ   : ـ  قوله تعالى   ِ َفَمْن إِنَّ َم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغْيِر هللاَّ َم َعلَْيُكْم اْلَمْيَتَة َوالدَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم    (337 . )اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال َعاٍد َفال إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ هللاَّ

ُم  : وقوله تعالى  - َمْت َعلَْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ِ ِبِه ُحرِّ   ...َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْيِر هللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم : إلى قوله تعالى   َفَمْن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إلْثٍم َفإِنَّ هللاَّ

(338. ) 

ِ َعلَْيِه إِْن ُكنُتْم بِ  : وقوله تعالى - ا ُذِكَر اْسُم هللاَّ َوَما لَُكْم أاَل * آَياِتِه ُمْؤِمِنيَن َفُكلُوا ِممَّ

َم َعلَْيُكْم إاِل َما اْضُطِرْرُتْم إِلَْيِه  َل لَُكْم َما َحرَّ ِ َعلَْيِه َوَقْد َفصَّ ا ُذِكَر اْسُم هللاَّ  َتأُْكلُوا ِممَّ

(339.  ) 

أنها اتفقت على استثناء حالة الضرورة من التحريم : فوجه الداللة من هذه اآليات 
وص عليه فيها واإلنسان المريض إذا احتاج إلى نقل العضو فإنه سيكون في حكم المنص

 .المضطر ألن حياته مهددة بالموت كما في حالة الفشل الكلوي ، وتلف القلب ونحوهما 

ُ ِبُكْم اْلُيْسَر َوال ُيِريُد ِبُكْم : ويستدل أيضاً على الجواز بعموم قوله تعالى   -1 ُيِريُد هللاَّ
ُ أَْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اإلنَساُن َضِعيًفا   :، وقوله تعالى  (340  )َر اْلُعسْ   ُيِريُد هللاَّ

                                                           
الشيخ الشعراوي والغماري والسنبهلي وحسن الشاذيل : جميز ومانع ، فمن املانعني : اختلف املعاصرون يف هذه املسألة ويف ضمنها نقل األعضاء من املوت  إىل قولني ( 336)
ن العلماء طائفة العديد من اهليئات وجلان الفتوى كهيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية وجلنة الفتوى يف األردن والكويت ومصر واجلزائر وم: ريهم ، ومن اجمليزين وغ

، جملة جممع الفقه اإلسالمي  310 – 313الطبية للشنقيطي ص أحكام اجلراحة : انظر . منهم الشيخ السعدي وإبراهيم اليعقويب وجاد احلق وعبد اجلليل شليب وغريهم 
هـ  ؛  وشفاء التباريح واألدواء يف حكم التشريح ونقل األعضاء  2407دار القلم الطبعة األوىل  60؛  قضايا فقهية معاصرة للسبنهلي ص  490 – 90/  2العدد الرابع 
 . 207 – 202لليعقويب ص 

 .  203: سورة البقرة ، آية  ( 337)
 .  3: سورة املائدة ، آية  ( 338)
 . 229و  227:  سورة األنعام ، آية ( 339)
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ُ لَِيْجَعَل َعلَْيُكْم ِمْن َحَرجٍ : ، وقوله تعالى ( 341) وغيرها من  (342 )َما ُيِريُد هللاَّ
يهم ؛ وفي اآليات التي تدل على أن مقصود الشرع التيسير على العباد ال التعسير عل

إجازة نقل األعضاء اآلدمية تيسيٌر على العباد ورحمٌة بالمصابين والمنكوبين وتخفيٌف 
 .لأللم وكل ذلك موافق لمقصود الشرع 

  -:كما يقوم قول المجيزين على أدلة من العقل منها  -3

أن جواز التداوي بنقل األعضاء اآلدمية كجواز التداوي بلبس الحرير لمن به حكة   -
، أو جواز استعمال الذهب لمن احتاج إليه ، بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك 

 .في كال األمرين 
أن الفقهاء رحمهم هللا نّصوا على جواز شق بطن الميت الستخراج جوهرة الغير   -

، فألن يجوز نقل أعضاء الميت أولى وأحرى لمكان إنقاذ ( 343) إذا ابتلعها الميت
 .النفس المحرمة التي هي أعظم حرمة من المال 

  -:كذلك ابتني قرار المجمع على بعض القواعد الفقهية مثل  -4

( 345( )الضرورات تبيح المحظورات ) ، وقاعدة ( 344( )الضرر يزال : ) قاعدة 

، فهذه القواعد وما في معناها دلت على ( 346( )إذا ضاق األمر اتسع)، وقاعدة 

والمريض المصاب بتلف عضٍو . الترخيص للمتضرر بإزالة ضرره ولو بالمحظور 

 .مقامه يعتبر مقام اضطرار وفيه ضيق ومشقة والشريعة قد رفعت الحرج عن العباد 

بل وذلك أن نقل األعضاء ق( 347( )األحكام تتغير بتغير األزمان ) وقد يستدل بقاعدة 

أن يترقى الطب يعتبر ضرراً وخطراً فناسب حكمه التحريم أما وقد تقدم الطب 

وأصبحت عمليات نقل األعضاء سهلة ميسورة وعالجاً نافعاً فإن الحكم قد يتغير إلى 

 .الجواز 

 .التخريج على أقوال بعض األئمة في تجويز نقل األعضاء  -1

                                                                                                                                                                             
 . 271: سورة البقرة ، آية ( 340)
 . 17: سورة النساء ، آية ( 341)
 . 6: سورة املائدة ، آية ( 342)
؛ أحكام اجلراحة الطبية  207األشباه والنظائر للسيوطي ص ،  39/  3؛ هناية احملتاج  410/  2؛ حاشية الدسوقي  497/  3، املغين  391/  3احملل  : انظر ( 343)

 . 301للدكتور حممد الشنقيطي ص 
 . 209؛ شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص  94؛ األشباه والنظائر البن جنيم ص   203األشباه والنظائر للسيوطي ص ( 344)
 . 271؛ شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص 94البن جنيم ص ؛ األشباه والنظائر  203األشباه والنظائر للسيوطي ص( 345)
 .263؛شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص93؛األشباه والنظائر البن جنيم ص201األشباه والنظائر للسيوطي ص(346)
 . 110شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص ( 347)
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أن عصمة النفس ال تحتمل )) هللا ـ ـ  من ذلك ما جاء عن اإلمام الكاساني ـ رحمه 

بخالف األطراف ألن عصمة الطرف تحتمل اإلباحة في الجملة فجاز ... اإلباحة بحال 

اقطع يدي فقطع فال شيء عليه ـ أي على القاطع ـ : فلو قال له ... أن يؤثر األمر فيها 

له فكانت باإلجماع ألن األطراف يسلك بها مسلك األموال وعصمة األموال تثبت حقاً 

 ( .348(()اتلف مالي فأتلفه: محتملة للسقوط باإلباحة واإلذن كما لو قال له 

ـ ما جاء عن بعض الفقهاء من تجويز قتل اآلدمي غير معصوم الدم وأكل لحمه عند 

 ( .349)االضطرار 

ومعلوم أن الشخص المريض قد بلغ حالة االضطرار كما في مرض الفشل الكلوي ، 

د صاحبه بالموت ، وقد نص هؤالء الفقهاء على جواز أكل ومرض القلب الذي يهد

المضطر للحم الميت غير المعصوم والمعصوم مع أن األكل يوجب استنفاذ األعضاء ؛ 

فألن يجوز النقل والتبرع الموجب لبقائها ودوامها أولى وأحرى ، وحرمة الحي أولى 

 (.350)من حرمة الميت في األصل فكذلك في مسألتنا هذه 

ألدلة وغيرها قد ابتني عليها جواز نقل األعضاء من إنسان حي إلى حي مثله فهذه ا

 .ويدخل فيها نقل األعضاء من إنسان ميت إلى حي 

أن المجيزين لنقل أو زراعة األعضاء قد اشترطوا في جواز هذه الجراحات عّدة : ثالثاً 

  -:شروط منها 

يقوم بها اليقين كإخبار طبيب حاذق ـ تحقق قيام الضرورة بطريقة اليقين ، بأي داللة  2

 .بضرورة عملية النقل وإال هلك المريض 

ـ تحقق انحصار التداوي به ، لعدم وجود بديل له يقوم مقامه ،ويؤدي وظيفته بكفاءة  1

. 

 .ـ أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر ال متعلم  3

 .ـ تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال النقل من حي  4

                                                           
 .بتصرف  136/  0بدائع الصنائع ( 348)
 .إن فيهما وجهني يف املذهب وباجلواز ذهب إمام احلرمني وحكاه النووي رمحه اهلل عن اجلمهور : ، وقال  41و  42/  9اجملموع للنووي : انظر ( 349)
يف الفقه اإلسالمي ؛ حكم نقل األعضاء  403-330أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد الشنقيطي ص : انظر لالستزادة يف معرفة األدلة وأوجه االستنباط ( 350)

الدكتور البار والدكتور بكر أبو : ؛ وحبوث كٍل من  00 – 62؛  قضايا فقهية معاصرة للسنبهلي ص  132-119؛  فتاوى مصطف  الزرقا ص  244-21للعقيلي ص 
 .432-92/  2جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع زيد والدكتور البوطي والدكتور حسن الشاذيل والدكتور خليل امليس والدكتور عبد السالم العبادي وغريهم ضمن 
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 .ـ غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه  1

 .ـ عدم تجاوز القدر المضطر إليه  6

ـ تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول إليه على المفسدة الالحقة  0

 .بالمنقول منه 

 .ـ تحقق توفر شرط الرضا والطواعية األهلية من المنقول منه  7

ذنه قبل الموت أو إذن ورثته ألن رعاية كرامته كذلك يشترط لنقل العضو من ميت إ

حق مقرر له في الشرع فال ينتهك إال بإذنه ، وإذا كان المتوفى مجهول الهوية أو ال 

 . ورثة له فإن إذن ولي أمر المسلمين وموافقته شرط في الجواز 

 .ـ توفر شرط الرضا في المنقول إليه أو إذن وليه إن كان قاصر األهلية   9

طاً يتحمل تفريطه ـ  20 توفر متطلبات العملية التي بلغها الطب ، وإال كان الطبيب ُمفرِّ

(351 .) 

ومن خالل النظر في هذه الشروط نجد أنها ضوابط لحالة االضطرار التي َجّوَز من 

) أجلها العلماء نقل األعضاء ، ويمكن أن نرجع إلى بعض القواعد المتفرعة من قاعدة 

ما جاز بعذر بطل ) وكذلك ( ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها : ) كقاعدة ( الضرر يزال 

يتحمل الضرر الخاص ألجل ) وكذلك ( الضرر ال يزال بالضرر ) وكذلك ( بزواله 

 ( . 352)وغيرها ( دفع الضرر العام 

 

 

 

                                                           
؛  274و  273/  2يف جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع ( التشريح اجلثماين والنقل والتعويض اإلنساين ) حبث الدكتور بكر أبو زيد : هذه الشروط : انظر ( 351)

؛ فتاوى ( القرار األول ) هـ 2401رار اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة ؛ ق 70و  09حكم نقل األعضاء يف الفقه اإلسالمي للعقيلي ص 
 .  132و 130مصطف  الزرقا ص 

واعد الكلية ؛ الوجيز يف إيضاح الق  90 – 94؛   األشباه والنظائر البن جنيم ص    209 – 206األشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر هذه القواعد وغريها ( 352)
 .  941 – 913/  1؛  الضرر يف الفقه اإلسالمي للدكتور أمحد موايف  100 – 270؛  شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص   271 – 270للبورنو ص 
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 خاتمة البحث

 : خاتمة البحث ويشمل 

 ملخص نتائج البحث 

 التوصيات 

 المقترحات 

 .المصادر والمراجع قائمة 

  وتشمل : الفهارس 

 . القرآنية اآليات فهرس -

  . النبوية األحاديث فهرس -
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 . األعالم فهرس -

 . الموضوعات فهرس -

 

 

 : خاتمة البحث 

 

إّن المسلمين في هذا الزمان أحوج ما يكونون الستخدام اعتبار مآالت األفعال ، 

 ،لى اإلسالمعمن يتأمل ما جرى بعض األحكام، وألّن كثيًرا منهم يقف حائًرا أمام تنفيذ 

ويـرى مدى الحاجة إلى تلك القواعد الشرعية  ،يرى أنها من إضاعة هذا األصل

لتخليص الفكر والواقع اإلسالمي من النزعة الشكلية التي أعجزته عن مواجهة الواقع 

 .مواجهة فعالة

مجتهدين، فهل من هذه المسألة من مسائل األصول ومن شأن ال: فإن قال قائل

أّن استصحاب غير المجتهد لها يحمله على : فائدة في معرفتها لغير المجتهد؟ فالجواب

التأني وإعادة النظر، وسؤال أهل العلم وعدم المسارعة بالهجوم على الفعل أو الترك أو 

 .القطع بحكم أو فتوى ما، وليتمكن من تفهم كالم العلماء وفتاواهم ومواقفهم

، واختبار مدى حكمدراسة محل ال نّ الثانية التي ينبغي لفت النظر إليها، أالنقطة 

عن فقه  أهمية هي ال تقل، وتوافر الشروط المطلوبة في المحل، من األهمية بمكان

عليه، قد يكون  -أي الحكم - فقه الحكم دون فقه المحل المراد تنزيله الحكم، ذلك أنّ 

 .نوعاً من العبث واإلساءة للحكم نفسه

هو فقه الحكم الشرعي، وهذا  ،الذي امتد في حياتنا واستبحر كثيراً  وال شك أنّ 

 هيء طيب وجيد، لكنه يبقى محنطاً ومحاصراً ومثالياً وغير واقعي إذا لم يترافق معش

 .فقه المحل وشروط التنزيل في الوقت نفسه

روط ولعل النمو في فقه الحكم والضمور في فقه المحل واختبار مدى توافر ش

ل حفقه الم ، ذلك أنّ ةالتنزيل هو اإلشكالية الكبيرة، وهو أساس الخلل في مسيرتنا الفقهي
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البد  واالقتصادية، يتطلب تخصصات معرفية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .من توافرها إلى جانب العلم الشرعي في فقه الحكم

شروط تنزيل  عدم توفر هي أنّ ه من المفيد اإلشارة إليها، ووهنا ملحوظة نرى أنّ 

حكم شرعي على محل الحكم ال يعني تجاوز أحكام الشريعة، أو تعطيلها، أو العدول 

عنها، بقدر ما يعني أهمية االجتهاد في اختيار أو استنباط الحكم الشرعي المناسب في 

 . هذه اللحظة

قب ، االجتهاد في العواحكمل الحوال يقل أهمية عن االجتهاد في دراسة م

النظر في  محله، ذلك أنّ  فيوالتداعيات، التي يمكن أن تترتب على تنزيل الحكم 

فبدون معرفة  ،العواقب والمآالت التي يفضي إليها التطبيق يعتبر قسيم الفقه في الدين

الواقع، يغيب الفقه الحقيقي في  فيالمآالت والعواقب التي تترتب على تنزيل الحكم 

 األمر الذي يؤدي إلى العنت، وغياب األهداف والمقاصد، التيالدين، وُيساء التطبيق، 

 .جاءت الشريعة من أجل تحقيقها

، واالجتهاد في اختيار األحكام وإعتبار المآالت  فقه المقاصد إنّ : قولألذلك 

لعواقب والمآالت، يعتبر من أرقى أنواع باصرة تالمالئمة للواقع، المحققة للمقاصد، المب

 .بالمصطلحات الحديثة -علم المستقبليات -أو   ،والتخطيط له استشراف المستقبل

أو الفقه المستقبلي، فقه إعتبار المآل و الخطورة تكمن في غياب  نّ فإ ،من هناو

الفقه في الدين عبارة عن  فقه التداعيات والعواقب المترتبة على التنزيل، والظن بأنّ 

  .حفظ األحكام الشرعية

االجتهاد على أهميته في بيان حكم هللا  نشير هنا، إلى أنّ وقد يكون من المفيد أن 

في قضايا الناس ومشكالتهم التي يعانون منها على مستوى الفرد والمجتمع، أو ما يمكن 

معظم ما توجه إلى  في تاريخنا الفقهي، فإنّ « فقه النوازل»أن نطلق على بعض جوانبه 

الوضع األمثل هو في عدم  بينما نرى أنّ ، «ما هو كائن»: معالجته، هو الواقع القائم أي

بحيث  ،االنتقال مما هو واقع إلى ما هو متوقع أو االقتصار على ذلك، وإنما التحـول

، وبذلك يكون االجتهاد دليل المجتمع لعمل «استشراف مسـتقبلي»يصبح االجتهاد أيضاً 

 .ما هو مشروع، واالمتناع عما هو غير مشروع

ن حالة معرفة األحكام الفقهية إلى مرحلة كيفية استنباط ل مالتحوّ  نّ وختاما، فإ

ل من االجتهاد في إطار الحكم والنص إلى األحكام وتنزيلها على الواقع، والتحوّ 
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ل من مرحلة إثبات النص إلى مرحلة إعمال النص في االجتهاد في إطار المحل، والتحوّ 

التي تتطلب جهوداً متنوعة واقع الحياة ومسيرتها المستقبلية، هو المعادلة الصعبة 

متكاملة وتخصصات معرفية متعددة، للعودة بالحياة إلى القيم اإلسالمية، وإعادة القيم 

 .اإلسالمية لحكم الحياة

 

 : ملخص نتائج البحث 

اعتبار المآل هو نوع من الموازنة بين ظاهر الدليل الشرعي ونتائجه، من مصالح  -1

 . الفعلأو مفاسد، فهو األثر المترتب عن 

ذلك . النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة -2

أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال 

فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه ُتستجلَب أو . بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

وقد يكون غير مشروع لمفسدة . ُتدرأ، ولكْن له مآل على خالف ما قُِصد فيهلمفسدة 

وفي جميع هذه الحاالت ،  تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك

 . ال يصح إطالق القول بالمشروعية أو بعدمها إال بعد مراعاة المآل

مع مراعاة إعتبار مآالت  ةاالجتهاد في القضايا المعاصرة أصبح ضرورة شرعي  -2

ا من مواكبة هَ نُ مكِّ ، وبذلك تظهر شمولية اإلسالم وعالميته، فشريعتنا تملك آليات تُ أحكامها 

 . كل جديد، مع إيجاد حكم شرعي لكل نازلة

ال يعني فتح  (353)"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر"حديث  -2

ل في دين هللا تعالى ما شاء متى شاء وكيف شاء، بل الطريق أمام كل من هب ودب ليقو

 .الحديث ورد في حق من كان أهال لالجتهاد

 

 

                                                           

 .2958، رقم الحديث 8/222إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، كتاب القضاء، (353)
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 :التوصيات 

َمة ألشكاله، المقنَِّنة يوصي الباحث بمراعاة  -1 ضوابط االجتهاد المآلي واألُُطر المنظِّ

الُمَمْنَهِج بمنهاج لحاالته حتى يبقى في دائرة المشروعية، وال يخرج عن إطار التشريع 

ضوابط هذا  يرى الباحث أن القواعد واألصول التي تتميز بها الشريعة اإلسالمية، و

 :تتمثل في اآلتي االجتهاد 

سواء التحري بالتعيين النصي أو بالتعيين االستقرائي  :تحري مقاصد األحكام :أوالً     

 .السكوتيأو التحري بداللة األصل على الفرع، أو التحري بالتعيين 

الحكم الشرعي غير كاف فيه تحقق مناطات  نزيلت إنّ : تحري أيلولة األحكام :ثانًيا     

هذا  األحكام في أنواع ومشخصات الوقائع بصورة نظرية، بل ال بد من التحقق أنّ 

للحكم مؤد للمقصد الشرعي، وليس له أي تداعيات أخرى ضارة، أي ال بد من  نزيلالت

، فال اأرجح من ضرره ةالمصلحي اثرهآكون تي ينبغي أن ت، الحكاماألالنظر في أيلولة 

مجتهد مجرد تنزيٍل للحكم الشرعي تنزيالً آلياً مجرداً عن أي الينبغي أن تكون مهمة 

 . اعتبار لمآالته

نوصي جميع أفراد األمة اإلسالمية بضرورة تغيير هذا المنكر الكبير المتمثل في  -2

، وإحالل حكم هللا في األرض ليتحقق في المجتمع يال خاطئا تعل تعطيل تحكيم الشريعة

 .كل معاني األمن والسالم واالستقرار والبناء الحضاري
( إعتبار مآالت األفعال ) سلمين بضرورة تناول موضوع نوصي الباحثين الم -3

 .بالبحث واالستقصاء ونشر أبحاثهم في كافة أنحاء العالم اإلسالمي

، وتحديد ما يدخل   النوازل وتعميق البحث فيما يتعلق باالجتهاد فيضرورة توسيع  -4

، ثم تقديمها إلى السلطات التشريعية  في المصالح والمقاصد الشرعية وما ال يدخل فيها

 .المعاصرة والقضائية والتنفيذية من أجل مواجهة جميع القضايا 

ُل من قبل الدول اإل -9 سالمية، لتحل محل ضرورة إيجاد منظمات إسالمية تموَّ

 - المنظمات الغربية، التي تستغل فرصة تقديم المعونات إلى مجتمعات إسالمية

عبر ما تستخدمه من  لتنشر فيها أفكارها و تنفذ مخططاتها -خصوصا الدول الفقيرة

 ( .مآل أفعال ) نظرة مستقبلية 
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 : المقترحات 

 

 . إجراء دراسة بعنوان قاعدة إعتبار المآالت وأثرها على المعامالت البنكية  -1

 .إجراء دراسة بعنوان ضوابط إعتبار المآالت في الفقه اإلسالمي  -2
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 فهرس اآليات

 الصفحة
 

 الرقم اآلية ورقم اآلية السورة إسم

َها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿ [201:آل عمران] 22 َ َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ إاِل َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا أَيُّ قُوا هللاَّ  ( اتَّ

 
2 

ُكُم الَِّذي َخلََقُكمْ ﴿ [1:النساء]  23 قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها  َيا أَيُّ
َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكِثيراً َوِنَساًء وَ  قُوا هللاَّ اتَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيباً   (َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

 

1 

-00 :األحزاب] 56
02.] 

 

َ َوقُولُوا َقْوالً َسِديداً ﴿ قُوا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ ُيْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم  َيا أَيُّ
َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِظيماً َوَيْغِفْر لَُكْم   ( ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع هللاَّ

 

3 

( 721)البقرة، آية  59
. 

سماعيل ربنا تقبَّل منا) ذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وا   4 (وا 

 (فأتى اهلل بنياَنهم من القواعد) ( .22)النحل، آية  58
 

1 

  (من النساء التي ال يرجون ِنكاحاً  والقواعد) ( .60)النور، آية  57
6 

 {هل ينظروَن إالَّ تأويله} [13: األعراف] 63
 

0 

َيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقكم والذين من قبلكم لعلكم } [12: البقرة] 65
 {تتقونَ 

7 

 9 {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من َقبلكم لعلكم تتقون} [273: اْلَبَقَرةِ ] 67

 20 {وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [277: اْلَبَقَرةِ ] 68

 {وال تسبوا الذين يدعون من دون هللاَّ } [207: اأْلَْنَعامِ ] 69

 
22 

[261: النساء] 70
 12 {رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللاَّ حجة بعد الرسل} 
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[30: اأْلَْحَزاِب ] 72
  

فلما َقضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على المؤمنين }
 {  حرج

 
 

13 

[126: اْلَبَقَرةِ ] 75
 {  كتب عليكم القتال وهو كره لكم} 

 
14 

[209: اْلَبَقَرةِ ] 78
 

 

  {ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب}
 

15 

  [12: البقرة] 79
اُس اْعُبُدوا } َها النَّ ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َيا أَيُّ َربَّ

قُونَ   {َتتَّ

16 

  [273: اْلَبَقَرةِ ] 80
 {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من َقبلكم لعلكم تتقون}

17 

 {وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [277: اْلَبَقَرةِ ] 82
 

18 

 {وال تسبوا الذين يدعون من دون هللاَّ } [207: اأْلَْنَعامِ ] 83
 

19 

 {رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللاَّ حجة بعد الرسل}  86
 

20 

فلما َقضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على المؤمنين } [30: اأْلَْحَزابِ ] 89
 {  حرج

 

21 

 {  كتب عليكم القتال وهو كره لكم} [126: اْلَبَقَرةِ ] 90
 

22 

 [209: اْلَبَقَرةِ ] 92

 

 23 {ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب}

 (  220: النساء  ( 93

 
 
 

َ َغفُوًرا } َ َيِجِد هللاَّ َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا أَْو َيْظلِْم َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر هللاَّ
 {َرِحيًما

 
 

24 
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34 

َوَأْقَسُموا ِباهلِل َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئْن َجاَءْتُهْم َآَيٌة َلُيْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإنََّما ] 
 [اآَلَياُت ِعْنَد اهلِل َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت اَل ُيْؤِمُنونَ 

 109 {126:األنعام}

 
35 

َل َعَلْيُكْم ِمْن َما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل ] الِكَتاِب َواَل الُمْشِرِكيَن َأْن ُيَنزَّ
 [َخْيٍر ِمْن َربُِّكْم َواهلُل َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواهلُل ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ 

 111 {765:البقرة}

96  
 
 

َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل إاِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض اَل }
 {ِمْنُكمْ 

25 

98  
 

يسألونك عن الّشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن }
 ِ سبيل هللاَّ وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند هللاَّ

 {... أَْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل َواْلِفْتَنُة 

26 

اِس }  99 َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل ِفيِهَما إِْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّ
 {... َوإِْثُمُهَما أَْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما 

 

27 

با}  100 َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ  28 {َوأََحلَّ هللاَّ

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهم وقُْل }  102 َوقُْل ... لِْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن 

 {ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها

29 

ُ ِفي أَْوالِدُكْم لِ }  103 َكِر ِمْثُل َحظِّ األُْنَثَيْينِ ُيوِصيُكُم هللاَّ  {لذَّ
 

30 

َهَواِت أَْن َتِميلُوا }  106 ِبُعوَن الشَّ ُ ُيِريُد أَْن َيُتوَب َعلَْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّ َوهللاَّ
 .{َمْيالً َعِظيماً 

31 

ر إال }  107 نا وما يذكَّ ا به كّل من عند ربِّ اسخون في العْلم يقولوَن آمنَّ والرَّ
 {أولو األلباب

 

32 

َقاُلوا َيا َذا الَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض َفَهْل ] {49:الكهف} 108
 َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهمْ 

 [َسدًّا 

33 
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36 

 

ْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اهلُل ُمْهِلُكُهمْ ] ُبُهْم َعَذاًبا  َواِ  َأْو ُمَعذِّ
 [َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ 

 112 {721:األعراف}

َوَأْقَسُموا ِباهلِل َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئْن َجاَءْتُهْم َآَيٌة َلُيْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإنََّما اآَلَياُت ] 37
 [ِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت اَل ُيْؤِمُنونَ ِعْنَد اهلِل َوَما ُيشْ 

 113 {769:األنعام}

َماِئُكْم ِإْن َيُكوُنوا ] 38 اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َوَأْنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
 [ُفَقَراَء ُيْغِنِهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه َواهلُل َواِسٌع َعِليمٌ 

 

 116 {12:النور}

َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِبالَقْوِل ] 39
 [َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل َمْعُروًفا

 

 118 {12:األحزاب}

 119  {ۀ ۀ ہ ہ} 41

 120  {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ} 42

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ} 43

 {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 122 

 123  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ} 44

 126  {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ} 45

 129  {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ} 46

 130  {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ} 47

 131  {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ} 48
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ } 49

 {چ چ

 132 

 133  {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے} 50

ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ} 51

 {ڍ ڍ ڌ

 134 

 135  {ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ} 52

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ } 53

 {ٹ ٹ ڤ ڤ

 136 

 137  {ى ائ ائ ەئ ەئ وئ} 54

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ } 55

 {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 138 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ } 56

 {ہ ہ

 139 

 140  {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ} 57

اِرَقُة  58 اِرُق َوالسَّ ُ َوالسَّ ِ َوهللاَّ َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاالً ِمَن هللاَّ
 َعِزيٌز َحِكيمٌ 

: سورة المائدة، آية

(37.) 
142 

59  ٌَعِزيٌز َحِكيم ُ ِ َوهللاَّ سورة المائدة اآلية  َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاالً ِمَن هللاَّ

37 
145 

60  َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ َوإِْن َعاَقْبُتْم 
 

سورة النحل اآلية 

216 
146 

61 َواْلُجُروَح ِقَصاص 
 

سورة المائدة اآلية 

41 
147 
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62  
 َِوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبه 

 216اآلية : النحل 

. 

150 

63 : َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َ  إِنَّ هللاَّ
 

 151 .90اآلية : لنحل ا

64 اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما اِرُق َوالسَّ : سورة المائدة  َوالسَّ

 37اآلية 
152 

65  َِها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطل سورة  َيا أَيُّ

 19اآلية:النساء
153 

66  َها الَِّذيَن اآلية :سورة النساء  آَمُنوا ال َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ َيا أَيُّ

19 
154 

67 ِتِهم وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ  َفأَِتمُّ
 

: آية)سورة التوبة 

4.) 
156 

68  َِها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِباْلُعقُود  َيا أَيُّ
 

: آية)سورة المائدة 

2.) 
157 

69  ِْتِهم وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ سورة التوبة  َفأَِتمُّ

 (.4:آية)

 

158 

70  ْهلَُكِة    159َوال ُتْلقُوا ِبأَْيِديُكْم إِلَى التَّ

71   َكاَن بُكْم َرِحيًما َ    160 َوال َتْقُتلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

72  :   ِ َم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغْيِر هللاَّ َم َعلَْيُكْم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َما َحرَّ إِنَّ
َ َغفُوٌر َرِحيٌم   َفَمْن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال َعاٍد َفال إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ هللاَّ

 161 

73   ِبِه ِ ُم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْيِر هللاَّ َمْت َعلَْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَّ  ...ُحرِّ
 

 162 

74  َغفُوٌر َرِحيٌم َ  َفَمْن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إلْثٍم َفإِنَّ هللاَّ
 

 163 

75   َعلَْيِه إِْن ُكنُتْم ِبآَياِتِه ُمْؤِمِنيَن ِ ا ُذِكَر اْسُم هللاَّ َوَما لَُكْم أاَل * َفُكلُوا ِممَّ
َم َعلَْيُكْم إاِل َما  َل لَُكْم َما َحرَّ ِ َعلَْيِه َوَقْد َفصَّ ا ُذِكَر اْسُم هللاَّ َتأُْكلُوا ِممَّ

 اْضُطِرْرُتْم إِلَْيِه 

 164 

ُ ِبُكْم اْلُيْسَر َوال ُيِريُد ِبُكْم اْلُعْسَر )  76  ُيِريُد هللاَّ
 

 167 

77  أَْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اإلنَساُن َضِعيًفا ُ    168ُيِريُد هللاَّ



201 
 

78  ٍِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرج ُ    169َما ُيِريُد هللاَّ
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 االحاديثفهرست 
 

رقم  الراوي  الحديث
 الصفحة 

يقسم جاء عبد هللا بن ذي  بينا النبي : عن أبي سعيد قال 
ويلك، »: اعدل يا رسول هللا، فقال: الخويصرة التميمي فقال
دعني أضرب : قال عمر بن الخطاب« ومن يعدل إذا لم أعدل؟

دعه فإّن له أصحاًبا يحقر أحدكم صالته مع »: قال. عنقه
صالته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

  .«من الرمية

 22 البخاري رواه 

يا عائشة »: قال لها أن النبي  -رضي هللا عنها  -عن عائشة 
لنقضت  -بكفر : قال ابن الزبير -لوال قومك حديٌث عهدهم 

. «باب يدخل الناس، وباب يخرجون: الكعبة فجعلت لها بابين
 .ففعله ابن الزبير

 23 رواه البخاري

باب من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض ) 
 (.الناس عنه فيقعوا في أشد منه

 25 البخاريرواه 

 26 وراه البخاري   (مفتاح الصالة التكبير، وتحليلها التسليم: ))عن النبي  

يصلي على راحلته حيث   رأيت رسول اهلل : ))عن عامر بن ربيع قال
 (( توجهت به

 27 ومسلمرواه البخاري 

 28 البخاريرواه   ((يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة)) 

كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة  أن النبي  )) 
 (( حيثما توجهت به

 29 والترمذي ومسلم أحمدرواه 

 35 رواه البخاري (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: ))يقول إن الرسول 

المدة التي سيبقاها المسيح -يا رسول اهلل وما لبثه في األرض : قلنا)) 
 (( أربعون يوًما: قال رسول اهلل  -الدجال في األرض

 36 البخاري رواه

 39 رواه البخاري  ((.ال ضرر وال ضرار))
 40 رواه مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل متفٌق (: رضي اهلل عنهما)جابر بن عبداهلل  عن  
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وفي لفٍظ . لو كان شيٌء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن: سفيانقال : عليه
 .فلم ينهنا( صلى اهلل عليه وسلم)فبلغ ذلك النبي : آخر

عندي جاريٌة : فقال( صلى اهلل عليه وسلم)عن جابر أن رجاًل سأل النبي  
إن ذلك لن ( : صلى اهلل عليه وسلم)وأنا أعزل عنها ، فقال رسول اهلل 

: قال( رضي اهلل عنه)ولحديث أبي سعيٍد الخدري .  يمنع شيئًا أراده اهلل
أو إنكم : فقال( صلى اهلل عليه وسلم)أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا النبي 

نْسمٌة كائنٌة إلى يوم القيامة إال هي كائنة متفٌق  تفعلون ؟ وقالها ثالثًا ، ما
 . ال عليكم أال تفعلوا: وعند مسلم. عليه

 50 مسلم رواه

إني أعزل عن امرأتي ، : في الرجل الذي قال( رضي اهلل عنه)أسامة عن 
أشفق : ؟ فقال الرجللم تفعل ذلك ( صلى اهلل عليه وسلم)فقال رسول اهلل 

لو ( : صلى اهلل عليه وسلم)على ولدها أو على أوالدها ، فقال رسول اهلل 
  .كان ضارًا ضر فارس والروم 

 55 مسلم رواه

أن اليهود ( صلى اهلل عليه وسلم)أبي سعيد الخدري لما قيل للنبي عن 
قه كذبت يهود لو أراد اهلل أن يخل: الموؤدة الصغرى فقال: تسمي العزل 

ما استطعت أن تصرفه رواه أبو داود ، من حديث جابر ، والبيهقي من 
 (.رضي اهلل عنه)حديث أبي هريرة 

 56 رواه الترمذي

( صلى اهلل عليه وسلم)لقد رد رسول اهلل : قال( رضي اهلل عنه)سعٍد عن 
 على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن الختصينا 

 57 رواه النسائي والترمذي

  قطني رواه الدار  (اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه: )قال في السارق  النبي 
 

58 

من قتل معاهدًا لم " مرفوعًا  -رضي اهلل عنهما–عبد اهلل بن عمرو عن 
ن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا   " يرح رائحة الجنة وا 

 59  البخاري رواه

ن والشيوخ والمعاقين وأما من ليست بنيته صالحة للقتال كالنساء والصبيا
ونحوهم ممن ال يعين على القتال بنفس وال رأي، فإنه ال يقتل؛ لنهيه 
صلى اهلل عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، كما في الحديث المتفق 

 عليه 

 60 رواه البخاري  ومسلم 

 62 .ومسلم البخاري رواهإال إذا أعانوا الكفار على  -رضي اهلل عنهما –عبد اهلل بن عمر  عن 
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لحديث الصعب بن جثامة . تترسوا بهم أولم يمكن التمييز بينهمالقتال، أو 
سئل عن الذراري  -صلى اهلل عليه وسلم–أن النبي  -رضي اهلل عنه  –

 ".هم منهم: "من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال
 77 .ومسلم البخاري رواه ( ة العربأخرجوا المشركين من جزير : )قوله صلى اهلل عليه وسلم
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 فهرس األعالم 

 الصفحة  االعالم

 37 .األثير ابن

 16 .الشاطبي

 19 . االسنوي 

 60 .السبكي

 66 .المستصفى 

 00 .إلمام شهاب الدين ا

 01 .الفروق 

 97 .السيوطي 

 201 (.عبد الرحمن)السنوسي  

 221 .الزركشي

 221 .شلبي

 219 .ابن سينا

 279 .الدريني 

 290 .عقد اإلمام العز بن عبد السالم 

 291 .ابن قيم الجوزية

 290 .الشافعي

 100 .ابن القيم 

 102 .لجرجانيا

 102 .مغني المحتاج 
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 101 .المغني

 101 .بدائع الصنائع 
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 فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة  الموضوع 

 الصفحات التمهيدية 

 .....................................................صفحة اإلستفتاح 

 .......................................................صفحة اإلهداء 

 ...............................................صفحة الشكر والتقدير
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 ..............................صفحة ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
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 المقدمة  

 ..........................................................مقدمة البحث 

 .........................................................مشكلة البحث 

  ..........................................................أهداف البحث

 ..........................................................أهمية البحث 

 ...........................................................أسئلة البحث 

 ...........................................................منهج البحث 
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 الفصل األول 

تعريف القواعد األصولية والفقهية والضوابط : الفصل األول 
 .................................................والفروق بينها 
تعريف القواعد األصولية والفقهية والضوابط : المبحث األول 
 .................................................والفروق بينها 
 .........................المعنى اللغوي للقواعد  : المطلب األول 
 القاعدة األصولية والقاعده الفقهيه في اإلصطالح : المطلب الثاني 
القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد ميزة :  المطلب الثالث
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  .....الفرق بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية :  الرابع المطلب
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  طرق التأليف في أصول الفقه :  ثاني المبحث ال
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 قائمة المصادر والمراجع 
 

 . القرآن الكريم : أوال 
 

 : معاجم اللغة العربية : ثانيا 
 

  المتوفى)أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري :
: الناشر،  د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: المحقق،  كتاب العين،  (هـ171

 8 ،ج دار ومكتبة الهالل
 

  المحقق، الجيم  ، (  هـ612: المتوفى)الشيباني بالوالء أبو عمرو إسحاق بن مّرار :
الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، : الناشر،  محمد خلف أحمدو  إبراهيم األبياري

  9، ج  م 1371 -هـ  1931: عام النشر،  القاهرة
 

  د بع: المتوفى)« كراع النمل»علي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو الحسن الملقب بـ
د في اللغة ،  (هـ913 دكتور أحمد : تحقيق (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي)الُمَنجَّ

: الطبعة،  عالم الكتب، القاهرة: الناشر،  مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي
  1، ج  م 1388الثانية، 

 

  جمهرة اللغة،  (هـ961: المتوفى)أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  ، 
: الطبعة،  بيروت –دار العلم للماليين : الناشر،  رمزي منير بعلبكي :المحقق

 9: عدد األجزاء،  م1387األولى، 
 
 

  (هـ933: المتوفى)أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين   ،
عام ،  دار الفكر: الناشر،  عبد السالم محمد هارون: المحقق ،  معجم مقاييس اللغة

  2 ، ج .م1373 -هـ 1933: النشر
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 : مراجع  الحديث  النبوي : ثالثا  

  محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي الَحِميدي أبو عبد هللا
 تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم،   (هـ188: المتوفى)بن أبي نصر 

 –القاهرة  -مكتبة السنة : الناشر العزيززبيدة محمد سعيد عبد : الدكتورة: المحقق: 
 9ج – 1333 – 1113األولى، : الطبعة مصر

 

  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم
النهاية في غريب الحديث واألثر ،  (هـ212: المتوفى)الشيباني الجزري ابن األثير 

 -طاهر أحمد الزاوى : تحقيق م1373 -هـ 1933بيروت،  -المكتبة العلمية : الناشر
  3 ج محمود محمد الطناحي

 
 

 : مراجع الفقه وأصوله : رابعا 
 
 

  الوجيز في إيضاح ،  محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي
الرابعة، : لبنان الطبعة –مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر ،قواعد الفقة الكلية 

 ،  1: م عدد األجزاء 1332 -هـ  1112
 

  عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي تيسيُر علم أصول
: لبنان الطبعة –مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الفقه  الناشر

  1، ج  1337 -هـ  1118األولى، 
 

  دار : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية  الناشر، على جمعة محمد عبد الوهاب
  1م ، ج  6111 -هـ  1166 -الثانية : القاهرة الطبعة –السالم 

 

  الوجيز في إيضاح ،  محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي
الرابعة، : لبنان الطبعة –مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر ،قواعد الفقة الكلية 

  1: م عدد األجزاء 1332 -هـ  1112
 

  ، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،  عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية : الناشر

  1م ، ج 6119/هـ1169األولى، : السعودية الطبعة
 

 ٍد، صالُح ب ، القْحطانيُّ ، أبو ُمحمَّ ٍد بِن حسٍن آُل ُعَميٍِّر، األسمريُّ مجموعة  ُن ُمحمَّ
متعب بن مسعود الجعيد : الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهي ،  تحقيق 
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األولى، : دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الناشر
  1م ، ج 6111 -هـ  1161

 

 الناشر،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة  . زحيليمحمد مصطفى ال :
  1م ، ج  6112 -هـ  1167األولى، : دمشق الطبعة –دار الفكر 

 

  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على ،  عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
المملكة العربية السعودية  -الرياض  -مكتبة الرشد : الناشر ، المذهب الراجح 

  1م ، ج  6111 -هـ  1161األولى، : الطبعة
 

  (هـ731: المتوفى)إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  
 دار ابن عفان: الناشر أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق ، الموافقات، 

  3ج  م1337/ هـ1117لطبعة األولى ا: الطبعة
 

 الدار العالمية للكتاب : الناشر،  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي،   أحمد الريسوني
  1: عدد األجزاء،  م1336 -هـ  1116 -الثانية : الطبعة،  اإلسالمي

 

 صلى هللا )اية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ، رع  محمد طاهر حكيم
، السنة 112العدد : الطبعة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة: الناشر ، (وسلمعليه 

  م6116هم1166، 91
 

 الدار العالمية : الناشر: المؤلف نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي،   أحمد الريسوني
  1، ج م1336 -هـ  1116 -الثانية : الطبعة للكتاب اإلسالمي

 

 1ححه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ضبطه وصفروقال ي،القراف ،
 .  6م، ج 1998/ هـ1418

 

  ،1، تح محمد بوخبزة  وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طالذخيرةالقرافي ،

  1م، ج 1994/ هـ1414

  ،في أصول الفقه، حرره وراجعه  البحر المحيطالزركشي بدر الدين محمد بن بهادر
، 1آخرون، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الغردقة، طعمر سليمان األشقر و

  8م، ج 1988/ هـ1409
 

  ،م1947، مطبعة األزهر، القاهرة، تعليل األحكامشلبي محمد مصطفى 
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 م 1323، األهواني، القاهرة فةح، تالجدل ،ابن سينا 
 

  ،الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد، دار الفكر،  المدونةسحنون سعيد بن عبد السالم
 : (ت.د)

 

  .،في شرح المقنع، المكتب  المبدع ابن مفلح برهان الدين إبراهيم بن محمد
 .  1هـج 1400اإلسالمي، بيروت، 

 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، مطابع دار الصفوة، الموسوعة الفقهية ،

 .  61م ج 1995 -هـ1416، 1ط

 

  ،في أصول األقضية ومناهج  تبصرة الحكامابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي

 .  6هـ ، ج 1302الحكام، المطبعة البهية المجاورة للقطب الدردير، مصر، 

 

 

 القواعد في الفقه اإلسالمي، راجعه وقّدم له وعلّق  عبد الرحمن بن أحمد، ابن رجب

 م1388/ هـ1118، 6يروت، طعليه طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، ب

 

  ،شرح كتاب األشباه والنظائر، دار  غمز عيون البصائرالحموي أحمد بن محمد
 م1383/هـ1113، 1الكتب العلمّية، بيروت، ط

 

  ،شرح تنوير األبصار وجامع البحار، حققه  الدر المختارالحصكفي محمد بن علي
/ هـ1423، 1بيروت، طوضبطه عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، 

 م2002
 

  ، شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت،  التاج واإلكليلالمواق محمد بن يوسف
 : هـ1398، 2ط

 

  ، شرح مختصر خليل، دار الفكر،  مواهب الجليلالحطاب محمد بن عبد الرحمن
 .هـ 1398، 2بيروت، ط

 

 محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير وبهامشه الشرح  الدسوقي
 (ت.د)المذكور، دار الفكر، 
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  ، 1/999: هـ1405، 1، دار الفكر، بيروت، طالمغنيابن قدامة عبد هللا بن أحمد .
، تح هالل مصيلحي ومصطفى هالل، دار كشاف القناع، (منصور بن يونس)البهوتي 

 هـ1402الفكر، بيروت، 
 

 هـ1380، 7، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، طالمدخل الفقهي العام مصطفى ، لزرقاا 
 

  ، شرح كنز الدقائق، دار المعرفة،  البحر الرائقابن نجيم زين الدين بن إبراهيم
 : (ت.د)بيرت، 

 

  ،تحفة المحتاج، (أحمد بن حجر)الهيثمي  .116، 6/23: البحر المحيطالزركشي 
 ه1282ة الوهبية، مصر، بشرح المنهاج، المطبع

 

  ، إلى شرح المنهاج، مطبعة مصطفى  نهاية المحتاجالرملي محمد بن أبي العباس
 م1938/ هـ1375البابي الحلبي وأوالده، مصر، 

 
 

 هـ1111، مؤسسة الريان، بيروت، قواعد األحكام. عقد اإلمام العز بن عبد السالم /
 م1331

 
 
 

 م  1333 - هـ1113 األولى ربي ، الطبعةالع الكتاب ،، دار شرح تنقيح الفصول 

 

 الناشر - أُصوُل الِفقِه الذي ال َيَسُع الَفِقيِه َجهلَهُ   - عياض بن نامي بن عوض السلمي :
 -هـ  1162األولى، : الطبعة - المملكة العربية السعودية -دار التدمرية، الرياض 

  1ج     - م 6113
 

  المتوفى)حفص، نجم الدين النسفي عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو :
  1ج  – المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد - طلبة الطلبة -  (هـ397

 

  علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع  -( هـ1973: المتوفى)عبد الوهاب خالف
  1ج  -« المؤسسة السعودية بمصر»مطبعة المدني : الناشر -
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 مركز المخطوطات والثراث : الناشر - تلخيص األصول  - حافظ ثناء هللا الزاهدي
  1ج   - م 1331 -هـ  1111لطبعة األولى ا – الكويت –والوثائق 

 

 الناشر - أُصوُل الِفقِه الذي ال َيَسُع الَفِقيِه َجهلَهُ   - عياض بن نامي بن عوض السلمي :
 -هـ  1162لى، األو: الطبعة - المملكة العربية السعودية -دار التدمرية، الرياض 

  1ج     - م 6113
 

  مسفر بن علي القحطاني  ، تأصيل فقه النوازل الطبية. 
 

 مجلة مجمع الفقه  ،  أحكام  النسب في الشريعة اإلسالمية  ، علي محمد المحمدي
 . 1جاإلسالمي العدد الثالث 

 
 

  قاتها النوازل الفقهيه في الجنايات والحدود وتطبي –سعد بن علي بن تركي الجلعود
  .هـ  1163-جامعة اإلمام محمد بن سعود  –رسالة ماجستير  –القضائية 

 

 

 


