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د. حممد اأحمدالقياتي حممد

ال�سريعة  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي  على  حا�سل  م�سر،  مواليد  من 

الإ�سالمية، يعمل حما�سرا بكلية اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية باجلامعة 

لل�سوؤون  الأعلى  باملجل�ص  الإ�سالمي  الفقه  مبو�سوعة  وباحثا  بليبيا،  الأ�سمرية 

الإ�سالمية. 

من موؤلفاته: »فرو�ص الكفاية اأحكامها ومقا�سدها«، و»مقا�سد ال�سريعة عند 

حتقيقات  اإىل  اإ�سافة  الكفارات«،  و»فقه  والتطبيق«،  النظرية  بني  مالك  الإمام 

علمية، منها: »القوانني الفقهية« لبن ُجزّي)بال�سرتاك(، و»م�سباح ال�سالك...

ار، وغريها... يف مذهب الإمام مالك« لل�سيخ حممد الب�َسّ
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

نوفمرب 2013 م / ذو احلجة 1434هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

لدى  ملحوظا  تنوعا  وتدري�سهما  واأ�سوله  الفقه  حت�سيل  منهجية  عرفت 

الأقدمني واملحدثني، غري اأن ما يالحظه الدار�ص قلة العتناء بربط مباحث 

الكفيل  هو  الربط  ذلك  اأن  باعتبار  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مبقا�سد  العلمني 

بتقريب تلك العلوم من واقع احلياة  فهما وا�ستدلل وا�ستنباطا.

وياأتي كتاب »و�سائلية الفقه والأ�سول يف حتقيق مقا�سد ال�سريعة« للباحث 

حممد اأحمد القياتي ليلقي ال�سوء على اآليات حتقيق ذلك الربط و�سروطه 

علمي  اعتبار  اأهمية  جتلي  تطبيقية  من��اذج  ليقدم  ثم  وغاياته،  وجمالته 

الفقه والأ�سول و�سائل لتمثل مقا�سد ال�سريعة وح�سن فهمها و�سالمة حتقيق 

مناطاتها.

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل املخت�سني وطلبة العلوم ال�سرعية وجمهور 

القراء الكرام، اإ�سهاما منها يف تنمية الفهم املقا�سدي الذي اعتربه العلماء 

�سمان الفهم ال�سليم والتنزيل ال�سديد، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي 

كاتبه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب الدعوات...
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مقدمة





اهلل  عبد  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

ور�سوله وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد: 

فاإن اهلل تعاىل جعل لل�سريعة الإ�سالمية الغراء مقا�سَد وغاياٍت منتهاها 

حتقيق �سعادة املكلَّف يف الدنيا والآخرة. 

ومن َثمَّ جاءت اأ�سول هذه ال�سريعة وقواعدها وفروعها �ساعية –جميعها– 

اإىل حتقيق تلك املقا�سد والغايات. 

و�أ�صوله  »�لفقه  عنوان:  حتت  الأمر  ذلك  ز  ُيربرْ اأن  يحاول  البحث  وهذا 

وقو�عده و�صائل ملقا�صد �ل�صريعة«.

وقد دفعني اإليه اأمران: 

�لأول: الرغبة يف اإظهار تكاملية ال�سريعة الإ�سالمية وت�سافرها – فروعًا 

واأ�سوًل وقواعَد – لتحقيق مقا�سدها. 

والثاين: احلثُّ على مزيد من العناية مبقا�سد ال�سريعة يف احلياة الفقهية 

لهذا  يظهر  ول  فيها  ر  ننظِّ نظل  اأن  يكفي  فال  وتفعياًل،  تطبيقًا  املعا�سرة 

العناية  ت�ستحق  املعا�سرة، فاملقا�سد  الفقهية  الآراء  اأثٍر على  التنظري كبرُي 

الكربى، لأن ال�سريعة – اأ�سوًل وفروعًا وقواعَد – ُو�سعت لأجل حتقيقها. 

هذا، وقد جاء البحُث يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة: 

اأما التمهيد، ففيه تو�سيح موجز مل�سطلحات الدرا�سة.

واأما �ملبحث �لأول فهو بعنوان: �أ�صول �لفقه و�صائل ملقا�صد �ل�صريعة. 

وفيه �ستة مطالب: 

الأول: الق��يا�ص.

الثاين: ال�ستح�سان.
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الثالث: امل�سلحة املر�سلة.

الرابع: الع���رف.

اخلام�ص: �سدُّ الذرائع وفتحها.

ال�ساد�ص: املرونة الأ�سولية.

مثِّل له، ثم اأبنيِّ 
ُ
ف الأ�سل، واأ عرِّ

ُ
ويف كلِّ مطلب من مطالب هذا املبحث اأ

عالقته مبقا�سد ال�سريعة واأنه و�سيلة لها. 

و�صائل  و�لأ�صولية  �لفقهية  �لقو�عد  بعنوان:  فهو  �لثاين  �ملبحث  اأم��ا 

للمقا�صد �ل�صرعية.

وفيه ثمانية مطالب: 

الأول: قاعدة الأمور مبقا�سدها.

الثاين: قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري.

مة. الثالث: قاعدة العادة حمكَّ

الرابع: قاعدة ل �سرر ول �سرار.

اخلام�ص: قاعدة اليقني ل يزول بال�سك.

ال�ساد�ص: قاعدة تغري الفتوى بتغري الزمان اأو املكان اأو احلال اأو النية. 

ال�سابع: قاعدة مراعاة ماآل الأحكام.

الثامن: قاعدة ُمراعاة خالف العلماء.

اأذكر  ثم  لها،  مثِّل 
ُ
واأ القاعدة،  ف  اأع��رِّ املطالب  هذه  من  مطلب  كل  ويف 

القواعد املتفرعة عنها، ثم اأو�سح اأنها و�سيلة ملقا�سد ال�سريعة. 
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للمقا�صد  و�صائل  �لفقهية  �لأح��ك��ام  بعنوان:  فهو  �لثالث  �ملبحث  اأم��ا 

�ل�صرعية

وفيه مطلبان: 

الأول: يف العبادات والآداب.

والثاين: يف املعامالت.

ويف هذين املطلبني اأذكر م�سائل فقهية، كل م�ساألة منها تعرتيها الأحكام 

اأن هذه الأحكام و�سائل لتحقيق مقا�سد  التكليفية اخلم�سة، مما يدل على 

ال�سريعة. 

واأّما اخلامتة ففيها اأهم نتائج البحث وتو�سياته. 

اأن يجعل عملي هذا خال�سًا لوجهه الكرمي، واأن  اأ�ساأل  هذا، واهلل تعاىل 

ينفعني به يوم ل ينفع مال ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم. 
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تعريف عام مب�صطلحات �لبحث 

حتديد �مل�صطلحات: 

يف هذا التمهيد نحدد - باإيجاز� م�سطلحات الدرا�سة قبل ال�سروع فيها : 

�لفقه:

العملية  ال�سرعية  بالأحكام  العلم  ه��و:  وا�سطالحًا  الفهم،  لغة:  الفقه 

املكت�سبة من اأدلتها التف�سيلية.

اأدلتها  م��ن  امل�����س��ت��ف��ادة  العملية  ال�سرعية  الأح���ك���ام  جم��م��وع��ة  ه��و  اأو 

.
)1(

التف�سيلية

�أ�صول �لفقه: 

الأحكام  ا�ستفادة  اإىل  بها  ُيتو�سل  التي  والبحوث  بالقواعد  العلم  هو 

ال�سرعية العملية من اأدلتها التف�سيلية. 

اأو هو جمموعة القواعد والبحوث التي ُيتو�سل بها اإىل ا�ستفادة الأحكام 

 .
)2(

ال�سرعية العملية من اأدلتها التف�سيلية

اإذن، فمو�سوع علم الفقه هو فعل املكلَّف من حيث ما يثبت له من الأحكام 

و�سالته  وتوكيله  ورهنه  واإجارته  املكلف  بيع  يف  يبحث  فالفقيه  ال�سرعية، 

و�سومه وحجه، وقتله وقذفه و�سرقته، واإقراره ووقفه؛ ملعرفة احلكم ال�سرعي 

يف كل فعل من هذه الأفعال. 

اأما مو�سوع علم اأ�سول الفقه فهو الدليل ال�سرعي الكلي من حيث ما يثبت 

وما  والعام  وحجيته،  القيا�ص  يف  يبحث  فالأ�سويل  الكلية،  الأحكام  من  به 

 .
)3(

يقيده، والأمر وما يدل عليه، وهكذا

1- علم اأ�سول الفقه، لل�سيخ عبد الوهاب خالَّف، �ص12،11.

2

3 - ال�سابق، �ص12.
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�لقو�عد �لفقهية: 

اجته الفقهاء يف تعريف القاعدة اجتاهني: 

�لأول: يرى اأن القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثرية 

ُتفهم اأحكامها منه.

الثاين: يرى اأن القاعدة هي حكم اأكرثي ل كلي ينطبق على اأكرث جزئياته 

لُتعرف اأحكامها منه. 

يرى  ال��ذي  الأول  فالجتاه  الجتاهني،  بني  فارقًا  جتد  ل  التحقيق  وبعد 

اأ�سحابه اأن القاعدة هي اأمر كلي مل يريدوا من كلمة »كلي« انطباق القاعدة 

على جميع الأفراد بحيث ل يخرج فرد، واإمنا اأرادوا به القواعد الكلية التي 

الأفراد،  بع�ص  واإن خرج منها  اأخ��رى-  قاعدة  قاعدة منها حتت  تدخل  مل 

 .
)1(

فالكلية هنا تعني الأغلبية والأكرثية

واأمثالهما من  التعريفني  اأن هذين  الغرياين  ال�سادق  ال�سيخ  ويرى  هذا، 

التعريفات يوؤخذ عليها اأنها ل متيز القواعد الفقهية عن غريها مثل قواعد 

احل�ساب وقواعد الإعراب وغريها، فاإنه ي�سدق عليها اأي�سًا اأنها اأمر اأكرثي 

ينطبق على جزئيات كثرية، فهو غري مانع على حد تعبري املناطقة، فالبد من 

اإ�سافة قيد اإىل التعريف ُيخرج ما عدا القواعد الفقهية، كاأن ُيقال: اأمر كلي 

َينطبق على جزئيات كثرية ُتعرف به الأحكام ال�سرعية لتلك اجلزئيات. 

لها،  ح�سر  ل  امل�سائل  من  عدد  اأحكام  ي�سبط  قانون  الفقهية  فالقاعدة 

 .
)2(

وهي غالبًا ما ت�ساغ يف األفاظ قليلة، اأ�سلوبها موجز ومعانيها وا�سعة

خالله  من  ُيتعرف  فرعية  فقهية  م�سائل  حتته  ياأتي  اأغلبي  حكم  هي  اأو 

1 - املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية، للدكتور اإبراهيم حممد حممود احلريري، �ص9.

 2- تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، �ص10،9. 
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، اأو هي اجلملة اجلامعة من الفقه تندرج حتتها 
)1(

على اأحكام تلك امل�سائل

 .
)2(

جزئيات كثرية

ومن اأمثلتها: الأمور مبقا�سدها، وامل�سقة جتلب التي�سري، واليقني ل يزول 

بال�سك. 

�لو�صائل: 

.
)3(

ل به اإىل ال�سيء، وُيتقرب به جمع و�سيلة وهي يف اللغة تعني ما ُيتو�سَّ

وهي يف ال�سطالح: الطرق املف�سية اإىل املقا�سد. 

اأو هي الطرق املو�سلة اإىل جلب امل�سالح اأو درء املفا�سد. 

يقول القرايف: 

»موارد الأحكام على ق�سمني: مقا�صد، وهي املت�سمنة للم�سالح واملفا�سد 

يف اأنف�سها. وو�صائل: وهي الطرق املف�سية اإليها، وحكمها حكم ما اأف�ست اإليه 

من حترمي وحتليل غري اأنها اأخف�ص رتبة من املقا�سد يف حكمها، والو�سيلة 

اإىل اأف�سل املقا�سد اأف�سل الو�سائل، واإىل اأقبح املقا�سد اأقبح الو�سائل، واإىل 

  .
)4(

ما يتو�سط متو�سطة«

مقا�صد �ل�صريعة: 

يكفينا هنا اأن نذكر بع�ص تعريفات العلماء ملقا�سد ال�سريعة: 

مقا�سد  ق�سمني:  اإىل  املقا�سد  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  العالمة  ق�سم 

عامة، ومقا�سد خا�سة. 

1- جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، �ص19.

2- تي�سري علم اأ�سول الفقه، لعبد اهلل بن يو�سف اجلديع، 7/1.

3- ل�سان العرب)و�سل(.

4- اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، 61/2.
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املعاين  هي  العامة  الت�سريع  »مقا�سد  العامة:  املقا�سد  تعريف  يف  وقال 

ل  بحيث  معظمها،  اأو  الت�سريع  اأح��وال  جميع  يف  لل�سارع  امللحوظة  واحلكم 

تخت�ص مالحظتها بالكون يف نوع خا�ص من اأحكام ال�سريعة«.

وقد اأردف هذا التعريف بعبارة تو�سيحية فقال: 

التي ل يخلو  العامة واملعاين  ال�سريعة وغاياتها  اأو�ساف  »فيدخل يف هذا 

لي�ست  احلكم  من  معان  اأي�سًا  ه��ذا  يف  ويدخل  مالحظتها،  عن  الت�سريع 

 .
)1(

ملحوظة يف �سائر اأنواع الأحكام ولكنها ملحوظة يف اأنواع كثرية منها«

لتحقيق  لل�سارع  املق�سودة  »الكيفيات  فقال:  اخلا�سة  املقا�سد  عّرف  ثم 

ت�سرفاتهم  يف  العامة  م�ساحلهم  حلفظ  اأو  النافعة،  النا�ص  مقا�سد 

ما  باإبطال  اخلا�سة  م�ساحلهم  يف  �سعيهم  يعود  »ل  كي  وذل��ك  اخلا�سة«، 

�س�ص لهم من حت�سيل م�ساحلهم العامة اإبطاًل عن غفلة اأو عن ا�ستزلل 
ُ
اأ

هوى وباطل �سهوة. 

ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف ت�سريع اأحكام ت�سرفات النا�ص مثل: 

ق�سد التوثيق يف عقدة الرهن، واإقامة نظام املنزل والعائلة يف عقدة النكاح، 

 .
)2(

ودفع ال�سرر امل�ستدام يف م�سروعية الطالق«

ويف تعريف ال�سيخ عالل الفا�سي  رحمه اهلل ، يالحظ اأنه جمع بني املقا�سد 

العامة واملقا�سد اخلا�سة يف تعريف واحد فقال: »املراد من مقا�سد ال�سريعة: 

 .
)3(

الغاية منها، والأ�سرار التي و�سعها ال�سارع عند كل حكم من اأحكامها«

وبقية  العامة  املقا�سد  اإىل  ي�سري  منها(  )الغاية  الأول  التعريف  ف�سطر 

 .
)4(

تعريفه ينطبق على املقا�سد اخلا�سة اأو اجلزئية

1- مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، �ص251.

2- مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، �ص415.

3- مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها، �ص7.

4- نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي، للري�سوين، �ص18.
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التعريفات  ه��ذه  على  :»وب��ن��اء  فيقول  الري�سوين،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  اأم��ا 

وبناء  الفا�سي،  وعالل  عا�سور  ابن  من  لكل  ال�سريعة  ملقا�سد  والتو�سيحات 

على خمتلف ال�ستعمالت والبيانات الواردة عند العلماء الذين حتدثوا يف 

مو�سوع املقا�سد، ميكن القول: اإن مقا�سد ال�سريعة هي:الغايات التي ُو�سعت 

 .
)1(

ال�سريعة لأجل حتقيقها مل�سلحة العباد«

وتلك  املقا�سد،  لتحقيق  ُو�سعت  وقواعدها  واأ�سولها  بفروعها  فال�سريعة 

املقا�سد تتلخ�ص يف جلب امل�سالح ودرء املفا�سد. 

و�سائُل  وقواعده  واأ�سوله  نقول:»الفقه  حني  عجب  فال  ذلك،  على  وبناًء 

ملقا�سد ال�سريعة«!

1- نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي، �ص19.
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املبحث الأول

اأ�صول الفقه

يعة و�صائل ملقا�صد ال�شرَّ





�ملطلب �لأول

�لقي����ا�س

تعريفه:

حكمها  على  ن�صَّ  ل  واقعة  اإحل��اق  هو  الأ�سوليني:  ا�سطالح  يف  القيا�ص 

بواقعة ورد ن�ص بحكمها، يف احلكم الذي ورد به الن�ّص؛ لت�ساوي الواقعتني 

يف علة هذا احلكم. 

وُعِرفت علة هذا احلكم بطريق من  واقعة،  فاإن دل ن�ص على حكم يف 

الطرق التي ُتعَرف بها علل الأحكام، ثم وجدت واقعة اأخرى ت�ساوي واقعة 

ى بواقعة الن�ص يف حكمها بناًء على ت�ساويهما  الن�ص يف العلة، فاإنها ُت�سوَّ

يف علته؛ لأن احلكم يوجد حيث توجد علته. 

مثال: �سرب اخلمر واقعة ثبت بالن�ص حكُمها وهو التحرمي الذي دل عليه 

قوله �سبحانه وتعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  

فكل  الإ�سكار،  لعلة هي   ،
)1(

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ}
.

)2(

ى باخلمر يف احلكم ويحرم �سربه نبيذ توجد فيه هذه العلة ُي�سوَّ

عالقة �لقيا�س مبقا�صد �ل�صريعة: 

على  ُين�صَّ  مل  التي  للم�ساألة  حكم  عن  البحث  هو  القيا�ص  اأمر  غاية  اإن 

للمف�سدة،  دارئًا  اأو  فيها  للم�سلحة  قًا  حمقِّ احلكم  هذا  ويكون  حكمها، 

 
)3(

َتح�سن« فا�سرْ القيا�ص  َقُبَح  »اإذا  يقول:  علمائنا  بع�ص  وجدنا  َثمَّ  ومن 

املف�سدة يف  يدراأ  اأو  امل�سلحة  القيا�ص  الناجت عن  ق احلكم  ُيحقِّ مل  اإذا  اأي 

يكون  قد  اآخر  دليل  عن  فابحث  اأي  )فا�ستح�سن(  البحث  مو�سع  امل�ساألة 

يكون  اأن  لبد  لكن  ذلك،  اأو غري  فًا  ُعررْ اأو  مر�سلة  م�سلحة  اأو  خفيًا  قيا�سًا 

1- �سورة املائدة الآية 90. 

2- علم اأ�سول الفقه �ص 47. 

ِثَر هذا عن اأبي حنيفة رحمه اهلل انظر: )اأبو حنيفة( لأبي زهرة، �ص301. 
ُ
3- اأ
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موؤديًا اإىل حكم يجلب امل�سلحة اأو يدراأ املف�سدة. 

يفارق  يكاد  القيا�ص  املغرق يف  »اإن  قوُله:  بع�ص علمائنا  وكذلك جاء عن 

 وهو يق�سد نف�ص املعنى ال�سابق.
)1(

نة« ال�سُّ

 هذا، والعلة التي هي اأ�سا�ص القيا�ص واأهم اأركانه هي يف احلقيقة: وعاء 

علًة  –امل�سافة  مثاًل   - ال�سرع  يجعل  فعندما  ال�سرعي،  للمق�سد  اأو  للحكمة 

لق�سر ال�سالة اإمنا يريد بذلك حتقيق احلكمة التي هي رفع امل�سقة، وُجعلت 

و�سائل  من  و�سيلة  القيا�ص  اأن  على  دليل  اأدل  وهذا  لتحققها،  وعاء  امل�سافة 

مقا�سد -ال�سريعة. 

يقول ال�سيخ عبد الوهاب خالَّف عن �سروط العلة: 

ِحكمة  لتحقيق  مظنة  يكون  اأن  منا�سبته  ومعنى  منا�سبًا،  و�سفًا  تكون  اأن 

احُلكم، اأي اأن ربط احلكم به وجودًا وعدما من �ساأنه اأن يحقق ما ق�سده 

ال�سارع بت�سريع احلكم من جلب نفع اأو دفع �سر؛ لأن الباعث احلقيقي على 

ت�سريع احلكم والغاية املق�سودة منه هو حكمته، ولو كانت احلكمة يف جميع 

على  الباعثة  هي  الأحكام؛لأنها  علل  هي  لكانت  م�سبوطة  ظاهرة  الأحكام 

ت�سريعها، ولكن لعدم ظهورها يف بع�ص الأحكام ولعدم ان�سباطها يف بع�سها 

�ساغ  وما  لها،  ومنا�سبة  مالئمة  م�سبوطة  ظاهرة  اأو�ساف  مقامها  قيمت 
ُ
اأ

اعتبار هذه الأو�ساف علاًل لالأحكام، ول اأقيمت مقام ِحكمها اإل اأنها مظنة 

لهذا احلكم، فاإذا مل تكن منا�سبة ول مالئمة مل ت�سلح علة للحكم، فالإ�سكار 

والقتل  العقول،  حفظ  عليه  التحرمي  بناء  يف  لأن  اخلمر؛  لتحرمي  منا�سب 

العمد العدوان منا�سب لإيجاب الق�سا�ص؛ لأن يف بناء الق�سا�ص عليه حفظ 

لأن يف  وال�سارقة؛  ال�سارق  يد  لإيجاب قطع  وال�سرقة منا�سبة  النا�ص،  حياة 

بناء القطع عليها حفظ اأموال النا�ص. لهذا، ل ي�سح التعليل بالأو�ساف غري 

لها عالقة  ُتعقل  التي ل  التفاقية  اأو  الطردية  بالأو�ساف  وت�سمى  املنا�سبة، 

باحِلكم، ول بحكمته كلون اخلمر...

1- قول اأ�سبغ من اأئمة املالكية، املوافقات 5/ 199.  
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اإذا طراأ يف بع�ص اجلزئيات  باأ�سلها  باأو�ساف منا�سبة  التعليل  ول ي�سح 

ما ذهب مبنا�سبتها، وجعلها قطعًا غري مظنة حلكمة الت�سريع، ف�سيغة البيع 

   .
)1(

من املكَره ل ت�سلح علة لنقل امللكية؛ لأنها لي�ست مظنة ول منا�سبة 

هذا، ومن الأمور التي تدل على قوة العالقة بني القيا�ص ومقا�سد ال�سريعة 

»اإر�ساد  يف  جاء  بقوة،  بها  يرتبط  املنا�سبة  وهو  القيا�ص  م�سالك  اأح��د  اأن 

الفحول«: 

»امل�سلك ال�ساد�ص: املنا�سبة، وُيعربَّ عنها بالإخالة وبامل�سلحة وبال�ستدلل 

كتاب  عمدة  وهي  املناط،  تخريج  ا�ستخراجها  وي�سمى  املقا�سد،  وبرعاية 

القيا�ص وحمل غمو�سه وو�سوحه، ومعنى املنا�سبة تعيني العلة مبجرد اإبداء 

)2(

املنا�سبة مع ال�سالمة عن القوادح، ل بن�ص ول بغريه«.

ومن الأمور الدالة على ارتباط القيا�ص باملقا�سد اأي�سًا اأنه عند الرتجيح 

بني قيا�سني جند اأن الف�سل يكون باملقا�سد. 

يقول الآمدي رحمه اهلل يف الرتجيح بني الأقي�سة:

»الرابع ع�سر - اأي من وجوه الرتجيح: 

اأن يكون املق�سود من اإحدى العلتني من املقا�سد ال�سرورية– كما بيناه من 

قبل –واملق�سود من العلة الأخرى غري �سروري، فما مق�سوده من احلاجات 

ال�سرورية اأوىل؛ لزيادة م�سلحته وغلبة الظن به، ولهذا فاإنه مل تخل �سريعة 

 .
)3(

عن مراعاته، وُبولغ يف حفظه ب�سرع اأبلغ العقوبات«

تيمية لبن  الكربى«  »الفتاوى  يف  جاء  مبا  القيا�ص  عن  احلديث   واأختم 

اإل  عنها  ل 
َ
اأ ُي�سرْ م�ساألة  من  ما  اأنه  يقول:  اأحمد  الإم��ام  »كان  اهلل:  رحمه   -

وقد تكلم ال�سحابة فيها اأو يف نظريها، وال�سحابة كانوا يحتجون يف عامة 

1- علم اأ�سول الفقه، �ص61. 

2- اإر�ساد الفحول 2/ 127، وانظر: البحر املحيط 4/ 186. 

3- الإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي 4/ 286. 
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م�سائلهم بالن�سو�ص كما هو م�سهور عنهم، وكانوا يجتهدون راأيهم، ويتكلمون 

بالراأي ويحتجون بالقيا�ص ال�سحيح اأي�سًا«، ثم ي�سيف : »والقيا�ص ال�سحيح 

نوعان: 

يف  موؤثر  غري  فرق  اإل  والأ�سل  الفرع  بني  فارق  ل  اأنه  يعلم  اأن  اأحدهما: 

ال�سرع...

ويكون  املعاين  من  ملعنى  حكم  على  ُين�ص  اأن  القيا�ص:  من  الثاين  والنوع 

ذلك املعنى موجودًا يف غريه، فاإذا قام دليل من الأدلة على اأن احلكم متعلق 

ي بينهما، وكان هذا قيا�سًا �سحيحًا.  باملعنى امل�سرتك بني الأ�سل والفرع �ُسوِّ

ي�ستعملونهما  باإح�سان  لهم  والتابعون  ال�سحابة  كان  النوعان  فهذان 

يتوقف  ال�سارع  بكالم  ال�ستدلل  فاإن  ال�سارع،  مراد  فهم  باب  من  وهما 

 ،
)1(

باللفظ« م��راده  ُيعرف  اأن  وعلى  عنه،  اللفظ  ثبوت  ُيعرف  اأن  على 

املق�سد. هو  هنا  واملراد 

1- الفتاوى الكربى 157/1.
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�ملطلب �لثاين

�ل�صتح�صان

تعريف �ل�صتح�صان: 

ال�ستح�سان يف اللغة: َعدُّ ال�سيء ح�سنًا. 

وله يف ال�سطالح عدة تعريفات منها: 

يف  يحكم  اأن  عن  املجتهد  ��ِدَل  َي��عرْ اأن  هو  ال�ستح�سان  الكرخي:  قال  1 - 

امل�ساألة مبثل ما حكم به يف نظائرها اإىل خالفه؛لوجه اأقوى يقت�سي 

 .
)1(

العدول عن الأول

اإىل  قيا�ص  العدول عن موجب  »ال�ستح�سان هو  العلماء:  بع�ص  وقال  2 - 

 .
)2(

قيا�ص اأقوى منه اأو هو تخ�سي�ص قيا�ص بدليل اأقوى منه«

قال ابن العربي: »ال�ستح�سان عندنا وعند احلنفية هو: العمل باأقوى  3 - 

.
)3(

الدليلني«

غري  من  الأحكام  م��اآلت  يف  نظر  هو  قال  ال��ذي  »وه��ذا  ال�ساطبي:  يقول 

اقت�سار على مقت�سى الدليل العام والقيا�ص العام، ويف املذهب املالكي من 

   .
)4(

هذا املعنى كثري جّدًا«

يقول ابن ر�سد: »ال�ستح�سان الذي يكرث ا�ستعماله حتى يكون اأعم من  4 - 

القيا�ص هو اأن يكون طرحًا لقيا�ص يوؤدي اإىل غلو يف احلكم ومبالغة 

به  يوؤثر يف احلكم يخت�ص  املوا�سع؛ ملعنى  فُيعدل عنه يف بع�ص  فيه 

 .
)5(

ذلك املو�سع«

1- ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي 4/4، ونهاية ال�سول248/2.

2- ك�سف الأ�سرار4/4، و�سرح الع�سد على خمت�سر املنتهى �ص 372. 

3- اأحكام القراآن لبن العربي 278/2، 279.

4- املوافقات 198/5. 

5- العت�سام لل�ساطبي 139/2.
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 - 5 وقال: »معنى ال�ستح�سان يف اأكرث الأحوال هو: اللتفات اإىل امل�سلحة 

 .
)1(

والعدل«

وقال اأي�سًا:»ال�ستح�سان عند مالك هو اجلمع بني الأدلة املتعار�سة، واإذا 

.
)2(

كان كذلك فلي�ص هو قول بغري دليل«

هذا، ومن اأمثلة ال�ستح�سان ما ن�صَّ عليه فقهاء احلنفية: اأن الواقف اإذا 

وقف اأر�سًا زراعية يدخل حق امل�سيل وحق ال�سرب وحق املرور يف الوقف تبعًا 

كالبيع،  عليها  بالن�ص  اإل  تدخل  ل  اأنها  والقيا�ص  ا�ستح�سانًا،  ذكرها  بدون 

يكون  ول  عليه،  املوقوف  انتفاع  الوقف  من  املق�سود  اأن  ال�ستح�سان  ووجه 

النتفاع بالأر�ص الزراعية اإل بال�سرب وامل�سيل والطريق، فتدخل يف الوقف 

بدون ذكرها؛ لأن املق�سود ل يتحقق اإل بها كالإجارة. 

فالقيا�ص الظاهر: اإحلاق الوقف يف هذا بالبيع؛ لأن كال منهما اإخراج ملك 

من مالكه. 

والقيا�ص اخلفي: اإحلاق الوقف يف هذا بالإجارة؛ لن كاًل منهما مق�سود 

الأطيان بدون  اإجارة  وال�سرب والطريق يف  امل�سيل  به النتفاع، فكما يدخل 

.
)3(

ذكرها، تدخل يف وقف الأطيان بدون ذكرها 

فهذا ترجيح قيا�ص خفي على قيا�ص جلي مل�سلحة. 

�ص  ومن اأمثلته اأي�سًا اأن ال�سارع نهى عن بيع املعدوم والتعاقد عليه، ورخَّ

عقود،  كلها  وه��ي  وامل�ساقاة،  وامل��زارع��ة  والإج���ارة  ال�سلم  يف  ا�ستح�سانًا 

النا�ص  حاجة  ال�ستح�سان  ووجه  التعاقد،  وقت  معدوم  فيها  عليه  واملعقود 

.)4(

وتعارفهم

1- بداية املجتهد 185/2.

2- ال�سابق 278/2.

3- علم اأ�سول الفقه، خلالف، �ص 70، 71. 

4- ال�سابق �ص 72.
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وهذا ا�ستثناء جزئية من حكم كلي مل�سلحة. 

�لفرق بني �ل�صتح�صان و �مل�صلحة �ملر�صلة:

يبدو من خالل التعريفات ال�سابقة اأن هناك عالقة قوية بني ال�ستح�سان 

وامل�سلحة املر�سلة، فما الفرق بينهما؟

– من  مل�سلحة  الدليل  ت��رك  – اأي  فهذا  قيل:  »ف���اإن  ال�ساطبي:  يقول 

اأنهم �سوروا  اإل  نعم،  قلنا:  ال�ستح�سان.  باب  املر�سلة ل من  امل�سلحة  باب 

.
)1(

ر ال�ستثناء من القواعد بخالف امل�سلحة املر�سلة« ال�ستح�سان ت�سوَّ

يقول ال�سيخ اأبو زهرة: »ومعنى هذا الكالم اأن ال�ستح�سان ا�ستثناء جزئي 

فاإنها  املر�سلة  امل�سالح  اأما  الأج��زاء،  بع�ص  يتخلف يف  كلي  دليل  مقابل  يف 

.
)2(

تكون حيث ل يكون ثمة دليل �سواها«

فالفرق اإذن بني ال�ستح�سان وامل�سلحة املر�سلة اأن ال�ستح�سان يكون فيه 

دليالن فُيعدل من اأحدهما اإىل الآخر، اأما امل�سلحة املر�سلة فتكون حيث ل 

دليل معها. 

عالقة �ل�صتح�صان مبقا�صد �ل�صريعة: 

اإن الأ�سا�ص الذي يقوم عليه ال�ستح�سان هو حتقيق امل�سلحة، وذلك حني 

قيا�ص  طريق  عن  ليحققها  ال�ستح�سان  فياأتي  �سدها،  اإىل  القيا�ص  ي��وؤدي 

اأن  اأو عن طريق ال�ستثناء من القاعدة العامة، وقد تبني فيما �سبق  خفي، 

درء املف�سدة – التي كانت �ستنتج من اطراد القيا�ص – وجلب امل�سلحة التي 

يقوم بها ال�ستح�سان هما من مقا�سد ال�سريعة. 

يفعله  ما  وهو  املفا�سد،  ودرء  امل�سالح  جلب  هو  العام  مق�سدها  اإن  بل 

ال�ستح�سان.

1- العت�سام 141/2.

2- مالك، لأبي زهرة �ص 301، 302.
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فال�ستح�سان - كما يقول ابن ر�سد – التفات اإىل امل�سلحة والعدل.

ويقول ال�ساطبي: َمنرْ ا�ستح�سن مل يرجع اإىل جمرد ذوقه وت�سهيه، واإمنا 

رجع اإىل ما علم من ق�سد ال�سارع يف اجلملة يف اأمثال تلك الأ�سياء املعرو�سة، 

اأن ذلك الأمر يوؤدي اإىل فوت  اإل  اأمرًا،  كامل�سائل التي يق�سي القيا�ص فيها 

.
)1( 

م�سلحة من جهة اأخرى، اأو جلب مف�سدة كذلك

*   *   *

1- املوافقات، 194/5. 
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�ملطلب �لثالث

�مل�صلحة �ملر�صلة

ال�سالح،  مبعنى  م�سدر  فهي  ومعنًى،  وزن��ًا  املنفعة  هي  لغة:  �مل�صلحة 

.
)1(

كاملنفعة مبعنى النفع، اأو هي ا�سم للواحدة من امل�سالح 

 
)2(

اأطلقه. اأي  ال�سيء  اأر�سل  يقال:  اأر�سل،  من  مفعول  ا�سم  و�ملُ��ْر���َص��لَ��ُة: 

فاملر�سلة املطلقة عن القيد.

ال�سارع  ملقا�سد  املالئمة  امل�سلحة  �ل���ص��ط��الح:  يف  �ملر�صلة  و�مل�صلحة 

بالعتبار  خا�ص  �سرعي  دليل  لها  ي�سهد  ل  ولكن  وت�سرفاته،   الإ�سالمي 

.
)3(

اأو بالإلغاء

يقول ال�ساطبي رحمه اهلل:»كل اأ�سل �سرعي مل ي�سهد له ن�ص معني، وكان 

مالئمًا لت�سرفات ال�سرع وماأخوذًا من اأدلته فهو �سحيح ُيبنى عليه وُيرجع 

اإليه، اإذا كان الأ�سل قد �سار مبجموع اأدلته مقطوعًا به؛ لأن الأدلة ل يلزم 

اأن تدل على القطع باحلكم بانفرادها دون ان�سمام غريها اإليها؛ لأن ذلك 

كاملتعذر، ويدخل حتت هذا �سرب ال�ستدلل املر�سل الذي اعتمده مالك..

اإذا  الكلي  اأ�سل كلي، والأ�سل  له  اأ�سل معني فقد �سهد  للفرع  واإن مل ي�سهد 

كان قطعيًا قد ي�ساوي الأ�سل املعني، وقد يربو عليه بح�سب قوة الأ�سل املعني 

.
)4(

و�سعفه«

هذا، ومن اأمثلة امل�سلحة املر�سلة: 

1-جمع ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم - القراآن يف م�ساحف ومل يكن 

ذلك يف عهد الر�سول ]، وقد دفعهم اإىل هذا امل�سلحة، وهي حفظ القراآن 

1- ل�سان العرب، مادة )�سلح(. 

2-ال�سابق، مادة )ر�سل(.

3- اأ�سول الفقه، لأبي زهرة، �ص261.

4- املوافقات 1/ 32. 
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حتقيق  ذلك  واأن  ال�سحابة،  من  حفاظه  مبوت  تواتره  وذهاب  ال�سياع  من 

.
)1(

لقوله تعاىل: {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ }

2-قرر ال�سحابة ت�سمني ال�سناع مع اأن الأ�سل اأن اأيديهم على الأمانة، 

ُنوا ل�ستهانوا، ومل يقوموا بحق املحافظة على ما  مَّ ولكن وجد اأنهم لو مل ُي�سَ

حتت اأيديهم من اأموال النا�ص، وقد �سرح علي بن اأبي طالب - [ -باأن 

الأ�سا�ص يف الت�سمني كان امل�سلحة، وقال: »ل ُي�سلح النا�َص اإل ذاك«.

قتله؛  يف  ا���س��رتك��وا  اإذا  ب��ال��واح��د  اجلماعة  قتل  ال�سحابة  ق��رر   -3

ُقتل  وقد  الدم،  مع�سوم  القتيل  اأن  ووجهها  ذلك،  تقت�سي  امل�سلحة  لأن 

الدم  يذهب  اأن  يكفي  لأنه  الق�سا�ص؛  منع  اإىل  داع  دمه  فاإهدار  عمدًا، 

هدرًا باإ�سراك اثنني يف قتله، اإذا قلنا: اإن اجلماعة ل تقتل بالواحد، فكل 

اأن ينجو من الق�سا�ص ي�سرك غريه معه فينجوان معًا، ويذهب  من يريد 

اأن  وروي  بالواحد،  اجلماعة  قتل  اإىل  داعية  امل�سلحة  فكانت  القتيل،  دم 

جماعة قتلوا واحدًا ب�سنعاء فقتلهم عمر - [ -به وقال: لو اجتمع اأهل 

�سنعاء عليه لقتلتهم به. 

4-اأراق عمر - [ - اللنب املغ�سو�ص باملاء تاأديبًا للغ�سا�سني، وذلك من 

.
)2(

باب امل�سلحة لكيال يغ�سوا النا�ص  مرة اأخرى

عالقة �مل�صلحة �ملر�صلة باملقا�صد: 

عالقتها  قوة  بيان  يف  املر�سلة(  )امل�سلحة  الأ�سل  هذا  ا�سم  يكفينا  لعله 

باملقا�سد ال�سرعية؛ لأن ال�سريعة - كما يقول العز بن عبد ال�سالم - كلها 

القيم- رحمه اهلل:  ابن  ويقول   
)3(

اأو جتلب م�سالح. تدراأ مفا�سد  م�سالح: 

»ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على احِلَكِم وم�سالح العباد يف املعا�ص واملعاد، 

1- �سورة احلجر الآية 9.

2- انظر هذه الأمثلة يف: العت�سام لل�ساطبي 115/2، ومابعدها.

3- قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام 9/1.
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وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�سالح كلها، وحكمة كلها، فكل م�ساألة خرجت 

عن العدل اإىل اجلور وعن الرحمة اإىل �سدها، وعن امل�سلحة اإىل املف�سدة، 

 .
)1(

دخلت فيها بالتاأويل«
ُ
وعن احلكمة اإىل العبث فلي�ست من ال�سريعة، واإن اأ

املعامالت،  يف  الإ���س��الم  �سرائع  من  الأول  املق�سد  هي  اإذن  فامل�سلحة 

.
)2(

ُيالحظ يف مراميه القريبة والبعيدة وغاياته القا�سية والدانية

هذا، وتت�سح قوة العالقة بني امل�سلحة املر�سلة واملقا�سد اأكرث من خالل 

�سروطها التي يجملها ال�ساطبي يف ثالثة �سروط: 

اأحدها: املالئمة ملقا�سد ال�سارع بحيث ل تنايف اأ�ساًل من اأ�سوله، ول دلياًل 

من دلئله. 

والثاين: اأن عامة النظر فيها اإمنا هو فيما ُعِقَل منها وجرى حتت املنا�سبات 

املعقولة التي اإذا عر�ست على العقول تلقتها بالقبول...

ورفع  �سروري،  حفظ  اإىل  يرجع  املر�سلة  امل�سالح  حا�سل  اأن  والثالث: 

حرج لزم يف الدين، واأي�سًا مرجعها اإىل حفظ ال�سروري من باب: مال يتم 

الواجب اإل به فهو واجب، فهي اإذن من الو�سائل ل من املقا�سد، ورجوعها 

.
)3(

اإىل رفع احلرج راجع اإىل واجب التخفيف ل اإىل الت�سديد

1- اإعالم املوقعني عن رب العاملني 2/3.

2- مالك، لأبي زهرة، �ص339.

3- العت�سام 2/ 129، 133. 
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�ملطلب �لر�بع

العـــرف

تعريفه: 

الُعرف لغة �سد الُنكر، واملعروف �سد املنكر، واملعروف كالعرف، والعرف 

.
)1( 

هو كل ما تعرفه النف�ص من اخلري وتطمئن اإليه

ول يخرج معناه ال�سطالحي عن معناه اللغوي فهو:

ُيَعدُّ اأ�ساًل   ما اعتاده النا�ص من معامالت وا�ستقامت عليه اأمورهم،وهو 

.
)2( 

من اأ�سول الفقه

وكذلك  يقينيًا،  اإجماعًا  اأو  ثابتًا  ن�سًا  ُي�سادم  مل  اإذا  ُيعترب  والُعرف 

امل�سادم  العرف  فاأما  راج��ح،  اأو  خال�ص  �سرر  ورائ��ه  من  يكن  مل  اإذا 

دين  يف  البدع  يقر  اأو  الواجبات  يبطل  اأو  احلرام  يحل  الذي  للن�سو�ص 

يجوز  ول  له،  اعتبار  فال  النا�ص  دنيا  وال�سرر يف  الف�ساد  ي�سيع  اأو  اهلل، 

 .
)3(

اأو ق�ساء اأو فتوى  ُيراعى يف تقنني  اأن 

فالعرف من حيث اعتباره واإلغاوؤه نوعان: 

يحل  ول  �سرعيًا  دلياًل  يخالف  ول  النا�ص  تعارفه  ما  وهو  �صحيح:  ع��رف 

م  مقدَّ اإىل  املهر  تق�سيم  على  النا�ص  كتعارف  واج��ب��ًا،  يبطل  ول  حمرمًا 

وموؤخر. 

وعرف فا�سد: وهو ما تعارفه النا�ص ولكنه يخالف ال�سرع اأو يحل املحرم 

اأو يبطل الواجب، مثل: تعارف النا�ص كثريًا من املنكرات يف املوالد واملاآمت، 

.
)4(

وتعارفهم اأكل الربا وعقود املقامرة 

1- ل�سان العرب مادة )عرف(. 

2- اأ�سول الفقه، لأبي زهرة، �ص 254. 

3- مدخل لدرا�سة ال�سريعة الإ�سالمية، للقر�ساوي �ص 170. 

4- علم اأ�سول الفقه، خلالف، �ص79.
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والعرف ينق�سم اإىل عرف عملي، وعرف قويل : 

�سيغة  غري  من  بالتعاطي  البيع  النا�ص  تعارف  مثل  العملي:  فالعرف 

. لفظية

الأنثى،  دون  الذكر  على  )الولد(  اإطالق  تعارفهم  مثل  القويل:  والعرف 

 .
)1(

وتعارفهم على اأن ل يطلقوا لفظ )اللحم( على ال�سمك 

عامتهم  طبقاتهم  اخ��ت��الف  على  النا�ص  ت��ع��ارف  م��ن  يتكون  وال��ع��رف 

ول  خا�سة،  املجتهدين  اتفاق  من  يتكون  فاإنه  الإجماع  بخالف  وخا�ستهم، 

.
)2(

دخل للعامة يف تكوينه 

الق�ساء،  ويف  الت�سريع  يف  مراعاته  يجب  ال�سحيح  والعرف  ه��ذا، 

كثريًا  بنى  – فمالك  اهلل  – رحمهم  الكبار  الأئمة  راأيناه عند  ما  وهذا 

يف  اختلفوا  واأ�سحابه  حنيفة  واأب��و  املدينة،  اأه��ل  عمل  على  اأحكامه  من 

اأحكامهم بناًء على اختالف اأعرافهم، وال�سافعي ملا هبط اإىل م�سر غري 

بع�ص الأحكام التي كان قد ذهب اإليها وهو يف بغداد؛ لتغري العرف، ولهذا 

 .
)3(

له مذهبان: قدمي وجديد

ومن الأحكام التي بناها العلماء على الُعرف ما جاء يف الأميان: فمن حلف 

ل ياأكل حلمًا فاأكل �سمكًا ل يحنث بناًء على العرف.

عيان  ويف املهر اإذا اختلف فيه الزوجان فاحلكم للُعرف، واإذا اختلف املُدَّ

.
)4(

نة لأحدهما فالقول ملن ي�سهد له العرف ول بيِّ

1- علم اأ�سول الفقه، �ص79. 

2-ال�سابق ، �ص79. 

3- ال�سابق، �ص 80.

4- ال�سابق، �ص80. 
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عالقة �لعرف مبقا�صد �ل�صريعة: 

عنهم  للحرج  دفع  فيه  واعتادوه  النا�ص  تعارفه  ما  على  الأحكام  بناء  اإن 

وتي�سري عليهم؛ لأن ما األفته النفو�ص واعتادته يكون اأبعد عن احلرج واأقرب 

للي�سر، ورفع احلرج والتي�سري من مقا�سد �سريعة رب العاملني، قال تعاىل:   

وقال:{ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
)1(

{ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ}

ومن الع�سر عدم مراعاة ما األفته النفو�ص واعتادته 
)2(

ۈ  ٴۇ   ۋ }
 .

)3(

وتعارفت عليه، مادام ل يخالف ال�سرع 

كما اأن يف رعاية العرف حتقيق مل�سالح النا�ص وهي من مقا�سد ال�سريعة 

الإ�سالمية، يقول ال�ساطبي- رحمه اهلل: »وملا قطعنا باأن ال�سارع جاء باعتبار 

اإذا كان الت�سريع  امل�سالح، لزم القطع باأنه ل بد من اعتباره العوائد؛ لأنه 

على وزان واحد دل على جريان امل�سالح على ذلك؛ لأن اأ�سل الت�سريع �سبب 

اعتباره  معنى  وهو  كذلك،  فامل�سالح  تقدم،  كما  دائم  والت�سريع  امل�سالح، 

 .
)4(

للعادات يف الت�سريع«

ويقول ال�سيخ اأبو زهرة- رحمه اهلل: »العرف اإذا مل يكن على رذيلة، وهو 

بينهم،  الرابطة  النا�ص  للوحدة �جلامعة بني  مقوّياً  العرف املحرتم يكون 

بتقاليدهم، وماآثرهم الجتماعية، وخمالفته هدم لهذه  لأنه يكون مت�ساًل 

.
)5(

املاآثر وتلك التقاليد املحرتمة وفك للوحدة«

وي�سري الدكتور حممد بلتاجي  رحمه اهلل  اإىل هذا املعنى بقوله : »تت�سمن 

م�ساحلهم  من  كثريًا  النا�ص  بني  املنت�سرة  والأع���راف  ال��ع��ادات  من  كثرٌي 

1-�سورة احلج، الآية78.

2-�سورة البقرة، الآية 185

3- مقا�سد ال�سريعة عند الإمام مالك بني النظرية والتطبيق، 198/1.

4- املوافقات، ط دار املعرفة بريوت، 2/ 287، 288.

5- مالك، لأبي زهرة، �ص 358، 359.

34



 .
)1(

املعتربة �سرعًا يف مقا�سد الت�سريع ومقرراته«

ول �سك اأن الإ�سالم قا�سد اإىل وحدة الأمة وترابطها، واإذا كان كذلك فلن 

يهمل و�سيلة من و�سائل هذه الوحدة )العرف( ف�ساًل عن اأن يهدمها.

فالعرف اإذن يحقق التي�سري ويرفع احلرج، كما اأنه يحقق م�سالح النا�ص، 

وكذلك وحدة الأمة ، وهذا كله من مقا�سد ال�سريعة. 

1- مناهج الت�سريع الإ�سالمي يف القرن الثاين الهجري 647/2.
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�ملطلب �خلام�س

�صدُّ �لذر�ئع وفتحها

تعريف �صدُّ �لذر�ئع: 

ال�سدُّ لغة: اإغالق اخللل، وردم الثلم اأي اخللل اأو الك�سر. 

واجلمع  تو�سل،  اأي  بذريعة  ف��الن  ت��ذرع  وق��د  الو�سيلة،  لغة:  وال��ذري��ع��ة 

 .
)1(

الذرائع

و�سد الذرائع ا�سطالحًا هو:»ح�سم مادة و�سائل الف�ساد دفعًا له، فمتى كان 

.
)2(

الفعل ال�سامل من املف�سدة و�سيلة اإىل املف�سدة منعنا من ذلك الفعل«

ويباح،  ويندب  ويكره  فتحها،  يجب  ها  �سدُّ يجب  كما  الذريعة  اأن  »واعلم 

الواجب  فو�سيلة  املحرم حمرمة  و�سيلة  اأن  فكما  الو�سيلة،  الذريعة هي  فاإن 

واجبة... 

وموارد الأحكام ق�سمان: 

مقا�سد: وهي املت�سمنة للم�سالح واملفا�سد يف اأنف�سها. 

اإليه من  اأف�ست  ما  وحكمها حكم  اإليها،  املف�سية  الطرق  وهي  وو�سائل: 

اأخف�ص رتبة من املقا�سد يف حكمها، فالو�سيلة  اأنها  اأو حتليل غري  حترمي 

الو�سائل،  اأقبح  املقا�سد  اأقبح  واإىل  الو�سائل،  اأف�سل  املقا�سد  اأف�سل  اإىل 

.
)3(

واإىل ما هو متو�سط متو�سطة«

ويقوم �سدُّ الذرائع على اأمرين: 

»الأول: النظر اإىل الباعث الذي يبعث ال�سخ�ص على الفعل )نيته(، هل 

ق�سد به اأن ي�سل اإىل حرام اأو حالل؟.

1- ل�سان العرب، مادة)�سدد(، ومادة )ذرع(. 

2-الذخرية 152/1،والفروق 59/2.

3- الذخرية، 153/1. 
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ومثاله من يعقد عقدًا للبيع ل يق�سد به جمرد نقل امللكية وقب�ص الثمن 

بل يق�سد به التحايل على الربا، فالعاقد هنا اآثم، ول يحل ما عقد فيما بينه 

وبني اهلل ديانة، واإن قامت الدلئل على اإن�ساء العقد على نيته اعتربت تلك 

النية الظاهرة �سببًا يف ف�ساد العقد وبطالنه. 

ويالحظ يف هذه احلال اأن النظر اإىل الباعث كان من حيث التاأثيم اأوًل ثم 

من حيث بطالن الت�سرف اإن قام دليل. 

فيه  للباعث، فالجتاه  اعتبار  املاآل من غري  اإىل  النظر  وهو  الثاين:  واأما 

اإىل الأفعال، وما تنتهي يف جملتها اإليه، فاإن كانت تنحو نحو امل�سالح التي 

هي املقا�سد من معامالت النا�ص بع�سهم مع بع�ص، كانت مطلوبة مبقدار 

ينا�سب طلب هذه املقا�سد، واإن كانت ماآلتها تنحو نحو املفا�سد فاإنها تكون 

حمرمة مبا يتنا�سب مع حترمي هذه املقا�سد، واإن كان مقدار التحرمي اأقل 

يف الو�سيلة.

اإىل املاآلت على هذا النحو ل يكون اإىل مق�سد العامل ونيته بل  والنظر 

اإىل نتيجة العمل وثمرته، وبح�سب النية يثاب ال�سخ�ص اأو يعاقب يف الآخرة 

على نحو النظر الأول، وبح�سب النتيجة والثمرة يح�سن العمل يف الدنيا اأو 

يقبح ويطلب اأو مينع؛ لأن الدنيا قامت على م�سالح العباد، وعلى الق�سطا�ص 

املحت�سبة  النية  دون  والثمرة  النتيجة  اإىل  النظر  ي�ستوجبان  وقد  والعدل، 

والق�سد احل�سن، فمن �سب الأوثان خمل�سًا العبادة هلل �سبحانه وتعاىل فقد 

احت�سب نيته عند اهلل يف زعمه، لول اأن اهلل �سبحانه وتعاىل نهى عن ال�سب 

تعالت  قال  فقد  علم،  بغري  عدوًا  اهلل  ف�سبوا  امل�سركني،  حنق  ذلك  اأثار  اإن 

ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے        ھ   ھ   كلماته:{ 

، فهذا النهي احلازم الكرمي كان املالحظ فيه النتيجة الواقعة 
)1(

{ ۇۆ
.

)2(

ل النية الدينية املحت�سبة«

1-�سورة الأنعام، الآية 108. 

2-ابن حنبل، لأبي زهرة، �ص 284، 285.  

37



�أق�صام �لذر�ئع: 

للذرائع اأربعة اأق�سام: 

الأول: ما يكون اأداوؤه اإىل الف�ساد قطعيًا، كحفر البئر يف طريق امل�سلمني، 

وهذا ممنوع باإجماع امل�سلمني. 

الثاين: ما يكون اأداوؤه اإىل املف�سدة نادرًا، كزراعة العنب، ولو اتخذ العنب 

بعد ذلك خمرًا؛ لأن ما يرتتب على الفعل من منافع اأكرث مما يرتتب عليه 

من م�سار؛ اإذ اإن امل�سار نادرة بالن�سبة للمنافع، وهذا النوع حالل ل �سك 

فيه، فهو باق على اأ�سل الإذن العام. 

الثالث: ما يكون ترتيب املف�سدة على الفعل من باب غلبة الظن ل من باب 

العلم القطعي، ول يعد نادرًا، ويف هذا احلال يلحق الغالب بالعلم القطعي؛ 

اأن  �سك  ول  الحتياط،  اأمكن  ما  للف�ساد  الحتياط  يوجب  الذرائع  �سد  لأن 

العملية يجري  الحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن، ولأن الظن يف الأحكام 

جمرى العلم. 

ار، فاإن البيع يف هذه  ومثال ذلك بيع ال�سالح وقت الفنت، وبيع العنب للخمَّ

احلال حرام. 

كبيوع  ن��ادرًا  ول  غالبًا  ل  كثريًا  املف�سدة  اإىل  اأداوؤه  يكون  اأن  الرابع: 

الآجال، فاإنها توؤدي اإىل الربا كثريًا ل غالبًا، وهذا مو�سع نظر والتبا�ص، 

بوقوع  الظن  اأو  العلم  لأن  فيجوز؛  بالبيع  الإذن  اأ�سل  اإىل  ُينظر  اأن  فاإما 

وعدمه،  الوقوع  بني  جمرد  احتماٌل  اإل  هناك  لي�ص  اإذ  منتفيان؛  املف�سدة 

واإما اأن ُينظر اإىل كرثة املف�سدة واإن مل تكن غالبة فيحرم. 

 .
)1(

ويف هذا الق�سم وقع اخلالف بني العلماء

1-اأ�سول الفقه، لأبي زهرة، 271- 273، وانظر: الذخرية، 152/1 – 153.   
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فتح �لذر�ئع: 

اإذا تقرر وجوب �سد الذرائع املوؤدية اإىل املحرم، تقرر وجوب فتح الذرائع 

املو�سلة اإىل الواجب؛ لأن الذريعة املو�سلة اإىل الواجب واجبة، لكن وجوبها 

ولهذا  الواجب،  اإىل  الوحيدة  الو�سيلة  هي  كانت  اإذا  معينًا  وجوبًا  يكون  قد 

وجوب  يكون  وقد  واج��ب(،  فهو  به  اإل  الواجب  يتم  ل  )ما  قاعدة:  ج��اءت 

و�سيلة الواجب على التخيري اإذا كانت هناك و�سائل متعددة كلها تف�سي اإىل 

.
)1(

الواجب

وباب �سد الذرائع وفتحها من اأهم ما ينبغي للفقيه معرفته، ولهذا قال 

ابن القيم- رحمه اهلل: 

ونهي،  اأمر  التكليف(  )اأي  فاإنه  التكليف؛  اأرب��اع  اأحد  الذرائع  �سد  »باب 

املق�سود،  اإىل  و�سيلة  والثاين:  لنف�سه،  مق�سود  اأحدهما:  نوعان:  والأم��ر 

والنهي نوعان: ما يكون املنهي عنه مف�سدة يف نف�سه، والثاين: ما يكون و�سيلة 

.
)2(

ين« اإىل املف�سدة، ف�سار �سد الذرائع املف�سية اإىل احلرام اأحد اأرباع الدِّ

ين.  قلت: و�سار كذلك فتح الذرائع املف�سية اإىل احلالل اأحد اأرباع الدِّ

�لعتد�ل يف �صدِّ �لذر�ئع وفتحها: 

الذرائع؛  �سد  املبالغة يف  ينبغي  ل   :� اهلل  رحمه   - زهرة  اأبو  ال�سيخ   يقول 

 لأن املغرق فيه قد ميتنع عن اأمر مباح اأو مندوب اأو واجب خ�سية الوقوع يف

 .
)3(

ظلم

قلت: وكذلك ل ينبغي املبالغة يف فتح الذرائع؛ لأنه قد يوؤدي اإىل الوقوع 

يف املحرم اأو املكروه. 

1- اأ�سول الفقه الذي ل ي�سُع الفقيه جهُله، د. عيا�ص بن نامي ال�سلمي، �ص 151.

2- اإعالم املوقعني، 189/3.

3- اأ�سول الفقه، لأبي زهرة، �ص 275. 
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الرتك،  وم�سار  الأخ��ذ  م�سار  بالذرائع  الأخ��ذ  يف  ف  ُيَتعرَّ اأن  فالواجب 

خذ به، واهلل �سبحانه وتعاىل يعلم املف�سد من 
ُ
وُيراجح بينهما، واأيهما رجح اأ

 .
)1(

امل�سلح

عالقة �صدِّ �لذر�ئع وفتحها مبقا�صد �ل�صريعة: 

تبنيَّ مما �سبق اأن �سد الذرائع وفتحها الق�سد منه هو جلب امل�سلحة ودرء 

املف�سدة، فالفعل واإن كان م�سروعًا مُينع اإذا اأدى اإىل مف�سدة، وكذلك الفعل 

واإن كان ممنوعًا ُيباح اإذا اأدى اإىل م�سلحة. 

ف�سد الذرائع وفتحها و�سيلة اإىل حتقيق مقا�سد ال�سرع، وهو حار�ص على 

اأحكامه من العبث بها وحماولة اللتفاف عليها بالإتيان بظواهرها واإ�ساعة 

مقا�سدها! 

�سد  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  حكمة  مبينا  اهلل  رحمه  القيم  اب��ن  يقول 

الذرائع: »اإن اهلل اإذا حرم �سيئًا وله طرق وو�سائل ُتف�سي اإليه فاإنه يحرمها 

اأباح  ولو  حماه،  ُيقرب  اأن  ومنعًا  له،  وتثبيتًا  لتحرميه  حتقيقًا  منها  ومينع 

اإليه لكان ذلك نق�سًا للتحرمي، واإغراء للنفو�ص  الو�سائل والذرائع املف�سية 

به، وحكمته تعاىل وعلمه ياأبى ذلك كل الإباء، بل �سيا�سة ملوك الدنيا تاأبى 

ذلك، فاإن اأحدهم اإذا منع جنده اأو رعيته اأو اأهل بيته من �سيء ثم اأباح لهم 

لُعدَّ متناق�سًا، وحل�سل من رعيته  اإليه  الطرق والأ�سباب والذرائع املو�سلة 

وجنده �سد املق�سود، وكذلك الأطباء اإذا اأرادوا ح�سم الداء منعوا �ساحبه 

من الطرق والذرائع املو�سلة اإليه، واإل ف�سد عليهم ما يرومون اإ�سالحه. 

احلكمة  درج��ات  اأعلى  يف  هي  التي  الكاملة  ال�سريعة  بهذه  الظن  فما 

تعاىل  اهلل  اأن  علم  ومواردها  م�سادرها  تاأمل  ومن  والكمال؟!  وامل�سلحة 

.
)2(

ور�سوله �سدَّ الذرائع املف�سية اإىل املحارم باأن حرمها ونهى عنها«

*   *  *
1- ال�سابق 276.

2- اإعالم املوقعني، 164/3.
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�ملطلب �ل�صاد�س

�ملرونة �لأ�صولية

الفقه  اأ���س��ول  بني  العالقة  ق��وة  ات�سحت  ال�سابقة  اخلم�ص  املطالب  يف 

ومقا�سد ال�سريعة، واأن هذه الأ�سول و�سائل ملقا�سد ال�سريعة، ولي�ست غاية 

يف ذاتها.

وات�سح اأي�سًا اأن كَلَََّ اأ�سل من هذه الأ�سول َيهدف اإىل جلب امل�سالح ودرء 

املفا�سد، وهذا هو خال�سة ما تق�سد اإليه ال�سريعة الغراء.

الأ�سولية  باملرونة  يتحلى  اأن  املجتهد  على  فاإن  كذلك  الأم��ر  كان  واإذا 

الكتاب  الدللة من  القطعي  الن�ص  – عدا  الأ�سول  باأ�سل من  يت�سبث  فال 

نة، والإجماع – وهو يرى اأن هذا الأ�سل قد اأدى به اإىل حكم يخالف  وال�سُّ

ما ق�سد اإليه ال�سرع من جلب م�سلحة اأو درء مف�سدة، ولكن عليه اأن يبحث 

اأ�سول الفقه ي�ستنبط منه حكمًا للم�ساألة مو�سع البحث  اآخر من  اأ�سل  عن 

يحقق مق�سود ال�سرع.

اأخذ به، واإذا كان ل يحققه ترَكه  فاإذا وجد قيا�سًا جلّيًا يحقق املق�سود 

واأخذ بالقيا�ص اخلفي الذي يحقق املق�سود، فاإذا مل يجد ُبغيته يف القيا�ص 

ل اإىل اأ�سل اآخر يحقق املق�سود، فاإن مل يكن  جليه وخفيه ا�ستح�سن باأن َيعدرْ

ا�ستح�سان اأخذ بامل�سلحة املر�سلة اأو العرف اأو �سد الذرائع...اإلخ. 

املراد اأن ياأخذ باأ�سل من تلك الأ�سول ي�ستخرج منه حكمًا يحقق املق�سد؛ 

لأن هذه الأ�سول و�سائل للمقا�سد، ل مقا�سد يف ذاتها !

يقول ال�سيخ اأبو زهرة عن اإمام دار الهجرة – رحمه اهلل:»جعل القيا�ص 

طريقًا لتحقيق امل�سلحة، وجعل من طرقها ال�ستح�سان برتجيح ال�ستدلل 

القريبة  املر�سلة  امل�سلحة  وجعل  اإليها،  الو�سول  القيا�ص  اأبعد  اإن  املر�سل 

الذرائع وفتحها  اأي�سر �سبيل، وجعل �سد  لتتحقق من  اأ�سا�سًا يف ال�ستدلل 
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اعترب  اأخ��ريًا  ثم  ال�ستدلل،  اأ�سول  من  اأي�سًا  اأ�ساًل  واعتربه  طرقها،  من 

العرف وهو باب من اأبواب رفع احلرج ودفع امل�سقة وحتقيق امل�سلحة و�سّد 

وحاجاتهم  الآثام  من  الربيئة  النا�ص  رغبات  ق  حُتقِّ العقود  وجعل  احلاجة، 

وت�سري على مقت�سى م�سهورهم.

م�سالح  حتقيق  اإىل  الأ�سا�سي  ال�سارع  ق�سد  راأى  فمالك –[–  قد 

النا�ص جلّيًا يف �سريعته فجعل فقهه الذي ل يعتمد فيه على الن�ص القطعي 

ي�سري حول قطبها، ويدور على حمورها، يحميها ب�سدِّ الذرائع و فتحها، ويكرث 

.
)1(

من الطرق املو�سلة اإليها، لتتحقق من اأقرب طريق واأي�سر �سبيل«

ن�سل  اأن  قوله:»نريد  يف  بلتاجي  حممد  الدكتور  املعنى  هذا  ويوؤكد 

ًا  ن�سّ يجد  مل  اإذا  القيا�ص  اإىل  يلجاأ  كان  مالكًا  اأن  اإىل  ذلك  كل  من 

نّيًا اأو �ُسنة �سحيحة اأو اإجماعًا معتربًا عنده، وكان يعمل بالقيا�ص عندئٍذ  قراآ

مادام القيا�ص يحقق املقا�سد ال�سرعية عنده، لكنه اأي�سًا كان يلجاأ اإىل طرق 

اأخرى لالجتهاد حني كان يرى اأن العمل بها اأكرث حتقيقًا ملقا�سد الت�سريع 

.
)2(

واأهدافه ومقرراته«

والإمام مالك يف هذا ال�ساأن لي�ص وحده بل كان هذا �ساأن علمائنا واأئمتنا، 

واإن تفاوتوا يف مقدار تلك املرونة الأ�سولية التي تهدف اإىل حتقيق املقا�سد 

ال�سرعية.

فاملجتهد الذي يتحَلَّى بتلك املرونة لي�ص ،اإذن، بدعًا يف الأمر، بل هو ُمتَّبع 

لعلماء الأمة يف الع�سور الزاهرة.

1- مالك، لأبي زهرة، �ص359-360.

2- مناهج الت�سريع 617/2.
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املبحث الثاين

القواعُد الفقهيرَّة والأ�صوليرَّة 

و�صائُل للمقا�صد ال�شعيرَّة 





�ملطلب �لأول

قاعدة �لأمور مبقا�صدها

اأن الأقوال والأفعال ُيحكم  اأهم القواعد الفقهية، ومعناها  القاعدة  هذه 

عليها بناًء على املق�سود منها ولي�ص على ظواهرها فقط.

اأو بعبارة اأخرى: اأن احلكم املرتتب على ما ي�سدر من الإن�سان من اأقوال 

.
)1(

واأفعال يتوقف على املق�سود من تلك الأقوال والأفعال 

بالنيات،  الأعمال  ]–»اإمنا  النبي  قول  القاعدة  هذه  اأدلة  ومن  هذا، 

.
)2(

واإمنا لكل امرئ ما نوى«

يف  الأئمة  عن  النقل  تواتر  قد  اأنه  اعلم  اهلل:  رحمه  ال�سيوطي  قال 

تعظيم قدر حديث النية: قال اأبو عبيدة: لي�ص يف اأخبار النبي ] �سيء اأجمع 

.
)3(

واأغنى واأكرث فائدة منه

واتفق الإمام ال�سافعي واأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن املديني واأبو داود 

.
)4(

والدارقطني وغريهم على اأنه ثلث العلم، ومنهم من قال: ربعه

: »وددت اأنه لو كان من الفقهاء من لي�ص 
)5(

وقال عبد اهلل بن اأبي جمرة

التدري�ص  اإىل  ويقعد  اأعمالهم،  يف  مقا�سدهم  النا�َص  ُيعلِّم  اأن  اإل  �سغل  له 

تي على كثري من النا�ص اإل من ت�سييع 
ُ
يف اأعمال النيات لي�ص اإل؛ فاإنه ما اأ

.
)6(

النيات«

1- تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية �ص17.

 ،[ اإىل ر�سول اهلل  الوحي  الوحي، باب كيف كان بدء  البخاري يف �سحيحه: كتاب بدء  2-اأخرجه 

الغزو  فيه  واأنه يدخل  بالنية«  الأعمال  ]»اإمنا  النبي  باب قول  الإمارة،  وم�سلم يف �سحيحه: كتاب 

وغريه من الأعمال.

3-الأ�سباه والنظائر، 9/1. 

4-ال�سابق 9/1، وانظر: املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية �ص74. 

5-هو عبد اهلل بن �سعد بن �سعيد بن اأبي جمرة الأزدي الأندل�سي، حُمدث، مالكي املذهب، من كتبه 

)جمع النهاية( اخت�سر به �سحيح البخاري، تويف يف م�سر �سنة 695 ، الأعالم 89/4. 

6- املدخل لبن احلجاج، 3/1.
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تاأثري �لق�صد )�لنية( يف �لأقو�ل و�لأفعال:

اأكد ابن القيم رحمه اهلل اأدلة ال�سرع وقواعده متظاهرة على اأن الق�سود 

يف العقود معتربة، واأنها توؤثر يف �سحة العقد وف�ساده ويف حله وحرمته، بل 

وحترميًا  حتلياًل  بعقد  لي�ص  الذي  الفعل  يف  توؤثر  اأنها  وهي  ذلك،  من  اأبلغ 

في�سري حالًل تارة وحرامًا تارة اأخرى باختالف النية والق�سد، كما ي�سري 

�سحيحًا تارة وفا�سدًا تارة باختالفها.

الذبح، فاإن احليوان يحل اإذا ُذبح لأجل الأكل،  و�سرب لذلك اأمثلة منها 

يحرم  للمحرم  ي�سيده  فالذي  ال�سيد،  ومنها  اهلل،  لغري  ُذبح  اإذا  ويحرم 

عليه، واإذا �ساده للحالل فال يحرم على املحرم، ومنها ع�سر العنب بنية 

وع�سره   ،[ ر�سوله  ل�سان  على  فاعله  ملعون  مع�سية  فهو  خمرًا  يكون  اأن 

ي�سريه جائزا، مع اأن �سورة الفعل واحدة، وكذلك 
)1(

باأن يكون خالًّ اأو دب�سًا 

ال�سالح يبيعه الرجل ملن يعرف اأنه يقتل به م�سلمًا حرام باطل؛ ملا فيه من 

الإعانة على الإثم والعدوان، واإذا باعه ملن يعرف اأنه يجاهد به يف �سبيل اهلل 

فهو طاعة وقربة...

واإذا كان هذا ظاهرا مقررا يف املعامالت، فهو يف العبادات اأظهرواأوكد، 

فاإن  ذك��ره،  اإىل  يحتاج  اأن  من  اأظهر  وف�سادها  �سحتها  يف  النيات  »فتاأثري 

القربات كلها مبناها على النيات، ول يكون الفعل عبادة اإل بالنية والق�سد، 

ولهذا لو وقع يف املاء ومل ينو الغ�سل، اأو دخل احلمام للتنظيف اأو �سبح للتربد 

مل يكن غ�سله قربة ول عبادة بالتفاق؛ فاإنه مل ينو العبادة فلم حت�سل له، 

واإمنا لمرئ ما نوى، ولو اأم�سك عن املفطرات عادة وا�ستغاًل ومل ينو القربة 

مل يكن �سائمًا، ولو دار حول البيت يلتم�ص �سيئًا �سقط منه مل يكن طائفًا، 

ولو اأعطى الفقري هبة اأو هدية ومل ينو الزكاة مل يح�سب زكاة، ولو جل�ص يف 

برْ�ص: ع�سل التمر وع�سارته، ل�سان العرب، مادة )دب�ص(. 1-الدِّ
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امل�سجد ومل ينو العتكاف مل يح�سل له...« واعترب الإمام ذلك مطردا يف 

ال�سريعة« )اإعالم املوقعني 137-134/3(.

�لعمل تابع للنية :

ويف�سد  ب�سحتها  ي�سح  لها  »تابع  وهو  وقوامه،  ولبُّه  العمل  روح  فالنية 

بف�سادها، والنبي ] قد قال كلمتني كفتا و�سفتا وحتتهما كنوز العلم، وهما 

قوله: »اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرئ ما نوى« فبني يف اجلملة الأوىل 

اإل بنية، ثم بني يف اجلملة  اإل بالنية، ولهذا ل يكون عمل  اأن العمل ل يقع 

الثانية اأن العامل لي�ص له من عمله اإل ما نواه وهذا يعم العبادات واملعامالت 

والأميان والنذور و�سائر العقود والأفعال، وهذا دليل على اأن من نوى بالبيع 

عقد الربا ح�سل له الربا، ول يع�سمه من ذلك �سورة البيع، واأن من نوى 

بعقد النكاح التحليل كان حملاًل، ول يخرجه من ذلك �سورة عقد النكاح؛ 

.
)1(

لأنه قد نوى ذلك، واإمنا لمرئ ما نوى«

هي:  مبقا�سدها  الأم��ور  قاعدة  عن  متفرعة  قاعدة  العلماء  د  قعَّ ولهذا 

 

»العربة يف العقود للمقا�سد واملعاين ل لالألفاظ واملباين«.

ما يفتقر �إىل �لنية من �لأعمال وما ل يفتقر:

ب به،  ُيتقرَّ الأحكام ال�سرعية تدور على الطلب والنهي، فغري املطلوب ل 

بها  ي�سعر  ولو مل  الإن�سان من عهدتها برتكها،  والرتوك يخرج  فالنواهي 

فال يحتاج الإن�سان اإىل نية يف ترك املعا�سي، فبرتكها يخرج من عهدتها، 

.
)2(

والنية يف الرتوك تفيد يف حت�سيل الثواب ل يف اخلروج من العهدة 

كاأداء  منه،  ود  املق�سُ اأداء  يف  كافية  �سورته  تكون  نوع  نوعان:  والطلب 

الديون، ورد الودائع، ونفقات الزوجات؛ فاإن امل�سلحة املق�سودة منه و�سوله 

1- اإعالم املوقعني 137-134/3.

2- الأمنية يف اإدراك النية، للقرايف، �ص72.
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.
)1(

اإىل اأ�سحابه فال يحتاج اإىل نية؛ لأن �سورته كافية يف اأداء املق�سود منه

منه:  املق�سود  حت�سيل  يف  كافية  غري  �سورته  تكون  ما  الثاين:  والنوع 

ود  املق�سُ فاإن  تعاىل،  به اهلل  يعبد  ما  و�سائر  وال�سيام  والطهارة  كال�سالة 

منه تعظيم اهلل تعاىل واإجالله واخل�سوع له، باأداء تلك العبادات، ول يح�سل 

املق�سود منها وهو تعظيم اهلل تعاىل اإل بالنية.

وكذلك الت�سرفات املحتملة حتتاج يف تعيني املراد منها اإىل نية، كمن له 

 .
)2(

اأيتام هو و�سي عنهم فا�سرتى �سلعة لأحدهم فال تتعني له اإل بالنية 

هل  لختالفهم  ل؛  اأم  نية  اإىل  حتتاج  هل  م�سائل  يف  الختالف  وقع  وقد 

تدخل �سمن املاأمورات اأم املنهيات؟ منها اإزالة النجا�سة، فمن راأى اأن العبد 

الوجوه،  اأكمل  على  يديه  بني  بالوقوف  تعاىل  اهلل  لتعظيم  باإزالتها  ماأمور 

اأوجب فيها النية، ومن راأى اأنها تدخل يف باب الرتوك واملنهيات للنهي عن 

مالب�سة اخلبث حني ال�سالة، قال بعدم وجوب النية؛ لأن الرتوك ل حتتاج 

.
)3(

اإىل نية 

فما ل يحتاج اإىل نية من الأعمال هو:

�َص فيها، كالإميان باهلل وتعظيمه واإجالله واخلوف  1- القربات التي ل َلبرْ

فاإنها  القراآن،  والذكر وقراءة  والت�سبيح  التهليل  والتوكل عليه، وكذلك  منه 

.
)4(

متميزة هلل تعاىل ل تكون اإل له، ولذا مل تكن حمتاجة اإىل نية 

2- النية ل حتتاج اإىل نية اأخرى؛ لأن النية حقيقتها الإخال�ص هلل تعاىل، 

.
)5(

فال حتتاج معها اإىل ما يخ�س�سها لالإخال�ص 

3- الألفاظ ال�سريحة يف بابها ل حتتاج اإىل نية لن�سرافها بالن�ص اإىل 

1- اأقول : هذا من حيث اخلروج من العهدة ، اأما من حيث الثواب عليه فهو يفتقر اإىل نية. 

2- الأمنية يف اإدراك النية ، �ص78، وانظر : تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ، �ص23،22.

3- الأمنية يف اإدراك النية ، �ص73.

4- لكن النية تفيد يف الثواب. 

5- الأمنية ، �ص78. 
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مدلولها، ك�سريح الطالق يقع به الطالق متى ق�سد النطق به، ولو مل ينو به 

الطالق، وما كان غري �سريح كالكناية يحتاج اإىل نية. 

4- الأعيان يف العقود اإذا كانت الأغرا�ص منها متعينة فال يحتاج يف العقد 

والثوب،  والكتاب  والكر�سي  كالب�ساط  منها  املرادة  املنفعة  تعيني  اإىل 

اأن يعني  اإىل  ا�ستاأجرها مثاًل  فاإن منافعها متعينة معروفة، ل يحتاج من 

ما يريده منها، واإذا كانت الأغرا�ص غري متعينة، كالأر�ص تكون للبناء 

اأو الزراعة والدابة للحمل اأو الركوب، فال بد من تعيني املنفعة املق�سودة.

نية،  اإىل  يحتاج  فال  لزيد،  واحد  كدين  مل�ستحقيها  املتعينة  احلقوق   -5

واإن كان احلق متعددًا كدينني لزيد اأحدهما برهن، والآخر من غري رهن 

.
)1(

احتاج املدفوع منهما اإىل نية، واهلل تعاىل اأعلم

عالقة هذه �لقاعدة باملقا�صد:

تذكر  فهي  �سيغتها  خ��الل  م��ن  باملقا�سد  القاعدة  ه��ذه  عالقة  تت�سح 

)املقا�سد( وجتعل الأمور )اأقواًل واأفعاًل( مرتبطة اأحكامها بها. 

املقا�سد  هي  لي�ست  القاعدة  ن�ص  يف  املذكورة  )املقا�سد(  كانت  واإذا 

ال�سرعية، واإمنا هي مقا�سد املكلفني، فاإن الغاية من القاعدة تفعيل مقا�سد 

ال�سريعة باأن تكون مقا�سد املكلفني مطابقة لها ولي�ست �سدها. 

يقول ال�ساطبي رحمه اهلل: 

يف  لق�سده  موافقًا  العمل  يف  ق�سده  يكون  اأن  املكلف  من  ال�سارع  ق�سد 

الت�سريع، والدليل على ذلك ظاهر من و�سع ال�سريعة؛ اإذ قد مر اأنها مو�سوعة 

اأن ُيجري على  مل�سالح العباد على الإطالق والعموم، واملطلوب من املكلف 

ذلك اأفعاله، واأن ل يق�سد خالف ما ق�سد ال�سارع، ولأن املكلف ُخِلق لعبادة 

اهلل، وذلك راجع للعمل على وفق الق�سد يف و�سع ال�سريعة، هذا حم�سول 

العبادة، فينال بذلك اجلزاء يف الدنيا والآخرة. 

1- الأمنية يف اإدراك النية ، �ص78، وانظر: تطبيقات القواعد الفقهية عند املالكية ،�ص24،23. 
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واأي�سًا فقد مرَّ اأن ق�سد ال�سارع املحافظة على ال�سروريات، وما رجع اإليها 

يكون  اأن  بد  فال  العبد،  به  ُكّلف  ما  وهو عني  والتح�سينات،  احلاجيات  من 

مطلوبًا بالق�سد اإىل ذلك، واإل مل يكن عاماًل على املحافظة، لأن الأعمال 

اإقامة هذه امل�سالح بح�سب  اأن يكون خليفة اهلل يف  بالنيات، وحقيقة ذلك 

طاقته ومقدار و�سعه، واأقل ذلك خالفته على نف�سه ثم على اأهله ثم على كل 

من تعلقت له به م�سلحة. ولذلك، قال النبي ]:»كلكم راع وكلكم م�سئول 

.
)1(

عن رعيته«

 ويقول اأي�سًا: »كل من ابتغى يف تكاليف ال�سريعة غري ما �ُسرعت له فقد 

ناق�ص ال�سريعة، وكل من ناق�سها فعمله يف املناق�سة باطل، فمن ابتغى يف 

التكاليف مامل ُت�سرع له فعمله باطل، اأما اأن العمل املناق�ص باطل فظاهر؛ 

فاإن امل�سروعات اإمنا و�سعت لتح�سيل امل�سالح، ودرء املفا�سد فاإذا خولفت 

.
)2(

مل يكن يف تلك الأفعال التي خولف بها جلب م�سلحة ول درء مف�سدة«

ف�ستظل  املكلَّف  مبقا�سد  العناية  تتم  مل  ما  الري�سوين:  الدكتور  ويقول 

 .
)3(

مقا�سد ال�سارع حربًا على ورق اأو فكرة يف اأذهان العلماء 

وبناًء على ذلك فاإن الهتمام مبقا�سد املكلف – الذي تدعو اإليه القاعدة- 

هو يف نهاية الأمر اهتمام مبقا�سد ال�سريعة وتفعيل لها. 

راع يف  العبد  باب  العتق،  كتاب  البخاري يف �سحيحه:  اأخرجه  25، واحلديث   � املوافقات،23/5   -1

مال �سيده، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة، باب ف�سيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على 

الرفق بالرعية.

2- املوافقات، 28،27/3.

3- نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي، �ص163.
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�ملطلب �لثاين

قاعدة �مل�صقة جتلب �لتي�صري

هذه قاعدة من القواعد الفقهية الكربى وهي تعني اأن امل�سقة اإذا ُوجدت 

اأوجدت التي�سري. 

جتلبه  التي  امل�سقة  بل  ال�سرعي  التي�سري  جتلب  م�سقة  كلُّ  لي�ست  لكن 

هي امل�سقة التي ل يطيقها املكلَّف. 

اإذن امل�سقة نوعان: 

- م�سقة ل جتلب التي�سري، وهي التي ل ينفك عنها التكليف ولي�ست فوق 

الو�سوء يف  ومن  ال�سوم  تكون من اجلوع يف  التي  املعتادة  كامل�سقة  الطاقة 

اليوم البارد، ومن اخلروج لل�سالة اإىل امل�سجد فجرًا، ونحو ذلك. 

- وم�سقة جتلب التي�سري وهي التي تكون فوق طاقة املكلَّف، وينفك عنها 

التي جتلب  هي  امل�سقة  فهذه  الو�سع،  اإل مبا يف  يكلف  ل  اهلل  لأن  التكليف؛ 

التي�سري والتخفيف.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    اأدلة هذه القاعدة قول اهلل تعاىل:{  هذا، ومن 

ے    ھ   ھ    ھ    تعاىل:{ھ   وق��ول��ه   ،
)1(

{ ۋ  ٴۇ    ۈ   ۈ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ    } ت��ع��اىل:  وق��ول��ه   ،

)2(

ۓ} ے  
، وقوله 

)4(

، وقوله تعاىل: { ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ }
)3(

ڈ}
 .

)5(

تعاىل: { ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ }

1- �سورة البقرة، الآية 185.  

2- �سورة احلج، الآية 78. 

3- �سورة املائدة، الآية 6.  

4- �سورة البقرة، الآية 286.

5- �سورة الطالق، الآية7. 
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، وقول عائ�سة–ر�سي اهلل عنها–: 
)1(

وقول النبي ]: »ي�سروا ول تع�سروا«

»ما ُخريِّ النبي ] بني اأمرين اإل اختار اأي�سرهما ما مل يكن اإثمًا فاإن كان 

وقوله ] :»اإن الدين ي�سر ولن ي�ساد الديَن اأحٌد 
)2(

اإثمًا كان اأبعد النا�ص منه«

 .
)3(

اإل غلبه«

اإذن، التي�سري مق�سد �سرعي بال ريب، ويظهر من كالم النبي ] اأمران 

مهمان: 

الأول: اأن الدين يف ذاته ي�سر، ولي�ص اأن الي�سر، اأي ي�سر، هو الدين، ومعنى 

اأن كل ما جاء به الدين من تكاليف اإمنا هي ي�سر ل ع�سر فيها، مع  ذلك  

اعتبار اأن الع�سر املوجود يف بع�ص الأحكام ليخرجها عن مقدور الإن�سان، 

كما يعني ذلك اأن كل �سيء خارج عن اإطار الدين فلي�ص من الدين واإن كان 

ي�سرًا. 

ب��ّرًا وخريًا،  ي�سري  كلُّ  فلي�ص  اإث��م،  هو  ما  الي�سرية  الأم��ور  اأن من  الثاين: 

ي�سرٌي  وبع�سهم  بالربا،  الإقرا�ص  اأو  القرتا�ص  عليهم  ي�سرٌي  النا�ص  فبع�ص 

عليهم  الأم��ور  هذه  ُر  ُي�سرْ فهل  والن�ساء...اإلخ،  الرجال  بني  الختالط  عليه 

ُيحلها لهم؟!

انظر ماذا تقول عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - عن النبي ] : »ما ُخري بني 

اإثمًا كان اأبعد النا�ص  اإثمًا ، فاإن كان  اأمرين اإل اختار اأي�سرهما ما مل يكن 

منه« فكالمها يدل على اأن من الأمور الي�سرية ما هو اإثم، واأن الواجب هو 

البعد عنه، ل الأخذ به بحجة اأنه اأي�سر من غريه؛ لأن الأخذ به واحلالة هذه 

1- اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب العلم، باب ما كان النبي ] يتخولهم باملوعظة والعلم كي 

ل ينفروا، وم�سلم يف �سحيحه : كتاب اجلهاد وال�سري، باب يف الأمر بالتي�سري وترك التنفري. 

والنتقام حلدود  اإقامة احلدود  باب  كتاب احلدود،  البخاري يف �سحيحه:   - بنحوه   - اأخرجه   -2

واختياره  لالآثام   [ مباعدته  باب  الف�سائل،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم   - بلفظه   - واأخرجه  اهلل، 

من املباح اأ�سهله. 

3- اأخرجه البخاري يف �سحيحه : كتاب الإميان، باب الدين ي�سر.
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ى انفالتًا وبعدًا  ل ُي�سمى تي�سريًا ورخ�سة - كما يزعم الزاعمون - واإمنا ُي�سمَّ

عن ال�سرع!!

�صروط �لعمل بالقاعدة: 

َمل بال �سروط، بل لها �سروط  م يت�سح اأن هذه القاعدة ل ُتعرْ بناًء على ما تقدَّ

 لإعمالها؛ حتى نغلق الباب اأمام املتفلتني من التكاليف بدعوى )التي�سري(، واأن 

)الدين ي�سر( ، اإىل اآخره من الكالم احلق الذي ُيراد به باطل! 

ويجمل لنا بع�ص اأهل العلم تلك ال�سروط فيما يلي: 

ًا  ًا، فاإذا �سادمت ن�سّ ي�سرتط يف جلب امل�سقة للتي�سري اأن ل ُت�سادم ن�سّ 1 -

اجلهاد  م�سقة  فرتتكب  امل�سقة،  وارتكاب  بالن�ص  الأخذ  الواجب  كان 

ول يدخلها التي�سري؛ وذلك لالأمر ببذل النفو�ص والأموال يف �سبيل اهلل، 

وذلك  التي�سري؛  يدخلها  ول  والق�سا�ص  احلدود  اإقامة  م�سقة  وُترتكب 

 .
)1(

لأمر اهلل تعاىل بذلك 

عنها  ينفك  ل  كانت  ف��اإن  التكاليف،  عنه  تنفك  مما  امل�سقة  تكون  اأن  2 -

التكليف فال جتلب التي�سري، كالو�سوء على املكاره فاإنه مطلوب حت�سيله 

مع ما فيه من امل�سقة، وكامل�سقة احلا�سلة من ال�سفر اإىل احلج، ويف اأداء 

املنا�سك فاإنها ل ُت�سقط التكليف؛ لأنها ل تنفك عنه عادة.  

امل�سقة التي توجب التي�سري هي ال�سديدة كاخلوف على النف�ص اأو الع�سو،  3 -

امل�سقة  ل  ُب��رء،  تاأخر  اأو  مر�ص  زي��ادة  ت�سبب  كالتي  املتو�سطة  وكذلك 

 .
)2(

اخلفيفة كاأدنى وجع يف اأ�سبع اأو اأدنى �سداع اأو تاأثر مزاج 

1- وهذا يرجع – يف نظري – اإىل عظم امل�سالح املرتتبة على هذه الأمور من حفظ الدين وحفظ 

اإىل عظم الأجر املرتتب على اجلهاد يف �سبيل  اأي�سًا  النف�ص، وهما �سروريان ل غنى عنها، ويرجع 

اهلل تعاىل.  

2- تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، �ص25.
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�أ�صباب �لتخفيف: 

1- ال�سفر.2- املر�ص.3- الإكراه.4- الن�سيان.

5- اجلهل، وذلك يف امل�سائل التي ُيعذر فيها الإن�سان باجلهل، و�سابطها - 

كما يقول ابن ر�سد - اأن كل ما يتعلق به حق للغري ل يعذر اجلاهل فيه بجهله، 

وما ل يتعلق به حق للغري يعذر فيه، اإن كان مما ي�سعه ترك تعلمه، واإن كان 

.
)1(

مما ل ي�سعه ترك تعلمه مل يعذر فيه بجهله

6- عموم البلوى، وذلك كال�سالة يف النجا�سة املعفو عنها مل�سقة الحرتاز 

منها، مثل ر�سا�ص النجا�سات من طني ال�سوارع.

7- نق�ص الأهلية: يعد نق�ُص الأهلية نوعًا من امل�سقة وذلك كرفع القلم 

 .
)2(

عن ال�سبي واملجنون

�أنو�ع �لتخفيف: 

التخفيفات الناجتة عن امل�سقة اأنواع: 

1- تخفيف اإ�سقاط، كاإ�سقاط ال�سالة عن احلائ�ص، واجلهاد واجلماعة 

واجلمعة عن املري�ص. 

2- تخفيف تنقي�ص كتق�سري ال�سالة يف ال�سفر. 

3- تخفيف اإبدال كالتيمم بدل الو�سوء اأو الغ�سل ملن له عذر. 

4- تخفيف تقدمي وتاأخري كتقدمي ال�سالة للجمع، وكذلك تاأخريها. 

5- تخفيف ترخي�ص كالعفو عن اأثر النجا�سة يف حمل ال�ستنجاء، وتناول 

ة.  اخلمر للُغ�سَّ

)3(

6- تخفيف تغيري، كتغيري نظام ال�سالة يف اخلوف. 

1 - �سرح املنهج املنتخب، لأحمد بن علي املنجور، �ص91.

2- تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، �ص25، 27، وانظر: علم اأ�سول الفقه، لعبد الوهاب خالف، 

�ص193.

3- تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، �ص27. 
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�لقو�عد �ملتفرعة عن هذه �لقاعدة: 

1- اإذا �ساق الأمر اتَّ�سع، واإذا اتَّ�سع �ساق. 

2- ال�سرورات تبيح املحظورات. 

ر بقدرها.  3-ال�سرورة تقدَّ

4- ال�سطرار ل ُيبطل حق الغري. 

5- احلاجة تنزل منزلة ال�سرورة، عامة كانت احلاجة اأو خا�سة. 

.
)1(

6- ينزل املجهول منزلة املعدوم 

عالقة �لقاعدة مبقا�صد �ل�صريعة:

اأول مايدل على قوة عالقة هذه القاعدة باملقا�سد اأنها تهدف اإىل التي�سري، 

ول �سك - كما اأ�سلفنا - اأن التي�سري مق�سد �سرعي دلت عليه اآيات الكتاب 

رة.  نة املطهَّ املحكمة، و�سحيح ال�سُّ

وثاين مايدل على قوة هذه العالقة اأن الرخ�ص املبنية عليها تهدف كلها 

لتحقيق امل�سلحة ودرء املف�سدة، وهو املق�سد العام يف ال�سريعة الإ�سالمية، 

ولهذا جند الرخ�ص كلها تهدف اإىل ذلك- واإن اختلفت يف درجة الطلب: 

على  خاف  ملن  والفطر  للم�سطر،  امليتة  كاأكل  فعلها  يجب  رخ�ص  »فهناك 

نف�سه الهالك.

َوُرَخ�ٌص ُيندب فعلها كالق�سر يف ال�سفر، والنظر اإىل املخطوبة. 

 .
)2(

َلم يف جمال املعاو�سات املالية«  َوُرَخ�ُص ُيباح فعلها وتركها كال�سَّ

لقوة  تبعًا  واإباحة  وندبًا  الرخ�ص وجوبًا  الطلب يف هذه  وقد اختلفت قوة 

امل�سلحة املرتتبة على الأخذ بها، وقوة املف�سدة املرتتبة على تركها. 

ال�سريعة:  ومقا�سد  القاعدة  هذه  بني  العالقة  قوة  على  يدل  ما  وثالث 

1-املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية، �ص102اإىل 108. 

2-املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلِّية، �ص101، 102. 

55



»اأن الت�سهيالت ال�سرعية التي جاءت على �سبيل ال�ستثناء، من اأجل رعاية 

حاجات  اإن  بل  امللجئة،  ال�سرورة  ح��الت  على  تقت�سر  ل  النا�ص  م�سالح 

 .
)1(

اجلماعة توجب الت�سهيالت ال�ستثنائية اأي�سًا«

اإذا  »اإن احلرام  بقوله:  كتابه )الغياثي(  ومن ذلك ما قرره اجلويني يف 

ق الزماَن واأهَله ومل يجدوا اإىل طلب احلالل �سبياًل فلهم اأن ياأخذوا منه  َطبَّ

قدر احلاجة، ول ُت�سرتط ال�سرورة التي نرعاها يف اإحالل امليتة يف حقوق 

اآحاد النا�ص، بل احلاجة يف حق النا�ص كافة تنزل منزلة ال�سرورة يف حق 

امليتة  يتعاَط  لو �سابر �سرورته، ومل  الواحد امل�سطر  فاإن  الواحد امل�سطر؛ 

النا�ص  لهلك  ال�سرورة،  اإىل  وتعدوها  حاجاتهم  النا�ص  �سابر  ولو  لهلك، 

قاطبة، ففي تعدي الكافة احلاجَة من خوف الهالك ما يف تعدي ال�سرورة 

يف حق الآحاد، فافهموا تر�سدوا، بل لو هلك واحد، مل يوؤدِّ هالُكه اإىل خرم 

بامل�سلك  لهلكوا  النا�ُص احلاجَة  ى  ولو تعدَّ الدنيوية والدينية،  الكلية،  الأمور 

 .
)2(

الذي ذكرناه من عند اآخرهم«

وكذلك احلاجات اخلا�سة تنزل منزلة ال�سرورة مثل جواز لب�ص احلرير 

.
)3(

للرجال لدفع القمل واحلكة 

�سروري  باأمر  تعلَّق  �سواء  احلرج  رفع  اإىل  قا�سدة  اإذن،  فال�سريعة، 

َثمَّ جاءت قاعدة متفرعة عن قاعدتنا الأم وهي: احلاجة  حاجي، ومن  و  اأ

تنزل منزلة ال�سرورة عامة كانت اأو خا�سة. 

*   *   *

1-ال�سابق، �ص 107. 

2- غياث الأمم يف التياث الظلم، �ص231. 

3-اإي�ساح القواعد الفقهية لطالب املدار�ص ال�سولتية ، لل�سيخ عبد اهلل بن �سعيد اللحجي، �ص46. 
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�ملطلب �لثالث

َمة  كَّ قاعدة �لعادة ُمَ

هنا  بالعادة  وُيق�سد  ال��ُك��ربى،  الفقهية  القواعد  م��ن  ق��اع��دة  ه��ذه 

مة  باملحكَّ ويق�سد  ال�سليمة،  الطباع  ذوي  عند  املقبولة  املتكررة  الأمور 

ُيتحاكم  النا�ص  العادة والأعراف اجلارية بني  اأن  التحكيم -  - وهي من 

 .
)1(

اإليها مبا ل يخالف الن�ص ال�سرعي

اإليها فيما  فمعنى القاعدة اإذن: العادة التي ل ت�سادم ال�سرع ُيتحاكم 

ل ن�ص فيه ول اإجماع. 

ومن اأدلة هذه القاعدة: 

)2(

1- قوله تعاىل:{ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  }

والعرف هو املعروف، وهو كل اأمر ُعِرف اأنه ل بد من الإتيان به، واأن وجوده 

 .
)3(

خري من عدمه 

وولدك  يكفيك  م��ا  »خ��ذي  �سفيان:  اأب��ي  زوج  لهند   [ النبي  ق��ول   -2

.
)4(

باملعروف«

اهلل  عند  فهو  ح�سنًا  امل�سلمون  راأى  [:»م���ا  م�سعود  اب��ن  ق��ول   -3

.
)5(

ح�سن«

�صرطا �لعمل بهذه �لقاعدة: 

عليه  تعارف  اإذا  املنكر  اإق��رار  لزم  واإل   ، الن�صَّ العادُة  تخالف  ل  اأن   -1

النا�ص.

1-تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، �ص31. 

2- �سورة الأعراف، الآية 199. 

3-تف�سري ابن كثري532/3، والتف�سري الكبري 78/15. 

تاأخذ بغري  اأن  فللمراأة  الرجل  ينفق  اإذا مل  باب  النفقات،  البخاري يف �سحيحه: كتاب  اأخرجه   -4

علمه ما يكفيها وولدها.

5- امل�ستدرك، للحاكم، 83/3، قال الذهبي: �سحيح.
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ال�سابقة  اأو  املقارنة  العادة  هي  عليها  الأحكام  لبناء  املعتربة  2-العادة 

ل الطارئة.

العرف  وجرى  الإمامة،  اأو  بالتدري�ص  للقيام  وقف  عليه  ج��ري 
ُ
اأ من  مثل: 

بال�سماح له بعطالت، فاإن هذه العطالت ُيت�سامح فيها ول ُتخ�سم منه، لكن 

ل ي�سري هذا ال�سماح اإل على وقف معمول به وقت ا�ستقرار العرف ل على 

  .
)1(

وقف �سابق على وجود هذا العرف 

�لقو�عد �ملتفرعة عن هذه �لقاعدة: 

1- ا�ستعمال النا�ص حجة يجب العمل بها. 

2- احلقيقة ترتك بدللة العادة. 

3- املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة. 

4- اإمنا تعترب العادة اإذا اطردت اأوغلبت. 

5- العربة للغالب ال�سائع ل للنادر. 

6- التعيني بالعرف كالتعيني بالن�ص. 

7- املعروف عرفًا كامل�سروط �سرطًا. 

8- املعروف بني التجار كامل�سروط بينهم. 

 .
)2(

9- ل ُينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان 

من �أمثلة �لقاعدة: 

داخاًل  بالعقد  م�سموًل  يعد  ما  حتديد  العادة  اإىل  فيه  يرجع  مما   -

فيه، مما ل ُيعد، وذلك عند عدم التعر�ص لذكره يف العقد، فمن اأعطى ثوبًا 

الكلية،  الفقهية  القواعد  اإىل  املدخل  وانظر:  �ص13،  املالكية،  عند  الفقه  قواعد  1-تطبيقات 

�ص011، 111. 

التا�سعة من هذه القواعد  115. و�ساأفرد القاعدة  اإىل القواعد الفقهية الكلية، �ص111-  2-املدخل 

مبطلب خا�ص لأهميتها البالغة.
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اأن ي�سرتطه اخلياط عليه، ومن طلب  اإل  اإح�سار اخليط  خلياط، ل يلزمه 

منه كتابة وثيقة، كان احلرب واآلة الكتابة على الكاتب، ومن باع دارًا كان 

ل اإليها من طرق ومنافع داخاًل  ما بداخلها من اأ�سياء مثبتة واأبواب، وما يو�سِّ

يف العقد، اإل اإذا �سرط خالف ذلك. 

- اإذا باع اأحد �سلعة بنقد، ُيحمل على النقد الغالب يف البلد، واإذا مل ُيبني 

 .
)1(

الدفع بالآجل اأو العاجل وكانت هناك عادة ُحمل عليها

مقا�صدية �لقاعدة: 

ل تختلف كلمة العادة وكلمة العرف يف موؤداهما كثريًا؛ فالعادة هي العمل 

املتكرر من الآحاد واجلماعات، واإذا اعتادت اجلماعة اأمرًا �سار عرفًا لها، 

 ،
)2(

واإن اختلف مفهومهما  ى،  املوؤدَّ فعادة اجلماعة وعرفها متالقيان يف 

 .
)3(

فهما يتالقيان فيما يخت�ص باجلماعات 

وبناًء على ذلك فما قلناه يف عالقة العرف باملقا�سد ميكن قوله هنا. 

اأن هذه القاعدة توؤكد مرونة �سريعتنا الإ�سالمية؛ لأنها  ونزيد على ذلك 

          :[ النبي  ق��ال  لأحكامها،  ذك��ٍر  دون  الأم��ور  بع�ص   - ق�سد  عن   - تركت 

 ،
)4(

عنها« تبحثوا  فال  ن�سيان  غري  من  بكم  رحمة  اأ�سياء  عن  »...و���س��ك��ت 

عنه  �سكت  وما  فهو حرام  وما حرم  فهو حالل،  اهلل  اأحل  »ما  اأي�سًا:  وقال 

الن�سو�ص  الفراغ من  الفقهاء )منطقة  بع�ص  ي�سميه  ما  وهو   ،»
)5(

فهو عفو

1-تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، �ص33. 

2-فالعرف يخت�ص باجلماعة، اأما العادة فت�سمل من حيث املفهوم الفرد واجلماعة. 

3-مالك، لأبي زهرة، �ص353. 

4-اأخرجه – بنحوه- الطرباين يف معجمه الكبري، 22/ 122، واحلاكم يف امل�ستدرك، 921/4، وذكره 

ابن كثري يف تف�سريه، 126/1، و�سححه.

�سحيح  الأل��ب��اين:  ق��ال  حترميه.  ُيذكر  مل  ما  ب��اب  الأطعمة،  كتاب  �سننه:  يف  داود  اأب��و  5-اأخ��رج��ه 

الإ�سناد.
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التي ميلوؤها  وهي   .
)1(

العفو(  )منطقة  اأو  ق�سد،  املرتوك عن  الت�سريعية( 

ال�سرع؛  ُت�سادم  ل  التي  النا�ص  ع��ادات  على  املبنية  باجتهاداتهم  الفقهاء 

للمفا�سد  ودرءًا  مل�ساحلهم،  وحتقيقًا  عنهم،  للحرج  ورفعًا  عليهم،  تي�سريًا 

عنهم، وهذا كله ي�سعدهم وي�سلح بالهم، وهو منتهى غاية مقا�سد ال�سريعة 

الإ�سالمية الغراء. 

*   *   *

1-مدخل ملعرفة الإ�سالم، للقر�ساوي، �ص38، 931، والإ�سالم والعلمانية وجهًا لوجه، له، �ص201، 

وال�سحوة الإ�سالمية وهموم الوطن العربي والإ�سالمي، له اأي�سًا، �ص 76. 
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�ملطلب �لر�بع

قاعدة ل �صرر ول �صر�ر

اأخاه  ي�سر  ل  امل��ك��لَّ��ف  اأن  ال��ك��ربى  الفقهية  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  معنى 

ال�سرار  و  بالآخرين،  املف�سدة  اإحلاق  معناه  ال�سرر  لأن  جزاًء؛  ول  ابتداًء 

.
)1(

معناه مقابلة ال�سرر بال�سرر

عليه  نتائجه  لرتتيب  واأ�سا�ص  ال�سار،  الفعل  ملنع  اأ�سا�ص  القاعدة  »وهذه 

يف التعوي�ص املايل والعقوبة على الفاعل، كما اأنها �سند ملبداأ جلب امل�سالح 

الفروع  خمتلف  يف  الأح��ك��ام  من  كثري  لتقرير  عمدة  وه��ي  املفا�سد،  ودرء 

الفقهية.

وهذه القاعدة مقيَّدة بغري ما اأذن ال�سرع به من ال�سرر كاحلدود، والعقوبات 

والتعازير، فهذه العقوبات واإن كان فيها �سرر اإل اأنها مل ت�سرع يف احلقيقة 

 .
)2(

اإل من اأجل دفع ال�سرر؛ لأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح

ويو�سع  ال�سرر،  يف  يزيد  ال��ذي  الثاأر  فكرة  نفي  ال�سرر  مبنع  ود  واملق�سُ

اإليه  ُيلجاأ  واإمنا  اأن يكون هدفًا يف حد ذاته،  الإ�سرار ل يجوز  دائرته؛ لأن 

عندما ل يوجد مفر منه.

فمن اأتلف مال غريه ل يجوز اأن ُيَقاَبل باإتالف ماله؛ لأن ذلك ُيو�سع دائرة 

ال�سرر بدون فائدة، واأف�سل منه ت�سمني املُتِلف قيمة ما اأتلف؛ فاإن يف ذلك 

ل ال�سرر على ح�ساب املتعدي،  الت�سمني نفعًا للمتَلف عليه ماُله، حيث ُيحوَّ

ر من ماله؛ لرتميم  واملتعدي ل فرق عنده بني تلف ماله وبني تعوي�ص املت�سرِّ

يرتفع  حماقة  جمرد  بالإتالف  الإت��الف  مقابلة  تكون  وبهذا  الأول،  ال�سرر 

.
)3(

عنها العقالء!«

1-املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية، �ص 09.

قال  ولذلك  اخلم�ص؛  ال�سروريات  على  احلفاظ  يف  النا�ص  لعموم  امل�سالح  جلب  فيها  بل  2-اأق��ول: 

تعاىل:{ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ }!

3-املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية، �ص 09، 19. 
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الفقه  كتب  من  مظانها  يف  تراجع  التفا�سيل  بع�ص  الإت��الف  م�ساألة  ويف 

وقواعده.

)1(

هذا، واأ�سل هذه القاعدة هو حديث النبي ] »ل �سرر ول �سرار«

ومعناه: ل يبداأ اأحد بال�سرر، ول يجازي به، فال ُيجازى �ساحُب ال�سرر 

 .
)2(

ب�سرر على �سرره 

�لقو�عد �ملتفرعة عنها: 

ي�ستخدمها  وقد  وقوعه،  بعد  ال�سرر  اإزال��ة  توجب  وهي  ُي��زال:  ال�سرر  1 -

البع�ص مكان القاعدة الأم. 

اإن كان يف  ال�سرر ُيدفع بقدر الإمكان: وهي توجب دفع ال�سرر بالكلية  2 -

املقدور، فاإن مل يكن يف املقدور ُدفع بقدر الإمكان. 

ال�سرر ل ُيزال مبثله: وهي قيد على قاعدة )ال�سرر ُيزال( ؛ لأن اإزالة  3 -

اإزالة  لي�ص  العمل  هذا  لأن  مثله؛  �سرر  باإحداث  تكون  اأن  يجوز  ل  ال�سرر 

لل�سرر، بل هو اإحداث �سرر مقابل �سرر وهذا ل يجوز. 

لدفع  املف�سدتني  اأخف  احتمال  اأو  الأخف،  بال�سرر  ُيزال  الأ�سد  ال�سرر  4 -

اأعظمهما. 

وهي تعني اأن ال�سرر اإذا كان ل ُيزال مبثله فاإنه ُيزال مبا هو اأخفُّ منه. 

رين.  ُيختار اأهون ال�سَّ 5 -

اإذا تعار�ست مف�سدتان ُروعي اأعظمهما بارتكاب اأخفهما.  6 -

التي  القاعدة  معنى  نف�ص  لهما  عليها  ال�سابقة  والقاعدة  القاعدة  وهذه 

قبلهما. 

كتاب  �سننه:  يف  ماجه  وابن  املرفق،  يف  الق�ساء  باب  الأق�سية،  كتاب  املوطاأ:  يف  مالك  1-اأخرجه 

الأحكام، باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره، قال الألباين يف اإرواء الغليل804/3: �سحيح.

2-تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، �ص82. 
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ُيتحمل ال�سرر اخلا�ص لدفع ال�سرر العام.  7 -

لأن اآثار ال�سرر اخلا�ص اأقل بكثري من اآثار ال�سرر العام. 

درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح.   8 -

اأرجح،  اأيهما  اإىل  ُينظر  فاإنه  واملفا�سد  امل�سالح  تعار�ست  اإذا  اأنه  اأي 

م درء املفا�سد على جلب امل�سالح؛  ُقدِّ م، فاإذا ا�ستويا  ُقدِّ فما رجحت كفته 

 :[ قال  باملاأمورات،  اعتنائها  من  اأكرث  باملنهيات  اعتنت  ال�سريعة  لأن 

.
)1(

»ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما اأمرتكم به فاأتوا منه ما ا�ستطعتم 

ال�سرر ل يكون قدميًا: اأي اأنه ل فرق بني ال�سرر القدمي واحلديث، فالكل  9 -

.
)2(

جتب اإزالته

عالقة �لقاعدة مبقا�صد �ل�صريعة: 

من املعلوم اأن املق�سد العام يف ال�سريعة الإ�سالمية هو جلب امل�سالح ودرء 

املفا�سد، وهذه القاعدة - وما يتفرع عنها - اإما تدفع ال�سرر كلَّه اإذا اأمكن، 

اأو تدفع منها القدر املمكن دفعه، ول �سك اأنه بهذا اأو ذاك تتحقق م�سلحة 

املكلفني كاملة اأو يتحقق جزء منها. 

ال�سرر  اأن  اأ�سا�ص  على  تقوم  الأم  القاعدة  اأن  الثاين  والأم��ر  اأم��ر،  هذا 

ثم  ومن  امل�سلحة،  حتقيق  وهو  لغريه،  مق�سود  واإمنا  لذاته  مق�سودًا  لي�ص 

الق�سا�ص  يف  بال�سرر  ال�سرر  مقابلة  ف�سرعت  فرقت:  ال�سريعة  جند 

واحلدود، ومل ت�سرع ذلك يف الأموال، و�سبب التفريق اأن الأول ترتتب عليه 

َمنرْ  واإر�ساء املجني عليه، وردع  تاأديب اجلاين،  م�سلحة بل م�سالح وهي: 

يتعلقان  والق�سا�ص  احل��دود  اأن  كما  باجلاين،  يقتدي  اأن  نف�سه  ثه  حُتدِّ

اأنه  احلكيم  ال�سارع  راأى  والتي  اخلم�ص،  بال�سرورات  اأو  الكلية  بامل�سالح 

عما  اله  �سوؤ كثار  اإ وترك   [ توقريه  باب  الف�سائل،  كتاب  �سحيحه:  يف  م�سلم  اأخرجه   -1

ليه. اإ �سرورة  ل 

2- انظر هذه القواعد يف: املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية، �ص29- 99. 
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تعاىل  قال  عنها،   الف�ساد  ملادة  ح�سمًا  باجلاين  ال�سرر  اإحلاق  من  مانع  ل 

ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   {ڭ   الق�سا�ص:  من  احلكمة  عن 

.
)1(

ۆ  ۈ}
اأما يف الأموال فال�سريعة منعت مقابلة ال�سرر بال�سرر؛ لأنه �سيكون �سرر 

للمتَلف  ففيه م�سلحة  التعوي�ص؛  مكانه  فجعلت  مل�سلحة،  ل  ال�سرر،  لذات 

عليه، وتاأديب للمتِلف، كما اأن فيه حفظًا لالأموال من مزيد من ال�سرر. 

ال�سرر  كقاعدة  القاعدة  هذه  عن  املتفرعة  القواعد  اأن  الثالث  والأم��ر 

الأ�سد ُيزال بال�سرر الأخف، وما ي�سابهها، وقاعدة درء املفا�سد مقدم على 

اأن فيها فقهًا  جلب امل�سالح، هذه القواعد فيها مراعاة ملاآل الأحكام، كما 

لالأولويات، وهذا وذاك من ثمار العلم مبقا�سد ال�سريعة فاملجتهد اأو املفتي 

ل يعطي احلكم للم�ساألة بقطع النظر عن ماآل احلكم يف الواقع الذي �سُيطبق 

اأحق بالتقدمي من غريه فيقدمه، وبهذا تتحقق  اأنه يراعي ما هو  فيه، كما 

مقا�سد الأحكام، وبدونه تتحقق ظواهرها دون مقا�سدها!

يقول ابن تيمية رحمه اهلل : »اإذا تعار�ست امل�سالح واملفا�سد، واحل�سنات 

اأوتزاحمت، فاإنه يجب ترجيح الراجح منها؛ فاإن الأمر والنهي  وال�سيئات، 

واإن كان مت�سمنًا لتح�سيل م�سلحة ودفع مف�سدة، فينظر يف املعار�ص له، 

فاإن كان الذي يفوت من امل�سالح اأو يح�سل من املفا�سد اأكرث، مل يكن ماأمورًا 

اعتبار  لكن  م�سلحته،  من  اأك��رث  مف�سدته  كانت  اإذا  حمرمًا  يكون  بل  به، 

 .
)2(

مقادير امل�سالح واملفا�سد هو مبيزان ال�سريعة«

لبو�سا  يتلب�ص  الذي  الهوى  ولي�ص   ، واملعيار  احلكم  هو  ال�سريعة  فميزان 

خمتلفة !

*   *   *

1- �سورة البقرة، الآية 971. 

2-جمموع الفتاوى 921/82. 
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�ملطلب �خلام�س

قاعدة �ليقنُي ل يزول بال�صكِّ 

وردت  وقد   ، الإ�سالمي  الفقه  قواعد  من  كربى  كلية  فقهية  قاعدة  هذه 

ب�سيغة: )اليقني ل يزول بال�سّك(، قال الزرك�سي: )ما ثبت بيقني ل يرتفع 

.
)1(

�إل بيقني(

لبن عبد الرب جاءت ب�سيغة)اليقني ل يزيله ال�سك 
 )2(

ويف كتاب التمهيد

ب�سيغة:  ج��اءت  للخطابي 
)3(

ال�سنن معامل  ويف  مثله(،  يقني  اإل  يزيله  ول 

مالك:  الإم��ام  قواعد  اإىل  امل�سالك  اإي�ساح  ويف  اليقني(،  يزحم  ل  )ال�سك 

عبد  لبن   
)4(

التمهيد ويف  بيقني(  اإل  ترباأ  فال  بيقني  عمرت  اإذا  )الذمة 

اإليه،  ُيلتفت  ل  )ال�سك  اأي�سًا:  وفيه  بيقني(  اإل  جتب  ل  )الفرائ�ص  ال��رب: 

.
)5(

واليقني معمول عليه

 هذا، ومعنى القاعدة اأن ما كان ثابتًا ل يرتفع مبجرد طروء ال�سك عليه؛ 

املمكن  من  بل  منه،  اأ�سعف  هو  ما  يزيله  اأن  ميكن  ل  اليقيني  الأمر  لأن 

اأن يزيله ما ي�ساويه، اأو ما كان اأقوى منه. 

ودليل هذه القاعدة هو قوله ]: »اإذا وجد اأحدكم يف بطنه �سيئًا فاأ�سكل 

�سوتًا  ي�سمع  حتى  امل�سجد  من  يخرجن  فال  ل؟  اأم  �سيء  منه  اأخرج  عليه 

اأحدكم يف �سالته فلم يدِر كم �سلى  »اإذا �سك  ، وحديث: 
)6(

يجد ريحا« اأو 

 .
)7(

اأثالثًا اأم اأربعًا فليطرح ال�سك ولينِب على ما ا�ستيقن«

1- املنثور يف القواعد،531/3.

.93/2 -2

.46/1 -3

.611/32 -4

.772/51 -5

يف  �سك  ثم  الطهارة  تيقن  من  اأن  على  الدليل  باب  احلي�ص،  كتاب  �سحيحه:  يف  م�سلم  6-اأخرجه 

احلدث فله اأن ي�سلي بطهارته تلك. 

7-اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب امل�ساجد، باب ال�سهو يف ال�سالة وال�سجود له.
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القاعدة تدخل  اأن هذه  ال�سيوطي: اعلم  القاعدة يقول  وعن مكانة هذه 

   .
)1(

يف جميع اأبواب الفقه 

�لقو�عد �ملتفرعة عنها: 

الأ�سل بقاء ما كان على ما كان.  1 -

ومعناها: اأن ما كان على حال يف الزمان املا�سي  - ثبوتًا اأو نفيًا - يبقى 

على حاله، ول يتغري ما مل يوجد دليل يغريه. 

القدمي ُيرتك على قدمه.  2 -

ومعناها اأن القدمي الذي ل يوجد َمنرْ َيعرف اأوله، ُتراعى فيه حالته التي 

هو عليها بال زيادة و ل نق�سان و ل تغيري و ل حتويل. 

ولها �سرطان: 

أ. اأن ل يكون القدمي خمالفًا للدليل ال�سرعي. 

	. واأن ل يكون به �سرر فاح�ص. 

الأ�سل براءة الذمة.  3 -

ومعناها اأن ذمة املكلف بريئة من اأن يثبت فيها �سيء اإل بيقني اأو حجة. 

ال�سفات  يف  والأ�سل  العدم،  العار�سة  الأم��ور  اأو  ال�سفات  يف  الأ�سل  4 -

الأ�سلية الوجود. 

فالقول  وعدمها  العار�سة  ال�سفة  ثبوت  يف  الختالف  عند  اأنه  ومعناها: 

 .
)2(

قول من يتم�سك بعدمها مع ميينه 

ما ثبت بزمان ُيحكم ببقائه ما مل يقم الدليل على خالفه وهي مبعنى  5 -

القاعدة الفرعية الأوىل. 

1- املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية، �ص87، 97، وانظر: الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي، �ص15.

2 - الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية، حممد �سدقي، �ص301. 
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الأ�سل اإ�سافة احلادث اإىل اأقرب اأوقاته:   6 -

ومعناها: اأنه اإذا وقع خالف يف تاريخ حدوث �سيء فاإنه ين�سب اإىل اأقرب 

الأوقات للحال ما مل تثبت ن�سبته اإىل الزمان البعيد، فاإذا ثبتت ن�سبته اإىل 

الزمان البعيد يحكم به. 

الطرفان  اتفق  قد  لأنه  بينة؛  وجود  عدم  عند  الأق��رب  للوقت  به   ويحكم 

 .
)1(

عليه 

املجاز،  اإىل  ي�سار  احلقيقة  تعذرت  واإذا  احلقيقة  الكالم  يف  الأ�سل  7 -

ومعناها : اأنه يجب حمل كالم املتكلم على احلقيقة ما مل تكن قرينة على 

اإرادة املجاز.

ل عربة بالدللة يف مقابلة الت�سريح ما مل تكن دللة �سرعية.  8 -

م هذا على دللة احلال؛ لأن الت�سريح  فعندما ُي�سرح املكلَّف ب�سيء ُيقدَّ

على  تقدم  فاإنها  �سرعية  دلل��ة  هناك  تكون  اأن  اإل  ظ��ن،  وال��دلل��ة  يقني، 

ت�سريحه؛ لأنها اأقوى. 

فدللة ال�سرع على اأن الولد للفرا�ص اأقوى يف ثبوت الن�سب من منكر جماع 

اأراجعها،  ومل  اأجامعها  مل  بقوله:  العدة  يف  راجعها  اأن��ه  اأو  رجعيًا  املطلقة 

فُين�سب الولد اإليه، اإذا اأتت به ل�ستة اأ�سهر اأو اأقل، وبطل �سريح اإقراره بعدم 

الوطء. 

ل عربة بالتوهم:  9 -

اأن التوهم - وهو الحتمال العقلي البعيد - الذي يندر وقوعه  معناها: 

ل ُيبنى عليه حكم، و ل مينع الق�ساء ول يوؤخر احلقوق.

ل حجة مع الحتمال  النا�سئ عن دليل.  10 -

اأي ل برهان مقبول ول احتجاج م�سموع مع قيام الحتمال على اأن ما قامت 

1-الوجيز، �ص601. 
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عن  نا�سئًا  يكون  الحتمال  وه��ذا  التهمة،  من  خاليًا  لي�ص  احلجة  عليه 

دليل ل توهم. 

والأول كمن يقر يف مر�ص موته لقريب له من ورثته بدين، ل ينفذ اإقراره 

بع�ص  تف�سيل  اإىل  ذريعة  الإق��رار  هذا  يكون  اأن  لحتمال  الورثة؛  بر�سا  اإل 

الورثة وهو احتمال قوي تدل عليه حالة املر�ص. 

بخالف اإذا كان الإقرار يف حالة ال�سحة، فالحتمال هنا اأنه يريد تف�سيله 

جمرد توهم؛ لأنه ل دليل عليه. 

ل عربة بالظن البنيِّ خطوؤه:  11 -

ومعناه: اأنه اإذا ُبني فعل من حكم اأو ا�ستحقاق على ظن ثم تبني خطاأ ذلك 

  .
)1(

الظن، فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل واإلغاوؤه 

عالقة هذه �لقاعدة مبقا�صد �ل�صريعة: 

اإن تكليف النا�ص بيقني ل يعرتيه �سك يف كل اأمورهم العملية اأمر ل يطيقه 

النا�ص، ويوقعهم يف احلرج، ومن َثمَّ جاءت ال�سريعة الغراء بهذه القاعدة كي 

ترفع احلرج عنهم؛ فال يرتفع يقني اإل مبثله اأو اأقوى منه، وهذا من �ساأنه 

ُيوِجد  اأنه  كما  ومعامالتهم،  عباداتهم  اأمور  يف  املكلَّفني  قلوب  يريح  اأن 

اليقنَي  ينازُع  التي  الأمور  يف  اأحكامهم  عليه  يبنون  للمجتهدين  اأ�سا�سًا 

اأو وهٌم.  فيها �سٌك 

�سرعي  مق�سد  احل��رج  ورف��ع  التي�سري  اأن  بيان  اإىل  حاجة  يف  ول�سنا 

اأ�سيل يف �سريعتنا الإ�سالمية. 

فهذه القاعدة وثيقة ال�سلة مبقا�سد ال�سريعة، وهي �ساعية اإىل  تفعيلها 

وتنزيلها منهجا وم�سلكا من خالل ما يندرج حتتها من فروع.

*   *   *

1-انظر هذه القواعد الفرعية يف: املدخل اإىل القواعد الفقهية الكلية، �ص97، 98. 
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�ملطلب �ل�صاد�س

قاعدة تغريُّ �لفتوى بتغري �لزمان و�ملكان و�حلال و�لنية

هذه قاعدة من قواعد الفقه تتفرع عن قاعدة كربى هي )العادة حمكمة(، 

.
)1(

وُيعرب عنها ب�سيغة اأخرى هي)ل ُينكر تغري الأحكام بتغري الزمان(

وقد ذكر ابن القيم اأمثلة كثرية على هذه القاعدة وهي ت�سلح لأن تكون 

اأدلة لها، منها:

 فهذا حد من حدود اهلل 
)2(

1- اأن النبي ] »نهى اأن تقطع الأيدي يف الغزو«

تعاىل وقد نهى عن اإقامته يف الغزو؛ خ�سية اأن يرتتب عليه ما هو اأبغ�ص اإىل 

اهلل من تعطيله اأو تاأخريه من حلوق �ساحبه بامل�سركني حمية وغ�سبًا...

اإليه امل�سلمني  حاجة  من  اإما  راجحة  مل�سلحة  احلد  تاأخري  فيه  ما   واأكرث 

به  اأمر وردت  لعار�ص  وتاأخري احلد  بالكفار،  ارتداده وحلوقه  اأو من خوف 

واملر�ص،  احل��ر  وق��ت  وع��ن  واملر�سع  احلامل  عن  يوؤخر  كما  ال�سريعة، 

.
)3(

فهذا تاأخري مل�سلحة املحدود، فتاأخريه مل�سلحة الإ�سالم اأوىل 

الذي  لأن   ،
)4(

املجاعة  ال�سارق يف عام  القطع عن   ] اأ�سقط عمر   -2

الق�سة  املعنى يف  نف�ص  وهو  نف�سه،  هو �سرورة حفظ  ال�سرقة  على  حمله 

الآتية:

اأبي بلتعة �سرقوا ناقة لرجل من مزينة واأقروا  روي اأن ِغلمة حلاطب بن 

على اأنف�سهم، فقال عمر يا كثري بن ال�سلت اذهب فاقطع اأيديهم فلما وىَل 

بهم ردهم عمر ثم قال: اأما واهلل لول اأين اأعلم اأنكم ت�ستعملونهم وجتيعونهم، 

�ص02.  العدلية،  الأحكام  جملة   -1

الغزو،  يف  الأيدي  تقطع  ل  اأن  جاء  ما  باب  احلدود،  كتاب  �سننه:  يف  الرتمذي  اأخرجه   -2

�سحيح.  لباين:  الأ وقال  غريب،  حديث  هذا  وقال: 

املوقعني6/3. اإعالم   -3

ال�سابق9/3.  -4
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حتى اإن اأحدهم لو اأكل ما حرم اهلل عليه حل له لقطعت اأيديهم، وامي اهلل 

اأري��دت منك  بكم  يا مزين  قال:  ثم  توجعك،  لأغرمنك غرامة  اأفعل  مل  اإذ 

.
)1(

ناقتك، قال: باأربعمائة، قال عمر: اذهب فاأعطه ثمامنائة 

ق�سة  يف  هنا  ول  املجاعة،  عام  ال�سارق  يد  يقطع  مل   ] عمر  ف�سيدنا 

لي�ص  احلقيقي  املخطئ  فاإن  يظهر،  ما  غري  على  الأم��ر  راأى  لأنه  الغلمان؛ 

�سروريات  مب��ن��ع��ه  ال�����س��رق��ة  ه��ذه  اإىل  ا���س��ط��ره  م��ن  واإمن���ا  ال�����س��ارق 

حياته، وهو يف ق�سة الغلمان حاطب [ فغرمه غرامة موجعة، ويف عام 

اجلماعة هم الأغنياء، فمن ا�سطروا ال�سارق اإىل ال�سرقة مبنعهم حقه الذي 

به ي�سمن اأن يحيا ول ميوت، هم املخطئون احلقيقيون، وبالتايل فال اإثم 

على من اأخذ من اأموالهم، واإمنا الإثم عليهم هم، وي�ستحقون به التعزير 

اأو على الأقل اإ�سقاط احلد عمن اأخذ!

3- النبي ] فر�ص �سدقة الفطر �ساعًا من �سعري اأو �ساعًا من زبيب 

اأهل  فاأما  باملدينة،  اأقواتهم  غالب  كانت  وهذه   ،
)2(

اأقط  من  �ساعًا  اأو 

اأو حملة قوتهم غري ذلك فاإمنا عليهم �ساع من قوتهم، كمن قوتهم  بلد 

و غري ذلك من احلبوب، فاإن كان قوتهم من  و التني اأ رز اأ و الأ الذرة اأ

كائنًا ما كان،  قوتهم  اأخرجوا من  وال�سمك  واللحم  كاللنب  غري احلبوب 

هذا قول جمهور العلماء، وهو ال�سواب الذي ل ُيقال بغريه؛ اإذ املق�سود 

اأهل  يقتاته  ما  جن�ص  من  وموا�ساتهم  العيد  ي��وم  امل�ساكني  خلة   �سد 

.
)3 (

بلدهم

4- النبي ] منع احلائ�ص من الطواف بالبيت حتى تطهر، وقال: »ا�سنعي 

.01/3 املوقعني،  1-اإعالم 

وم�سلم  الفطر،  �سدقة  فر�ص  باب  الفطر،  �سدقة  بواب  اأ �سحيحه:  يف  البخاري  2-اأخرجه 

وال�سعري. التمر  من  امل�سلمني  على  الفطر  زكاة  باب  الزكاة،  كتاب  �سحيحه:  يف 

املوقعني11/3. 3-اإعالم 
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 فظن من ظن اأن هذا حكم عام 
)1(

ما ي�سنع احلاج غري اأن ل تطويف بالبيت«

بني  ول  والعجز  القدرة  حال  بني  يفرق  ومل  والأزمان،  الأحوال  جميع  يف 

الذي ل ميكن  الزمن  لها حتى تطهر وتطوف، وبني  اإمكان الحتبا�ص  زمن 

ك بظاهر الن�ص، وراأى منافاة احلي�ص للطواف كمنافاته  فيه ذلك، ومت�سَّ

.
)2(

لل�سالة وال�سيام...

وقد عر�ص ابن القيم اخلالف يف امل�ساألة ثم قال: 

بطلت هذه التقديرات تعني التقدير الثامن وهو اأن يقال: 
ُ
فاإذا اأ

تطوف بالبيت، واحلالة هذه، وتكون �سرورة مقت�سية لدخول امل�سجد مع 

احلي�ص والطواف معه، ولي�ص يف هذا ما يخالف قواعد ال�سريعة، بل يوافقها 

واجب  ول  عنه،  بالعجز  ال�سرط  اأو  الواجب  �سقوط  غايته  اإذ  تقدم  كما 

 .
)3(

يف ال�سريعة مع عجز ول حرام مع �سرورة

5- املطلِّق يف زمن ر�سول اهلل ] وزمن خالفة اأبي بكر و�سدرًا من خالفة 

،كما ثبت ذلك 
)4(

عمر كان اإذا جمع الطلقات الثالث بفم واحد جعلت واحدة

طاو�ص  ابن  عن  �سحيحه  يف  م�سلم  فروى  عبا�ص،  ابن  عن  ال�سحيح  يف 

عن اأبيه عن ابن عبا�ص: 

»كان الطالق الثالث على عهد ر�سول اهلل ] واأبي بكر و�سنتني من خالفة 

عمر طالق الثالث واحدة فقال عمر بن اخلطاب: اإن النا�ص قد ا�ستعجلوا 

.
)5(

يف اأمر كانت لهم فيه اأناة فلو اأم�سيناه عليهم فاأم�ساه عليهم«

يقول ابن القيم: راأى اأمري املوؤمنني [ اأن النا�ص قد ا�ستهانوا باأمر الطالق 

وكرث منهم اإيقاعه جملة واحدة فراأى من امل�سلحة عقوبتهم باإم�سائه عليهم 

�سحيح. لباين:  الأ قال  احلج.  اإفراد  يف  باب  املنا�سك،  كتاب  �سننه:  يف  داود  بو  اأ 1-اأخرجه 

.31/3 2-ال�سابق، 

.02/3 3-ال�سابق، 

.23/3 ال�سابق،   -4

الثالث.  طالق  باب  الطالق،  كتاب  �سحيحه:  يف  م�سلم  5-اأخرجه 
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ليعلموا اأن اأحدهم اإذا اأوقعه جملة بانت منه املراأة وحرمت عليه حتى تنكح 

زوجًا غريه نكاَح رغبٍة ُيراد للدوام ل نكاح حتليل، فاإنه كان من اأ�سد النا�ص 

فيه، فاإذا علموا ذلك كفوا عن الطريق املحرم، فراأى عمر اأن هذا م�سلحة 

لهم يف زمانه، وراأى اأن ما كانوا عليه يف عهد ر�سول اهلل ] وعهد ال�سديق 

و�سدرًا من خالفته كان الأليق بهم؛ لأنهم مل يتتابعوا فيه وكانوا يتقون اهلل يف 

الطالق، وقد جعل اهلل لكل من اتقاه خمرجًا، فلما تركوا تقوى اهلل وتالعبوا 

بكتاب اهلل وطلقوا على غريرْ ما �سرعه اهلل، األزمهم مبا التزموه؛ عقوبة له، فاإن 

اهلل تعاىل اإمنا �سرع الطالق مرة بعد مرة ومل ي�سرعه كله مرة واحدة، فمن 

جمع الثالث يف مرة واحدة فقد تعدى حدود اهلل وظلم نف�سه ولعب بكتاب اهلل 

فهو حقيق اأن ُيعاقب وُيلزم مبا التزمه ول يقر على رخ�سة اهلل و�سعته، وقد 

�سّعبها على نف�سه، ومل يتِق اهلل ومل يطلق كما اأمره اهلل و�سرعه له بل ا�ستعجل 

واختار  نف�سه  �ص على  ولبَّ واإح�سانًا،  الأناة فيه رحمة منه  له  فيما جعل اهلل 

 الأغلظ والأ�سد فهذا مما تغريت به الفتوى لتغري الزمان، وعلم ال�سحابة 

- ر�سي اهلل عنهم - ح�سن �سيا�سة عمر وتاأديبه لرغبته يف ذلك فوافقوه على 

ما األزم به، و�سرحوا ملن ا�ستفتاهم بذلك، فقال عبد اهلل بن م�سعود: »من 

لب�سه،  �ص على نف�سه جعلنا عليه  لبَّ ُبنيِّ له، ومن  اأتى الأمر على وجهه فقد 

 .
)2()1(

واهلل ل تلب�سون على اأنف�سكم ونتحمله منكم، هو كما تقولون«

ملا  الأزمنة - كما عرفت -  بها بح�سب  الفتوى  امل�ساألة مما تغريت  فهذه 

راأته ال�سحابة من امل�سلحة؛ لأنهم راأوا مف�سدة تتابع النا�ص يف اإيقاع الثالث 

مف�سدة  من  اأقوى  الإم�ساء  م�سلحة  ف��راأوا  عليهم،  باإم�سائها  اإل  تندفع  ل 

.
)3(

الوقوع

6- قال النبي ]: »�سيد الرب لكم حالل واأنتم ُحُرم مامل ت�سيدوه اأو ُي�سد 

1- اأخرجه بنحوه مالك يف املوطاأ: كتاب الطالق، باب ما جاء يف البتة.

2- اإعالم املوقعني، 04/3- 14.

3- ال�سابق، 74/3. 
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، تاأمل كيف حرم على املحرم الأكل مما �ساده احلالل، اإذا كان قد 
)1(

لكم«

�ساده لأجله، فانظر كيف اأثر الق�سد يف التحرمي ومل يرفعه ظاهر الفعل، 

ب�سداق  ام��راأة  تزوج  »َمنرْ  اأبي هريرة:  املرفوع من حديث  الأثر  ذلك  ومن 

.
)2(

ينوي اأن ل يوؤديه فهو زاٍن، ومن اأدان دينًا ينوي اأن ل يق�سيه فهو �سارق«

فجعل امل�سرتي والناكح اإذا ق�سد اأن ل يوؤديا العو�ص مبنزلة من ا�ستحل 

الفرج واملال بغري عو�ص، فيكون كالزاين وال�سارق يف املعنى واإن خالفهما يف 

ال�سورة، ويوؤيد ذلك ما يف �سحيح البخاري مرفوعًا: »من اأخذ اأموال النا�ص 

.
)3(

يريد اأداءها اأداها اهلل عنه ومن اأخذها يريد اإتالفها اأتلفه اهلل«

فهذه الن�سو�ص واأ�سعافها تدل على اأن املقا�سد تغري اأحكام الت�سرفات 

.
)4(

من العقود وغريها واأحكام ال�سريعة تقت�سي ذلك اأي�سًا

وهذان مثالن اآخران غري الأمثلة التي ذكرها ابن القيم – رحمه اهلل -:

7- تغري الفتوى بتغري احلال:

العا�ص- ر�سي اهلل عنهما - قال: »كنا عند  روى عبد اهلل بن عمرو بن 

ُل واأنا �سائم؟ قال: ل. فجاء  َقبِّ
ُ
اأ ] فجاء �سابٌّ فقال: يا ر�سول اهلل  النبي 

�سيخ فقال: اأقبل واأنا �سائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بع�سنا اإىل بع�ص، فقال 

ميلك  ال�سيخ  اإن  بع�ص،  اإىل  بع�سكم  نظر  مل  علمت  قد   :  [ اهلل  ر�سول 

.
)5(

نف�سه«

هذا  ال�سافعي:  قال  وقال:  للمحرم،  ال�سيد  اأكل  باب  احلج،  كتاب  �سننه:  قي  الرتمذي  اأخرجه   -1

اأح�سن حديث روي يف الباب، واأقي�ص. 

الرتغيب  �سحيح  يف  الأل��ب��اين  ق��ال   ،43/8 الكبري،  املعجم  يف  – الطرباين  – بنحوه  اأخرجه   -2

والرتهيب، 761/2: �سحيح لغريه. 

3- اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�ستقرا�ص واأداء الديون واحلجر والتفلي�ص، باب من اأخذ 

اأموال النا�ص يريد اأداءها اأو اإتالفها. 

4- اإعالم املوقعني،221/3.

5- اأخرجه اأحمد يف امل�سند، 153/11، و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة، 831/4.
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 .
)1(

فقد اختلفت فتواه ] يف حكم واحد، وذلك لختالف احلالتني 

8- تغري الفتوى ب�سبب تغري الزمان: 

ورد يف عهد عثمان [ اأنه اأمر بالتقاط �سالة الإبل، فقد روى مالك يف 

املوطاأ عن ابن �سهاب، قال: »كانت �سوال الإبل يف زمن عمر بن اخلطاب 

اأمر  عفان  بن  عثمان  زمان  كان  اإذا  حتى  اأحد  مي�سها  ل  تناجت  لة  ُموؤبَّ اإب��اًل 

 .
)2(

عطي ثمنها«
ُ
بتعريفها ثم تباع، فاإذا جاء �ساحبها اأ

ترعى  اإر�سالها  من  اأوىل  الإب��ل  �سالة  التقاط  اأن   ] عثمان  راأى  »فقد 

خوفًا  اأورث  النا�ص  حالة  يف  ل  تبدُّ زمانه  يف  راأى  لأن��ه  امل��اء؛  وت��رد  ال�سجر 

على اأموال الرعية من اأن متتد اإليها يد اخليانة، فكانت امل�سلحة يف اأمره 

 .
)3(

بالتقاطها وتعريفها ك�سائر الأموال«

عالقة هذه �لقاعدة مبقا�صد �ل�صريعة: 

مبقا�سد  القاعدة  ه��ذه  عالقة  مو�سحًا  اهلل-  -رحمه  القيم  اب��ن  يقول 

والأمكنة  الأزمنة  الفتوى واختالفها بح�سب تغري  ال�سريعة: »ف�سل يف تغري 

والأحوال والنيات والعوائد: 

على  عظيم  غلط  به  اجلهل  ب�سبب  وق��ع  ج��ّدًا،  النفع  عظيم  ف�سل  ه��ذا 

اأن  ماُيعلم  اإليه،  �سبيل  ل  ما  وتكليف  وامل�سقة  احل��رج  من  اأوج��ب  ال�سريعة 

ال�سريعة الباهرة التي يف اأعلى رتب امل�سالح ل تاأتي به، فاإن ال�سريعة مبناها 

كلها  عدل  وهي  واملعاد،  املعا�ص  يف  العباد  وم�سالح  احِلكم  على  واأ�سا�سها 

ورحمة كلها وم�سالح كلها وحكمة كلها، فكل م�ساألة خرجت عن العدل اإىل 

اجلور وعن الرحمة اإىل �سدها، وعن امل�سلحة اإىل املف�سدة، وعن احلكمة 

1- دور الجتهاد يف تغيري الفتوى، لعامر بن عي�سى اللهو، �ص 71. 

2- اأخرجه مالك يف املوطاأ: كتاب الأق�سية، باب الق�ساء يف ال�سوال. 

3-رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية، للدكتور يعقوب الباح�سني، مكتبة الر�سد �ص263، وانظر: دور 

الجتهاد يف تغري الفتوى، �ص81. 

74



اإىل العبث، فلي�ست من ال�سريعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل، فال�سريعة عدل 

اهلل بني عباده، ورحمته بني خلقه، وظله يف اأر�سه، وحكمته الدالة عليه وعلى 

 .
)1(

�سدق ر�سوله ] اأمت دللة واأ�سدقها...«

تلك  تغري  مع  العوائد  مدركها  التي  الأحكام  اإج��راء  »اإن  القرايف:  ويقول 

ال�سريعة  ه��و يف  م��ا  ك��ل  ب��ل  ال��دي��ن،  وجهالة يف  الإج��م��اع،  خ��الف  العوائد 

العادة  تقت�سيه  ما  اإىل  ال��ع��ادة  تغري  عند  فيه  احلكم  يتغري  العوائد  يتبع 

 .
)2(

املتجددة«

ثم ي�سيف: »ينبغي للمفتي اإذا ورد عليه م�ستفت ل يعلم اأنه من اأهل البلد 

الذي منه املفتي ومو�سع الفتيا، اأن ل يفتيه مبا عادته يفتي به حتى ي�ساأله 

عن بلده، وهل حدث لهم عرف يف ذلك البلد يف هذا اللفظ اللغوي اأم ل ؟ 

كانتا يف  متى  العادتني  واأن  العلماء،  فيه  يختلف  ل  واجب  متعني  اأمر  وهذا 

.
)3(

بلدين لي�ستا �سواًء اأن حكمهما لي�ص �سواء«

فمهما  الأيام،  الفتاوى على طول  تراعى  القانون  اأي�سًا:»وعلى هذا  وقال 

قطه، ول جتمد على امل�سطور يف  اأ�سرْ ه، ومهما �سقط  د يف العرف اعترِبرْ جتدَّ

اأبدًا �سالل يف الدين، وجهل  الكتب طول عمرك.. واجلمود على املنقولت 

.
)4(

مبقا�سد علماء امل�سلمني وال�سلف املا�سني«

ودرء  النا�ص،  م�سالح  حتقيق  اإىل  تق�سد  اجلليلة  القاعدة  فهذه  قلت: 

املفا�سد عنهم، والتي�سري عليهم، ورفع احلرج عنهم، وهذا كله من مقا�سد 

ال�سريعة الإ�سالمية، فهي اإذن و�سيلة لتحقيقها !.

*   *   *

1- اإعالم املوقعني، 2/3. 

2- الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام، للقرايف، املكتبة الأزهرية للرتاث، �ص 211. 

3-ال�سابق، 232. 

4-الفروق 123/1.
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�ملطلب �ل�صابع

قاعدة مر�عاة ماآل �لأحكام

اإليه احلكم  يوؤول  ما  اإىل  املفتي  اأو  املجتهد  ينظر  اأن  القاعدة  معنى هذه 

الذي �سي�سدره باجتهاده يف امل�ساألة املعرو�سة عليه فاإن كان يحقق امل�سلحة 

ويدراأ املف�سدة اأبداه، واإن مل يكن كذلك راجع اجتهاده حتى ي�سل اإىل احلكم 

الذي به يحقق املق�سد من جلب م�سلحة اأو درء مف�سدة اأو هما معًا.

يقول ال�ساطبي – رحمه اهلل -:»النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�سود 

�سرعًا كانت الأفعال موافقة اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل 

نظره  بعد  اإل  بالإحجام  اأو  بالإقدام  املكلفني  عن  ال�سادرة  الأفعال  من 

ُت�ستجلب  فيه  مل�سلحة  م�سروعًا  يكون  فقد  الفعل  ذلك  اإليه  يوؤول  ما  اإىل 

ُق�سد فيه، وقد يكون غري  له ماآل على خالف ما  ُتدراأ، ولكن  اأو ملف�سدة 

له ماآل على خالف  به، ولكن  تندفع  اأو م�سلحة  تن�ساأ عنه  ملف�سدة  م�سروع 

ى ا�ستجالب امل�سلحة  طلق القول يف الأول بامل�سروعية، فرمبا اأدَّ
ُ
ذلك، فاإذا اأ

فيه اإىل مف�سدة ت�ساوي امل�سلحة اأو تزيد عنها فيكون هذا مانعًا من اإطالق 

امل�سروعية،  بعدم  الثاين  يف  القول  اأطلق  اإذا  وكذلك  بامل�سروعية،  القول 

اإطالق  ي�سح  فال  تزيد،  اأو  مثلها  مف�سدة  اإىل  املف�سدة  ا�ستدفاع  اأدى  رمبا 

القول بعدم امل�سروعية، وهو جمال للمجتهد �سعب املورد، اإل اأنه عذب املذاق 

.
)1(

حممود املغب، جاٍر على مقا�سد ال�سريعة«

�أدلة �عتبار �ملاآل:

اأ�سل  يف  معتربة  امل��اآلت  اأن  على  يدل  ال�سرعية  لالأدلة  التام  ال�ستقراء 

امل�سروعية:

كقوله تعاىل: { ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

1-املوافقات، 771،871/5.
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.
)1(

ۀ  ہ  }
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ت��ع��اىل:{  وق��ول��ه 

.
)2(

ڦ   ڦ  ڦ }
وقوله تعاىل:{ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

.
)3(

ۇ     ۇ}
وهذا مما فيه اعتبار املاآل على اجلملة.

اأما يف امل�ساألة على اخل�سو�ص فكثري، فقد قال النبي ] حني اأ�سري عليه 

.
)4(

بقتل من ظهر نفاقه:»ل يتحدث النا�ص اأن حممدًا يقتل اأ�سحابه«

وقوله ] لعائ�سة – ر�سي اهلل عنها -:»لول اأن قومك حديثو عهد بكفر 

.
)5(

لأ�س�ست البيت على قواعد اإبراهيم«

«؛ لأن نهره يوؤدي 
)6(

وقوله ] يف الأعرابي الذي بال يف امل�سجد:»ل تزرموه

اإىل اأذيته �سحّيًا من ناحية، ومن ناحية اأخرى يوؤدي اإىل توزع النجا�سة الناجت 

عن انتقاله. وقد يوؤدي ، نف�سيا، اإىل نفوره من ال�سحابة وجمتمع امل�سلمني.

وحديث النهي عن الت�سديد على النف�ص يف العبادة خوفًا من النقطاع.

وجميع ما فيه هذا املعنى، حيث يكون العمل يف الأ�سل م�سروعًا،لكن ُينهى 

عنه؛ ملا يوؤول اإليه من املف�سدة، اأو ممنوعًا لكن يرتك النهي عنه ملا يف ذلك 

من م�سلحة.

1-�سورة البقرة، الآية 12.

2-�سورة البقرة، الآية381.

3-�سورة الأنعام، الآية801.

4-اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب التف�سري، باب �سورة املنافقون، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الرب 

وال�سلة والأدب، باب ن�سر الأخ ظاملًا اأو مظلومًا.

5-اأخرجه البخاري بنحوه: كتاب احلج، باب ف�سل مكة وبنيانها، وم�سلم يف �سحيحه:كتاب احلج، 

باب نق�ص الكعبة وبنائها.

6-اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الأدب، باب الرفق يف الأمر كله، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب 

الطهارة، باب وجوب غ�سل البول وغريه من النجا�سات اإذا ح�سلت يف امل�سجد.
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ع بفعل جائز  وكذلك الأدلة الدالة على �سد الذرائع كلها، فاإن غالبها تذرُّ

اإىل عمل غري جائز، فالأ�سل على امل�سروعية لكن ماآله غري م�سروع.

والأدلة الدالة على التو�سعة ورفع احلرج، فاإن غالبها �سماح يف عمل غري 

م�سروع يف الأ�سل؛ ملا يوؤول اإليه من الرفق امل�سروع.

قال ابن العربي حني اأخذ يف تقرير هذه امل�ساألة: »اختلف النا�ُص بزعمهم 

.
)1(

فيها، وهي متفق عليها بني العلماء فافهموها، وادخروها« 

ِمن عمل �ل�صلف بهذه �لقاعدة:

حني   ذكر القرطبي يف تف�سريه عن ابن عبا�ص – ر�سي اهلل عنهما – - 1

النار،   اإل  ل  قال:  توبة؟  متعمدًا  موؤمنًا  قتل  ملن  ي�ساأله: هل  رجل  جاءه 

تفتينا  كنت  تفتينا؟!  كنت  اأهكذا  عبا�ص:  لبن  قيل  ال�سائل  ذهب  فلما 

اأن ملن قتل توبة مقبولة؟ قال: اإين لأح�سبه رجاًل مغ�سبًا يريد اأن يقتل 

.
)2(

موؤمنًا، فبعثوا يف اإثره فوجدوه كذلك 

فلما  امراأة فجرت فحملت،  ف�ساألته عن  املغّفل  ابن  اإىل  امراأة  - 2 جاءت 

تبكي،  وهي  فان�سرفت  النار،  لها  فقال:  ؟  لها  ما  ولدها،  قتلت  ولدت 

ڳ   گ    گ   اأمرين:{  اأحد  اإل  اأمرك  اأرى  ما  قال:  ثم  فدعاها، 

قال:   
)3(  

{ ڻ  ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
فم�سحت عينيها ثم م�ست.

 فهو بعد اأن اأجابها جوابًا زاجرًا �سديدًا لكي ترتدع وتتوب راأى من حالها 

اأن ذلك قد يدفعها اإىل الياأ�ص من رحمة اهلل، وهذا قد يوؤدي بها اإىل ما ل 

.
)4(

حتمد عقباه فعدل عن جوابه 

1-هذه الأدلة من املوافقات،971،281/5

2-اجلامع لأحكام القراآن 333/5.

3-.�سورة الن�ساء، الآية 011.

4-الأ�سول العامة و القواعد اجلامعة للفتاوى ال�سرعية، د.ح�سني بن عبد العزيز اآل ال�سيخ، �ص32، 

وما بعدها. 
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»حدثوا النا�ص مبا يعرفون  3 - ] ويف هذا الإطار ياأتي قول �سيدنا علي 

)1(

ب اهلل ور�سوله« اأتريدون اأن ُيكذَّ

»ما اأنت مبحدث قومًا حديثًا ل تبلغه عقولهم اإل  وقال ابن م�سعود: [ - 4

.
)2(

كان فتنة لبع�سهم«

�ساأل عنه،  ال�سائل ل يحتمل اجلواب عما  اإن كان عقل  القيم:  ابن  يقول 

.
)3(

وخاف امل�سئول اأن يكون فتنة له اأم�سك عن جوابه 

 وقال اأي�سًا: فاإن كان يف امل�سالة ن�ص اأو اإجماع فعلى املفتي تبليغه بح�سب 

الإمكان، فمن �ُسئل عن علم فكتمه اأجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار، 

هذا اإذا اأمن غائلة الفتوى، فاإن مل ياأمن غائلتها وخاف من َتَرُتب �َسٍر اأكرث 

باحتمال  املف�سدتني  اأعلى  لدفع  ترجيحًا  عنها؛  اأم�سك  عنها  الإم�ساك  من 

.
)4(

اأدناهما

:»مررُت اأنا وبع�ص اأ�سحابي يف زمن التتار بقوم منهم  يقول ابن تيمية - 5

وقلت  عليه،  فاأنكرت  معي،  ك��ان  من  عليهم  فاأنكر  اخلمر،  ي�سربون 

ال�سالة،  وع��ن  اهلل  ذك��ر  ت�سد عن  لأنها  ح��رم اهلل اخلمر؛  اإمن��ا  ل��ه: 

وهوؤلء ت�سدهم اخلمر عن قتل النفو�ص و�سبي الذرية واأخذ الأموال، 

.
)5(

فدعهم!«

عالقة �لقاعدة مبقا�صد �ل�صريعة: 

لعله قد اتَّ�سح من بيان معنى القاعدة ومن اأمثلتها مدى عالقتها مبقا�سد 

ال�سريعة. 

كراهية  قوم  دون  قومًا  بالعلم  خ�ص  من  باب  العلم،  كتاب  �سحيحه:  يف  البخاري  1-ذكره 

يفهموه. ل  اأن 

2-اأخرجه البخاري يف �سحيحه: باب النهي عن احلديث بكل ما �سمع.  

3-اإعالم املوقعني، 861/4.

4-اإعالم املوقعني، 761،861/4.

5-اإعالم املوقعني4/3. 
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ونزيد الأمر اإي�ساحًا مبا ياأتي: 

العباد،  مل�سالح  م�سروعة  التكاليف  اإن  اهلل:  -رحمه  ال�ساطبي  يقول 

اأخروية، اأما الأخروية فراجعة اإىل ماآل  واإما  دنيوية،  اإما  العباد  وم�سالح 

املكلف يف الآخرة ليكون من اأهل النعيم ل من اأهل اجلحيم، واأما الدنيوية 

فاإن الأعمال - اإذا تاأملتها - مقدمات لنتائج امل�سالح، فاإنها اأ�سباب مل�سببات 

هي مق�سودة لل�سارع، وامل�سببات هي ماآلت الأ�سباب فاعتبارها يف جريان 

الأ�سباب مطلوب، وهو معنى النظر يف املاآلت...

اإن املجتهد نائب عن ال�سارع يف احلكم على اأفعال املكلفني، وقد تقدم 

اأن ال�سارع قا�سد للم�سببات يف الأ�سباب، واإذا ثبت ذلك مل يكن للمجتهد بد 

 .
)1(

من اعتبار امل�سبَّب وهو ماآل ال�سبب 

ويقول اأي�سًا: 

ا اأن تكون معتربة �سرعًا اأو غري معتربة، فاإن ُاعتربت  َمال اإمَّ اإن ماآلت الأعرْ

فهو املطلوب، واإن مل تعترب اأمكن اأن يكون لالأعمال ماآلت م�سادة ملق�سود 

تلك الأعمال، وذلك غري �سحيح؛ ملا تقدم من اأن التكاليف مل�سالح العباد، 

ول م�سلحة تتوقع مطلقًا مع اإمكان وقوع مف�سدة توازيها اأو تزيد. 

واأي�سًا فاإن ذلك يوؤدي اإىل اأن ل نتطلب م�سلحة بفعل م�سروع، و ل نتوقع 

.
)2(

مف�سدة بفعل ممنوع، وهو خالف و�سع ال�سريعة 

جلب  من  ال�سريعة  مقا�سد  حفظ  اإىل  يوؤدي  الأحكام  ماآلت  اإىل  فالنظر 

امل�سالح ودرء املفا�سد، فاملجتهد حني ينظر يف ماآل احلكم يكون اجتهاده 

ملاآله  رعاية  دون  احلكم  اأ�سدر  اإذا  اأما  احلكيم،  ال�سارع  ق�سده  ملا  حمققًا 

قًا لظاهر ال�سرع م�سيعًا ملقا�سده، وهذا خمالف ملا جاء  فاإنه قد يكون حمقِّ

اهلل  -ر�سوان  ال�سحابة  عن  جاء  وملا  املطهرة،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  به 

1-املوافقات، 871/5، 971. 

2-ال�سابق، 971/5. 
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املفتي قا�سرة على  اأو  والعلماء من بعدهم، فلي�ست مهمة املجتهد  عليهم- 

�ساملة  مهمة  بل  للماآلت،  نظر  بال  �سوؤالت  عن  اإجابات  اأو  اأحكام  اإ�سدار 

لالأمرين معًا، حتى توؤتي الأحكام ال�سرعية ما ُق�سد منها ل نقي�سه!
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�ملطلب �لثامن

)1(
قاعدة مر�عاة خالف �لعلماء

 معنى �لقاعدة: 

املراد بهذه القاعدة هو: مراعاة اخلالف الواقع بني املجتهدين، والتعويل 

بعد وقوع الفعل من املكلَّف على قول مرجوح عند املجتهد؛ ليقر فعاًل ح�سل، 

وهو منهي عنه على القول الراجح عنده، ف�سار لهذا الفعل بعد الوقوع حكم 

 .
)2(

مل يكن له قبله، وذلك بالنظر اإىل املاآل 

اأو بعبارة اأخرى: اإعمال املجتهد لدليل خ�سمه يف ل زم مدلوله الذي اأعمل 

.
)3(

يف عك�سه دلياًل اآخر

�خلالف يف هذه �لقاعدة: 

املذكورة  اخلالف(  )مراعاة  معنى  فما  قيل:  »فاإن  ال�ساطبي:  يقول 

جند  فلذلك  للخالف؛  اعتبار  اأنها  فيها  الظاهر  فاإن  املالكي؟  املذهب  يف 

فيها،  خمتلفًا  كانت  فاإن  دليلها،  غري  فيها  ُيراعى  ل  عليها  املتفق  امل�سائل 

عند  الراجح  الدليل  خالف  على  كان  واإن  املخالف،  قول  فيها  ُروعي 

األ تراهم  املتفق عليها،  املختلف فيها معاملة  امل�سائل  يعاِمل  فلم  املالكي، 

يقولون: كل نكاح فا�سد اخُتلف فيه فاإنه يثبت به املرياث، ويفتقر ف�سخه اإىل 

الطالق، واإذا دخل مع الإمام يف الركوع وكرب للركوع نا�سيًا تكبرية الإحرام 

فاإنه يتمادى مع الإمام مراعاة لقول من قال: اإن تكبرية الركوع جتزئ عن 

ي�سيف  النافلة وعقدها  ثالثة يف  اإىل  قام  ، وكذلك من 
)4(

الإح��رام  تكبرية 

املتفق  امل�سائل  بخالف  باأربع،  التنفل  يجيز  من  لقول  مراعاة  رابعة  اإليها 

البيع وغريها،  ُيراعى فيها غري دلئلها، ومثله جار يف عقود  فاإنه ل  عليها 

1-املوافقات، 5/ 881. 

2-انظر: تعليقات م�سهور اآل �سلمان على املوافقات، 981/5. 

3-من املوافقات، 25/2، بتحقيق م�سهور اآل �سلمان. 

4-فاإذا �سلَّم الإمام اأعاد هذا املاأموم، العت�سام، 541/2.
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فال يعاملون الفا�سد املختلف يف ف�ساده معاملة املتفق على ف�ساده، ويعللون 

التفرقة باخلالف، فاأنت تراهم يعتربون اخلالف... 

قال:  فاإنه  الرب،  عبد  ابن  منهم  على طائفة  اأ�سكلت  قد  امل�ساألة  اأن  اعلم 

القولني  َلي  َدِليرْ  وما قاله ظاهر؛ فاإن 
)1(

ال�سريعة. اخلالف ل يكون حجة يف 

اأن يكونا متعار�سني، كل واحد منهما يقت�سي �سد ما يقت�سيه الآخر،  لبد 

معنى  هو  يقت�سيه  ما  بع�ص  اأو  الآخر  يقت�سيه  ما  منهما  واحد  كل  واإعطاء 

مراعاة اخلالف، وهو جمع بني متنافيني. 

تاأول  من  فمنهم  اأدركتهم،  الذين  ال�سيوخ  من  جماعة  عنها  �ساألت  وقد 

العبارة ومل يحملها على ظاهرها، بل اأنكر مقت�ساها بناء على اأنها ل اأ�سل 

لها، وذلك باأن يكون دليل امل�ساألة يقت�سي املنع ابتداًء، ويكون هو الراجح، ثم 

بعد الوقوع ي�سري الراجح مرجوحًا ملعار�سة دليل اآخر يقت�سي رجحان دليل 

املخالف، فيكون القول باأحدهما فيغري الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر، 

، وهما م�ساألتان خمتلفتان فلي�ص 
)2(

فالأول فيما بعد الوقوع، والآخر فيما قبله 

جمعًا بني متنافيني، ول قوًل بهما معًا. 

وتون�ص،  فا�ص  اأهل  من  امل�ساألة  عن  �ساألُته  َمنرْ  به  اأج��اب  ما  حا�سُل  هذا 

اإليه  اأ�سار  اأنه قول بع�ص من لقي من الأ�سياخ، واأنه قد  وحكى  يل بع�سهم 

.
)3(

اأبوعمران الفا�سي« 

اأقول: هذه القاعدة اإذن خمتلف فيها ولي�ست حمل اتفاق يف املذهب املالكي 

الذي قعّدها وفّرع عليها بع�ُص علمائه.

هذا، وقد ذكر ال�ساطبي رحمه اهلل هذه القاعدة �سمن اأنواع ال�ستح�سان 

املالكي فقال:

1-جامع بيان العلم،229/2.

2-اأعتقد اأن العك�ص هو ال�سواب: فالأول قبل الوقوع والآخر بعده. 

3-املوافقات،601-801/5.
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قالوا: اإن من جملة اأنواع ال�ستح�سان مراعاة خالف العلماء، وهو اأ�سل 

يف مذهب مالك ينبني عليه م�سائل كثرية:

منها: اأن املاء الي�سري اإذا حلت فيه النجا�سة الي�سرية ومل تغريِّ اأحد اأو�سافه 

اأنه ل يتو�ساأ به بل يتيمم ويرتكه.

فاإن تو�ساأ به و�سلى اأعاد ما دام يف الوقت، ومل يعد بعد الوقت، واإمنا قال: 

ر، ويرى جواز الو�سوء  يعيد يف الوقت مراعاة لقول من يقول: اإنه طاهر مطهِّ

مباء  اإل  يتو�ساأ  مل  اإذ  اأب��دًا؛  يعيد  اأن  القول  هذا  قيا�ص  وكاأن  ابتدًء.  به 

ي�سح له تركه والنتقال عنه اإىل التيمم...

وهذا املعنى كثري جّدًا يف املذهب، ووجهه اأنه راعى دليل املخالف يف بع�ص 

.
)1(

الأحوال؛ لأنه ترجح عنده، ومل يرتجح عنده يف بع�سها فلم يراعه 

يقول الأ�ستاذ حممد بلتاجي ح�سن – رحمه اهلل -:»ويبدو اأن مالكًا ههنا 

دليل  لكن  راج��ح،  امل�ساألة  يف  اإليه  ا�ستند  الذي  اخلا�ص  دليله  اأن  يرى  كان 

املخالف اأي�سًا يحتوي قدرًا كبريًا من الوجاهة، واإمكان ال�سحة بحيث ميكن 

اأي�سًا، ومن ثم يراعي خالفه يف بع�ص فروع امل�ساألة م�ستثنيًا  التعويل عليه 

هذه الفروع من اأ�سل قوله العام فيها، و�سرنى فيما بعد اأن مالكًا مل يكن يرى 

اأن اجتهاده اخلا�ص يف كل م�ساألة هو احلق الذي ل جدال فيه، واأن اجتهاد 

.
)2(

غريه فيها هو الباطل الذي ل مراء فيه«

عالقة �لقاعدة باملقا�صد:

اإن الدافع وراء مراعاة املجتهد خالف غريه من املجتهدين اأحد اأمرين:

ح عنده اإىل م�سلحة اأقل من امل�سلحة التي  اأن يوؤدي قوُله الذي ترجَّ 1 - 

تتحقق من قول املخالف له.

1-العت�سام،541،641/2.

2-مناهج الت�سريع الإ�سالمي يف القرن الثاين الهجري،526/2.
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اأو يوؤدي قوُله اإىل اإحراج النا�ص والت�سييق عليهم، ويوؤدي قول خمالفه  2 - 

اإىل رفع هذا احلرج والتي�سري عليهم.

وهذا وذاك يوؤكد اأن هذه القاعدة و�سيلة لتحقيق مقا�سد ال�سريعة.

املجتهد  لأن  العلماء؛  فيها  يختلف  لأن  داعيًا  اأرى  فال  هذا  على  وبناًء 

ق مقا�سد  ح عنده �سهوًة اأو اعتباطًا، بل تركه لأنه راآه ل ُيحقِّ مل يرتك ما ترجَّ

قول  من  لها  حتقيقًا  اأق��ل  قوله  اأن  اأو  خمالفه،  قول  يحققها  كما  ال�سريعة 

خمالفه، ومن َثمَّ اأخذ به؛ لأنه يعلم اأن املجتهد احلق لي�ست مهمته قا�سرة 

الواقعي لجتهاده، بل لبد مع بذله اجلهد  على اجتهاد جمرد عن الأثر 

يف ال�ستنباط اأن يبذل اجلهد اأي�سًا يف التعرف على تاأثري قوله على املكلفني: 

ي�سيُق عليهم ويوقعهم يف حرج اأم ل؟ فاإن كان يوقعهم يف حرج، وراأى قول 
ََ
اأ

قوله،  وترك  به  اأخذ  اأكرث  م�سالح  يحقق  اأو  احلرج،  هذا  يرفع  خمالفه 

وهو يف هذا مل يخرج عن حدود ال�سرع، واإمنا هو حمقق ملقا�سده، فاملقا�سد 

غاية ال�سرع والجتهاد و�سيلة اإليها، ولي�ص غاية يف ذاته!.
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املبحُث الثالُث

الأحكــــاُم الفقهيُة 

و�صائُل للمقا�صِد ال�شعيِة





لعله قد اتَّ�سح من خالل املبحثني ال�سابقني اأن اأ�سول الفقه وكذلك قواعد 

الفقه  و�سائل ملقا�سد ال�سريعة.

للمقا�سد  الأخرى  هي  و�سائل  الفقهية  الأحكام  اأن  اإي�ساح  نحاول  وههنا 

ال�سرعية. 

واأبرز ما يدل على ذلك اأنك جتد الأمر الواحد تعرتيه الأحكام التكليفية 

اخلم�سة: الوجوب والندب والإباحة واحلرمة والكراهة.

اختالف  وكذلك  قوة،  الطلب  اختالف درجة  بل هو  تناق�سًا،  لي�ص  وهذا 

درجة النهي قوة، وهذا اأو ذاك يرجع اإىل ما يرتتب على الفعل من م�سالح 

اأو مفا�سد.

فاإذا كانت امل�سلحة قوية النفع وجب الفعل، واإذا كانت اأقل قوة ُندب الفعل 

بيح.
ُ
اأو اأ

قوة  اأقل  كانت  فاإذا  الفعل،  ال�سرر حرم  قوية  املف�سدة  كانت  اإذا  وكذلك 

كره الفعل.

على  املرتتبة  واملفا�سد  امل�سالح  على  اخلم�سة  التكليفية  الأحكام  فمداُر 

الفعل اأو الرتك.

ملقا�سد  – و�سائل  اخلم�سة  التكليفية  الأح��ك��ام  – اأي  اأنها  يعني  وه��ذا 

ال�سريعة.

د هذا اأنَّك جتد �سيئًا ما قد حرمته ال�سريعة الغراء، لكنها توجبه  ومما يوؤكِّ

يف حاٍل ما، وذلك اإما يرجع اإىل حتقيق م�سلحة اأو اإىل دفع مف�سدة، وحتقيق 

امل�سلحة ودفع املف�سدة هما خال�سة املقا�سد!

فقد حرمت ال�سريعة اأكل امليتة، ولكنها اأوجبتها اإذا اأ�سرف الإن�ساُن على 

الهالك ب�سبب اجلوع اإنقاذًا لنف�سه.
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اأمر  كل  يف  لأتى  لذاتها  مق�سودة  اخلم�سة  التكليفية  الأحكام  كانت  ولو 

من الأمور – التي �سنعر�ص بع�سها – حكم واحد ل يتغري، ولكنها ملا كانت 

مق�سودة لغريها اأتت متغرية ِوفقًا ملا يحقق املق�سد منها.  

امل�ساألة  تعرتي  التي  الفقهية،  امل�سائل  من  نعر�ص جملة  املبحث  هذا  ويف 

الواحدَة منها الأحكاُم اخلم�سُة، وذلك بالنظر ملا يرتتب على احلكم من م�سالح 

 

اأومفا�سد.
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�ملطلُب �لأوُل

يف �لعباد�ِت و�لآد�ِب

- �لأذ�ن:

الأذان تعرتيه الأحكام اخلم�سة عدا الإباحة: 

تطلب  وجماعٍة  م�سجد  كل  يف  كفاية  نة  وال�سُّ امل�سر،  يف  كفايًة  الوجوب 

غريها ولو يف ال�سفر. 

اأو جماعة  واحدًا  �سواء كان  الأر�ص  وال�ستحباب ملن كان يف فالة من 

مل تطلب غريها. 

وحرام قبل دخول الوقت. 

 .
)1(

ومكروه لل�سنن، ولفر�ص الكفاية 

- �أفعال �ل�صالة �لتي لي�صت من جن�صها:

تنق�سم اإىل الأحكام اخلم�سة: 

الأفعال الواجبة مثل م�سلٍّ تذكر اأن على ثوبه جنا�سة ي�ستطيع التخل�ص 

�سروط �سحة  لأنها من  ي�سلي؛  وهو  عليه خلعه  فيجب  اأثناء �سالته،  منها 

ال�سالة. 

والأفعال امل�ستحبة مثل احلركة الي�سرية من اأجل اإمتام ال�سف، ي�ستحب 

فعلها حتى ت�ستقيم ال�سفوف. 

والأفعال املباحة كاحلركة الي�سرية التي لي�ست بواجبة ول مب�ستحبة مثل 

حك اجل�سم. 

والأفعال املكروهة مثل احلركة التي لي�ص لها حاجة ول م�سلحة. 

1-حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين، 813/1. 
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والأفعال املحرمة مثل احلركة الكثرية التي لي�ص لها حاجة كرفع الب�سر 

 .
)1(

اإىل ال�سماء

- �لقيام لإكر�م �لنا�س:

ينق�سم اإىل خم�سة اأق�سام: 

حمرم اإذا ُفعل تعظيمًا ملن يحبه جتربًا من غري �سرورة. 

ومكروه اإذا ُفعل تعظيمًا ملن ل يحبه. 

لدفع �سرر  اأراده  بل  وتكربًا،  يريده جتربًا  ل  ملن  ��اَلًل  اإِجرْ كان  اإذا  ومباح 

النقي�سة عن نف�سه؛ لأن حمبة دفع الأ�سباب املوؤملة ماأذون فيه بخالف التكرب 

والتجرب. 

م كاملقاطعة واملدابرة.  ى تركه اإىل حمرَّ وواجب اإذا اأدَّ

.
)2(

واملندوب هو ما كان للقادم من �سفر فرحًا بقدومه

- ��صتعمال �للبا�س:

ا�ستعمال اللبا�ص تعرتيه الأحكام اخلم�سة: 

فالفر�ص منه ما ي�سرت العورة ويدفع احلر والربد، قال تعاىل:{ ٻ  ٻ  

، اأي ما ي�سرت عورتكم عند ال�سالة. 
)3(

ٻ  ٻ  پ  پ     پ }
واملندوب اإليه اأو امل�ستحب: هو ما يح�سل به اأ�سل الزينة واإظهار النعمة، 

.
)4(

قال تعاىل: { ڻ  ڻ      ڻ  ڻ }

ومن املندوب اللب�ص للتزين، ول�سيما يف اجلمع والأعياد وجمامع النا�ص. 

1-�سرح كتاب اآداب امل�سي اإىل ال�سالة، لل�سيخ حممد بن عبد الوهاب، ال�سارح ال�سيخ عبد اهلل بن 

عبد الرحمن ال�سعد، �ص 073، 173. 

2-الفروق، 034/4. 

3-�سورة الأعراف، الآية 13. 

4-�سورة ال�سحى، الآية 11. 
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قال ر�سول اهلل  واخُليالء،  للتكرب  يكون مظنة  الذي  اللبا�ص  واملكروه: هو 

 .
)1(

]: »كلوا وا�سربوا والب�سوا من غري اإ�سراف ول خميلة«

  .
)2(

واحلرام: هو اللُّب�ص بق�سد الكرب واخليالء 

ل: - �لتَّجمُّ

الواجب؛  تنفيذ  عليه  توقف  اإذا  وغريهم  الأم��ور  ولة  يف  واجبًا  يكون 

فاإن الهيئات الرثة ل حت�سل معها م�سالح العامة من ولة الأمور.

وقد يكون مندوبًا اإليه يف ال�سلوات واجلماعات ويف احلروب لرهبة العدو، 

واملراأة لزوجها، ويف العلماء لتعظيم العلم يف نفو�ص النا�ص، وقد قال عمر: 

.
)3(

حب اأن اأنظر اإىل قارئ القراآن اأبي�ص الثياب 
ُ
اأ

الأجنبيات  للن�ساء  يتزين  كمن  ملحرم  و�سيلة  كان  اإذا  حرامًا  يكون  وقد 

ليزين بهن.

وقد يكون مباحًا اإذا عرى عن هذه الأ�سباب.

وانق�سم التجمل اإىل هذه الأحكام اخلم�سة، وكذلك الكرب اأي�سًا قد يجب 

على الكفار يف احلروب وغريها، وقد يندب على اأهل البدع تقلياًل للبدعة، 

وقد يحرم، والإباحة فيه بعيدة، والفرق بينه وبني التجمل يف ت�سور الإباحة 

.
)4(

اأن اأ�سل التجمل الإباحة، واأ�سل الكرب التحرمي 

- �لتد�وي:

تعرتيه الأحكام اخلم�سة:

يجب يف احلالت الإ�سعافية والتي تهدد احلياة اأو تهدد بزوال ع�سو من 

1-اأخرجه اأحمد يف امل�سند 2/ 181، واحلاكم يف م�ستدركه 531/4، و�سححه ووافقه الذهبي. 

2-املو�سوعة الفقهية الكويتية 821/6، 921. 

3- الفروق، 483/4.

4-ال�سابق،483/4.
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والآخرين  للمجتمع  معدية  باأمرا�ص  الإ�سابة  حالة  يجب يف  كما  الأع�ساء، 

ولها دواء.

الآخرين،  تعدي  ل  والتي  املزمنة  الأمرا�ص  يف  التداوي  وي�ستحب 

واإن مل يكن يف العالج برء كامل، ولكن التداوي يوؤدي اإىل تخفيف الزمانة 

وتقليل الإعاقة.

ويكون مباحًا حني ت�ستوي الحتمالت بالفائدة وعدم الفائدة.

ويكره حني يوؤدي التداوي اإىل ا�ستمرار ال�سرر اأو زيادته.

ويحرم اإذا كان مبحرم مثل اخلمر اأو ال�سحر اأو الطال�سم اأو الرقى مبا هو 

.
)1(

جمهول من الأقوال، اأو ال�سفادع اأو النجا�سات 

- �ملد�هنة:

هي: معاملة النا�ص مبا يحبون من القول.

بدعته؛  على  مبتدع  اأو  ظلمه  على  لظامل  �سكرًا  كانت  اإذا  حرامًا  تكون 

لأن ذلك و�سيلة لتكثري ذلك الظلم والباطل من اأهله.

وتكون مباحة اإذا كانت لظامل ا�ستكفاًء ل�سره.

وتكون واجبة اإذا كانت لدفع حمرم اأو حمرمات ل تدفع اإل بها.

وتكون مندوبة اإذا كانت و�سيلة ملندوب اأو مندوبات.

وتكون مكروهة اإذا كانت عن �سعف ل �سرورة تتقا�ساها بل خور يف الطبع، 

.
)2(

اأو تكون و�سيلة للوقوع يف مكروه

1-اأ�سئلة يف باب التداوي، د. حممد على البار، �ص2.

2-الفروق، 004/4.
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- �ل�صفر:

ال�سفر تعرتيه الأحكام اخلم�سة:

فيكون واجبًا اإذا ا�ستمل على واجب ك�سفر حج الفري�سة، وكذلك ال�سفر 

لرب الوالد والوالدة، فلو اأن الوالد اأمر ولده اأن ياأتيه يف مدينته والولد 

عليه  وجب  ال�سفر  من  مينعه  عذر  الولد  عند  ولي�ص  اأخرى،  مدينة  يف 

اأن ي�سافر، ولزمه برُّ اأبيه بال�سفر.

ويكون مندوبًا اإذا ا�ستمل على اأمر مندوب كحج النافلة والعمرة.

ويكون مباحًا اإذا انتفت فيه الدوافع �سواء كانت للندب اأو للوجوب، وانتفت 

للتجارة،  ال�سفر  اأمثلته  ومن  للكراهة،  اأو  للتحرمي  كانت  �سواء  املوانع  فيه 

وال�سفر للنزهة.

العلم  طلب  عن  ا�ستغل  كمن  م��ك��روه،  على  ا�ستمل  اإذا  مكروهًا  ويكون 

بال�سفر.

ويكون حرامًا اإذا ت�سمن اأمرًا حمرمًا ك�سفره – والعياذ باهلل – للزنا 

.
)1(

اأو ل�سرب خمر، اأو لقطع طريق 

- �لكذب:

تعرتي الأحكاُم اخلم�سُة الكذَب:

فيجب اإذا كان لإنقاذ نف�ص مع�سومة اأو مال مع�سوم من ظامل.

ويحرم  اإذا كان اإخبارًا عن �سيء بخالف ما هو عليه لغري �سرورة.

وُيندب كاإخبار الكفار بقوة امل�سلمني بحيث يظفرون على الكفار. 

وُيباح كالكذب بني امل�سلمني ترغيبًا يف ال�سلح وزوال العداوة بينهم، وقيل 

مندوب.

1- �سرح زاد امل�ستقنع، لل�سنقيطي، 5/56. 
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.
)1(

وُيكره كالكذب على الزوجة، وقال ابن ر�سد مباح لتطييب خاطرها 

- �لبدعة:

يعرتي البدعة الأحكام اخلم�سة:

اهلل  كالم  به  ُيفهم  الذي  النحو  بعلم  كال�ستغال  الواجبة  فالبدعة  1 -

ور�سوله ] ، وذلك واجب لأنه لبد منه حلفظ ال�سريعة، وما ل يتم 

الواجب اإل به فهو واجب.

واملرجئة  واجل��ربي��ة  القدرية  مذهب  اأمثلتها  م��ن  املحرمة  والبدعة  2 -

واخلوارج.

والبدعة املندوبة مثل اإحداث املدار�ص وبناء القناطر. 3 -

والبدعة املكروهة مثل زخرفة امل�ساجد وتزويق امل�ساحف. 4 -

وامل�سارب  امل���اآك���ل  م��ن  ال��ل��ذي��ذ  ال��ت��و���س��ع يف  م��ث��ل  امل��ب��اح��ة  وال��ب��دع��ة  5 -

.
)2(

واملالب�ص

وجاء يف بلغة ال�سالك: البدعة تعرتيها الأحكام اخلم�سة الوجوب كتدوين 

والإباحة  الثياب،  كتطويل  والكراهة  امل��دار���ص،  كاإحداث  والندب  الكتب، 

.
)3(

كاتخاذ املناخل والتو�سع يف املاأكل ، واحلرمة كاملكو�ص

- �حللف:

احللف تعرتيه الأحكام اخلم�سة:

فالواجب مثل اأن ينجي اإن�سانًا مع�سومًا من مهلكة ولو نف�سه مثل اأن تتوجه  1 .

عليه اأميان الق�سامة يف دعوى القتل عليه وهو بريء.

1- حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين،835/2.

2- املو�سوعة الفقهية الكويتية،22/8، وانظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأن��ام،371/2، واحلاوي 

لل�سيوطي،533/1، وتلبي�ص اإبلي�ص، لبن اجلوزي،�ص61. 

3- بلغة ال�سالك،224/4.
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ومندوب مثل اأن تتعلق به م�سلحة من اإ�سالح بني متخا�سمني واإزالة حقد  2 .

من قلب م�سلم على احلالف اأو غريه اأو دفع �سر.

اأو تركه اأو على اخلرب ب�سيء هو �سادق  واملباح كاحللف على فعل املباح  3 .

فيه اأو يظن اأنه فيه �سادق.

واملكروه كاحللف على فعل مكروه اأو ترك مندوب، ومنه احللف يف البيع  4 .

وال�سراء.

. 5 .
)1(

واملحرم كاحللف كاذبًا عمدًا، اأو على فعل مع�سية اأو ترك واجب 

- �حِلنث يف �ليمني:

احلنث تعرتيه الأحكام اخلم�سة:

اأو ترك واجب، فمن حلف  اإذا حلف على مع�سية  فتارة يكون واجبًا كما 

لي�سربن اخلمر اأو ل ي�سلي فاإنه يفرت�ص عليه اأن يحنث، وعليه الكفارة.

ال�سالة  يقيم  اأن  حلف  اإذا  كما  بالعك�ص،  ك��ان  اإذا  حرامًا  يكون  وت��ارة 

املفرو�سة، اأو ل يزين فاإنه يفرت�ص عليه الرب باليمني، ويحرم عليه احلنث.

وتارة يكون مندوبًا كما اإذا حلف على ترك مندوب ك�سالة ال�سحى، وفعل 

مكروه كاأن يلتفت يف ال�سالة.

وقد يكون مكروهًا، وذلك اإذا حلف على فعل مندوب اأو ترك مكروه.

وقد يكون مباحًا وذلك اإذا حلف على ترك مباح اأو فعله كدخول دار واأكل 

ترك  ه��ذا  يف  الأف�سل  الفقهاء:  بع�ص  وق��ال  ث��وب.  ولب�ص  معني  طعام 

احلنث؛ ملا فيه من تعظيم اهلل تعاىل.

.
)2(

وهو يف جميع الأحوال جتب عليه الكفارة اإذا حنث 

1-ك�سف املخدرات والريا�ص الزاهرات ل�سرح اأخ�سر املخت�سرات 04/2.

بدائع  ال��ك��وي��ت��ي��ة013/03،وان��ظ��ر:  الفقهية  الأرب��ع��ة16/2،وامل��و���س��وع��ة  امل��ذاه��ب  على  2-ال��ف��ق��ه 

ال�سنائع71،81/3، ومغني املحتاج623/4-523، و�سرح منتهى الإرادات244/3.
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�ملطلب �لثاين

يف �ملَُعاَمالِت

- �لنكاح:

تعرتي النكاح الأحكام اخلم�سة:

فيجب على الراغب فيه اإن خ�سي العنت، ومل يكفه ال�سوم اأو الت�سري.

ويندب اإن مل يخ�َص العنت رجا ن�سله اأول.

واخل�سي  ال��ف��اين  وال�سيخ  كالعقيم  ع��ب��ادة  ع��ن  يقطعه  مل  حيث  وي��ب��اح 

واملجبوب.

ويكره لغري الراغب فيه، ويقطعه عن عبادة غري واجبة.

.
)1(

ويحرم اإن خ�سي �سررًا باملراأة بعدم الوطء اأو نفقة اأو ك�سب حمرم

-�لطالق:

نة والإجماع،  اإنهاء النكاح بالطالق حق للزوج، وهو م�سروع بالكتاب وال�سُّ

والأ�سل فيه عند جمهور الفقهاء الإباحة، وذهب اآخرون اإىل اأن الأ�سل فيه 

احلظر، لكنهم يتفقون على اأنه تعرتيه الأحكام اخلم�سة بح�سب ما يرافقه 

.
)2(

من قرائن واأحوال 

يقول النووي – رحمه اهلل -:

الطالق على اأربعة اأ�سرب: واجب وم�ستحب ومكروه وحمرم:

طالق  وكذلك  الزوجني،  �سقاق  عند  احلكمني  طالق  فهو  الواجب  فاأما 

املُويِل اإذا انق�ست مدة الإيالء وامتنع من الفيء.

واأما امل�ستحب فاأن تقع اخل�سومة بني الزوجني وخافا اأن ل يقيما حدود 

1-البهجة �سرح التحفة،673/1،ال�سرح الكبري،للدردير،412،512/2.

2-املو�سوعة الفقهية الكويتية،613/14.
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اهلل في�ستحب له اأن يطلقها.

واأما املكروه فاأن تكون احلال بينهما م�ستقيمة ول يكره �سيئًا من ُخلقها 

ول دينها فيكره اأن يطلقها.

واأما احلرام فهو طالق املراأة املدخول بها يف احلي�ص اأو يف الطهر الذي 

.
)1(

جامعها فيه قبل اأن يتبني حملها وي�سمى طالق البدعة 

وذكر بع�سهم املباح كطالق من ل يهواها الزوج ول ت�سمح نف�سه مبوؤنتها 

.
)2(

من غري ا�ستمتاع بها

ف�سار الطالق جتري فيه الأحكام اخلم�سة:

ويحرم  لالإيالء،  ويجب  لل�سرر،  وُي�ستحب  لعدمها،  وُيكره  للحاجة،  يباح 

 

.
)3(

للبدعة

- �لبيع:

حكم البيع يف الأ�سل هو اجلواز.

ويعر�ص له الوجوب كمن ا�سطر اإىل �سراء طعام اأو غريه.

والندب كمن اأق�سم على اإن�سان اأن يبيع له �سلعة ل �سرر عليه يف بيعها، 

لأن اإبرار الق�سم مندوب.

ماله  اأك��رُث  وممن  بغريه،  احل��رام  فيه  اختلط  �سوق  يف  كالبيع  والكراهة 

حرام.

والتحرمي كبيع املنهي عنه نحو الكلب.

 .
)4(

فتخل�ص اأن البيع تعر�ص له الأحكام اخلم�سة 

1-املجموع،77/71.

2-حا�سية البجريمي،22/4.

3-ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع،41/31.

4-الفواكه الدواين،27/2، وحا�سية اإعانة الطالبني،33/3.
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- �لتربع:

تعرتيه  واإمن��ا  واح��د  تكليفي  حكم  له  لي�ص  التربع  اأن  على  الفقهاء  اتفق 

الأحكام اخلم�سة: فقد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا، وقد يكون حرامًا، وقد 

ع به: ع له واملتربِّ ع و املتربَّ يكون مكروهًا، تبعًا حلالة التربُّ

فاإن كان التربع و�سية فتكون واجبة لتدارك قربة فائتة كزكاة اأو حج.

وتكون مندوبة اإذا كان ورثته اأغنياء وهي يف حدود الثلث.

وتكون حرامًا اإذا اأو�سى ملع�سية اأو مبحرم.

وتكون مكروهة اإذا اأو�سى لفقري اأجنبي وله فقري قريب.

وتكون مباحة اإذا اأو�سى باأقل من الثلث لغني اأجنبي وورثته اأغنياء.

.
)1(

واحلكم كذلك يف باقي التربعات كالوقف والهبة 

- �لوقف:

جهة  على  ك��ان  ف��اإذا  فيه،  الت�سرف  عن  له  وحب�ص  باملال  ت��ربع  الوقف 

م�سروعة كان م�ستحبًا؛ لأنه من ال�سدقة. واإذا نذره كان واجبًا بالنذر.

واإذا كان فيه حيف اأو وقف على �سيء حمرم كان حرامًا.

واإذا كان فيه ت�سييق على الورثة كان مكروهًا.

.
)2(

فيمكن اأن جتري فيه الأحكام اخلم�سة 

- �لو�صية:

تعرتيها الأحكام اخلم�سة:

دة اإجماعًا، واإن كانت ال�سدقة يف احلياة اأف�سل منها. فهي �ُسنة موؤكَّ

ومغني  ال�����س��ن��ائ��ع033،133/7،  ب��دائ��ع  وان��ظ��ر:  ال��ك��وي��ت��ي��ة66،76/01،  الفقهية  1-امل��و���س��وع��ة 

املحتاج693/2.

2-ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع،7/11.
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به  النتفاع  يحل  مبا  وللكفار،والو�سية  لالأغنياء  كالو�سية  تباح  وقد 

من النجا�سات.

وقد جتب واإن مل يقع به مر�ص فيما اإذا ترتب على تركها �سياع حق عليه 

اأو عنده.

تركته  له �سيء يف  اأنه متى كان  املو�سي( منه  )اأي  َعِرف  وقد حترم ملن 

اأف�سدها.

.
)1(

وقد تكره اإذا زادت على الثلث اأو كانت للوارث 

- �لوديعة:

حفظها الأ�سل فيه ال�ستحباب، وَيجب حفظها على من ل يوجد غريه.

وحترم عند العجز عن احلفظ،لأنه يعر�سها للتلف.

وتكره عند القدرة ملن مل يثق باأمانة نف�سه.

.
)2(

هذا اإذا مل يعلم به املالك، واإل فُتباح 

- �للُّقطة:

تعرتيها الأحكام اخلم�سة:

فتكون مباحة اإذا اأمن يف احلال ومل يثق باأمانته يف امل�ستقبل.

و�ُسنة اإذا وثق يف امل�ستقبل.

وواجبة اإذا كان كذلك، وعلم �سياعها لو مل ياأخذها.

ومكروهة للفا�سق.

.
)3(

وحرامًا اإن نوى اخليانة

1-حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب،74/4.

2-ال�سابق، 786/3..

3-حتفة احلبيب على �سرح اخلطيب،856/3.
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- �لبناء:

الأ�سل يف البناء الإباحة، وتعرتيه باقي الأحكام اخلم�سة:

فيكون واجبًا كبناء دار املحجور عليه اإذا كان يف البناء غبطة اأي م�سلحة 

ظاهرة ُتنتهز قد ل ُتعو�ص.

وبناء  العام،  كال�سارع  امل�سرتكة  املنافع  ذات  الأماكن  كالبناء يف  وحرامًا 

دور اللهو، والبناء بق�سد الإ�سرار، ك�سد الهواء عن اجلار.

ومندوبًا كبناء امل�ساجد واملدار�ص وامل�ست�سفيات وكل ما فيه م�سلحة عامة 

للُم�سلمني، حيث ل يتعني ذلك لتمام الواجبات، واإل �سار واجبًا؛ لأن مال يتم 

الواجب اإل به فهو واجب.

.
)1(

ومكروهًا كالتطاول يف البنيان لغري احلاجة

- �حلر��صة:

يختلف حكم احلرا�سة باختالف اأحوالها وتعرتيها الأحكام اخلم�سة:

فتكون احلرا�سة واجبة كحرا�سة طائفة من اجلي�ص لالأخرى التي ت�سلي 

�سالة اخلوف.

تهديد  غري  ويف  تطوعًا،  الثغور  يف  واملرابطة  كاحلرا�سة  م�ستحبة  وتكون 

العدو لنا.

وتكون مباحة كمن يوؤجر نف�سه حلرا�سة مباح كحار�ص الثمار والأ�سواق، 

وما �سابه ذلك.

حرا�سة  ذلك  ومن  الدين،  ف�ساد  اإىل  ي��وؤدي  ما  كحرا�سة  حمرمة  وتكون 

.
)2(

اأماكن اللهو املحرم واخلمر والفجور ونحوها

1-املو�سوعة الفقهية الكويتية،702،802/8.

2-املو�سوعة الفقهية الكويتية، 661/71.
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- �ل�صتخد�م:

تعرتي ال�ستخدام الأحكام اخلم�سة:

فيباح كالوايل يخ�س�ص له خادم –كجزء من عمالته التي هي اأجرة مثله 

ترفهًا. ذلك  يكن  مل  – ما 
ويكون خالف الأوىل اإن ا�ستعان مبن ي�سب عليه ماء الو�سوء دون عذر، 

فاإن ا�ستعان بدون عذر يف غ�سل اأع�ساء الو�سوء كره.

ويكون واجبًا كالعاجز عن الو�سوء ي�ستخدم من يعينه على تلك العبادة.

ويكون مندوبًا كخدمة اأهل املجاهد وخدمة امل�سجد.

ويكون حرامًا كا�ستئجار الكافر للم�سلم، والبن اأباه.

وعك�سه،  لالأنثى  الذكر  وا�ستخدام  وعك�سه،  الكافر  امل�سلم  ا�ستخدام  ويف 

.
)1(

جتري القاعدة يف اأمن الفتنة وعدمه، ويف المتهان والإذلل وعدمه

- �ل�صيد:

تعرتي ال�سيَد الأحكام اخلم�سة:

يجب ل�سد ُخلَّة واجبة.

ويندب لتو�سعة معتادة اأو �سد ُخلَّة غري واجبة.

وجاز لتو�سعة على نف�سه وعياله غري معتادة، وكره للهو.

رمًا بحج اأو عمرة، وال�سيُد بريًّا. وحرم اإذا كان ال�سائد حُمرْ

حمِرمًا  ال�سائد  اأكان  �سواء  حرمّيًا،  ال�سيد  كان  اإذا  يحرم  وكذلك 

اأم متحلِّاًل.

1-ال�سابق ،842/3، وانظر: حا�سية قليوبي،02/3.
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وكذلك اإذا كان ال�سيد تظهر عليه اآثار امللك للغري، كخ�سب اأو ق�ص جناح 

.
)1(

اأو نحوهما 

- �لق�صاء:

تويل الق�ساء ونحوه من الوليات تعرتيه الأحكام اخلم�سة:

فيكون واجبًا اإن كان من يتوله اأهاًل للق�ساء دون غريه؛ لنفراده ب�سروطه، 

فحينئذ يفرت�ص عليه التقليد �سيانة حلقوق العباد واإخالء للعامل عن الف�ساد؛ 

ولأن الق�ساء فر�ص كفاية، ول يوجد �سواه يقدر على القيام به فتعني عليه 

كغ�سل امليت وتكفينه، و�سائر فرو�ص الكفاية.

ويكون مندوبًا: ل�ساحب علم خفي ل يعرفه النا�ص، ووجدت فيه �سروط 

القا�سي، وذلك لي�سهر علمه للنا�ص فينتفع به.

اأف�سل  ُلح، ولكنه هو  اإذا كان يف البلد َمنرْ َي�سرْ وُيندب له القبول كذلك 

من غريه.

ويكون حرامًا: لفاقد اأهلية الق�ساء روي عن النبي ] اأنه قال: الق�ساة ثالثة 

. ولأن من ل يح�سنه 
)2(

وذكر منهم رجاًل ق�سى بني النا�ص بجهل فهو يف النار 

ليقدر على العدل فيه فياأخذ احلق من م�ستحقه فيدفعه اإىل غريه.

ويكون مكروهًا: ملن يخاف العجز عنه، ول ياأمن على نف�سه احليف فيه، 

ومل يتعني عليه توليه، وكره بع�سهم الدخول فيه خمتارًا؛ لقوله ] :»من ويل 

.
)3(

الق�ساء فقد ُذبح بغري �سكني«

يوؤدي  اأن  بنف�سه  يثق  الذي  للق�ساء  ال�سالح  املجتهد  ل  للَعدرْ ويكون مباحًا 

 .
)4(

فر�سه، ول يتعني عليه لوجود غريه مثله

1-املو�سوعة الفقهية الكويتية،611/82، وانظر: نهاية املحتاج،421/8، الفواكه الدواين،443/2.

2-اأخ���رج���ه ال���رتم���ذي: ك��ت��اب الأح���ك���ام، ب���اب م��ا ج���اء ع��ن ر���س��ول اهلل ] يف ال��ق��ا���س��ي. قال 

الألباين:�سحيح.

3-اأخرجه اأبو داود: كتاب الأق�سية، باب يف طلب الق�ساء. وقال الألباين: �سحيح.

الرائق،492/6. البحر  وانظر:  و582/33،  الكويتية،191/41،  الفقهية  4-املو�سوعة 
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- �لإ�صهاد:

الإ�سهاد تعرتيه الأحكام اخلم�سة:

فيكون واجبًا كما يف النكاح.

ويكون مندوبًا كالإ�سهاد يف البيع، عند اأكرث الفقهاء، وجائزًا كما يف البيع 

عند البع�ص.

تفاوت،  اإن ح�سل فيها  الهبة لالأولد  اأو  العطية  ومكروهًا كالإ�سهاد على 

عند البع�ص.

وحرامًا كالإ�سهاد على اجَلور.

ورد  ما  كل  يف  �سهاد  الإ اإيجاب  اإىل  العلم  اأهل  من  طائفة  وذهبت 

.
)1(

الأمر به 

- حكم �لقتل:

ل�سنا ب�سدد بحث فقفهي �سرعي يف مو�سوع حكم القتل، ولكن يكتفى، 

يف هذا ال�سياق، باإيراد معطيات فقهية م�سطرة يف اأمهات الفقه، مع التذكري 

املخت�سة  ال�سلطات  بيد  هو  اإمنا  تعطيله  اأو  وتنفيذه  القتل  قرار  اأمر  باأن 

يف املجتمع.

يرى ال�سافعية اأن القتل تعرتيه الأحكام اخلم�سة:

فالقتل الواجب: هو قتل املرتد اإذا مل يتب واحلربي اإذا مل ي�سلم اأو مل يعِط 

اجلزية.

العدوان،  ب�سفة  اأي  حق  بغري  ال��دم  مع�سوم  قتل  هو  احل���رام:  والقتل 

ع�سمة  فهي:  اأم��ان  اأو  باإميان  الع�سمة  لأن  اآمنًا؛  اأو  موؤمنًا  املقتول  وك��ان 

خم�سو�سة.

1-املو�سوعة الفقهية الكويتية،23/5، وانظر: مواهب اجلليل،804/3.
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واملندوب: هو قتل املجاهد قريَبه الكافر اإذا مل ي�سب اهلل اأو ر�سوله ].

واملكروه: يف الأ�سري اإذا كان يف ا�سرتقاقه م�سلحة.

قتله  لأنه خمري يف  الأ�سري؛  الإمام  قتل  اأو  منه،  املقت�ص  قتل  واملباح: هو 

.
)1(

ح�سبما يرى من امل�سلحة، ومنه القتل �سمن �سوابط الدفاع ال�سرعي 

* * *
لي�ست  املع�سومة  ال�سريعة  »هذه  باأن  القول  املبحث ميكن  ويف ختام هذا 

الدين،  �سلطة  حتت  النا�ص  اإدخال  ملجرد  اتفق  حيثما  مو�سوعة  تكاليفها 

والدنيا  الدين  يف  م�ساحلهم  قيام  يف  ال�سارع  مقا�سد  لتحقيق  ُو�سعت  بل 

معًا، وُروعي يف كل حكم منها:

اإما حفظ �سيء من ال�سروريات اخلم�سة: الدين والنف�ص والعقل والن�سل 

لولها مل جتِر  والتي  ملة،  كل  املرعية يف  العمران  اأ�سا�ص  التي هي  وامل��ال، 

م�سالح الدنيا على ا�ستقامة، ولفاتت النجاة يف الآخرة.

ورودها على  لول  التي  املعامالت  كاأنواع  �سيء من احلاجيات  واإما حفظ 

ال�سروريات لوقع النا�ص يف ال�سيق واحلرج.

واإما حفظ �سيء من التح�سينات التي ترجع اإىل مكارم الأخالق وحما�سن 

العادات.

واإما تكميل نوع من الأنواع الثالثة مبا يعني على حتققه.

�لفقه: عباد�ت ومعامالت وجنايات وغريها  �أب��و�ب  باب من  ول يخلو 

من رعاية هذه �مل�صالح وحتقيق هذه �ملقا�صد �لتي مل ُتو�صع �لأحكام �إل 

 

.
)2(

لتحقيقها«

* * *
1-مغني املحتاج،3/4، والفقه الإ�سالمي واأدلته 7/ 435.

2-من مقدمة اأبي عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان حمقق املوافقات لل�ساطبي،5/1.
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اخلامتة

يف ختام هذا البحث اأذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها مت�سمنه بع�ص  

التو�سيات: 

حتقيقها  ُيراد  التي  الغايات  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  اإن  1 -

من اأحكامها، وهي تتلخ�ص يف جلب امل�سالح ودرء املفا�سد. 

ال�سريعة الإ�سالمية،  اأ�سول الفقه يف حقيقتها و�سائل لتحقيق مقا�سد   2 -

ومما يدل على ذلك: 

اأهم  ومن  قيا�ص،  ل  وبدونها  اأ�سا�سه  فهي  العلة  على  يقوم  القيا�ص  أ- اأن 

�سروط العلة اأن تكون منا�سبة اأي من �ساأنها اأن حتقق مق�سود ال�سارع 

من احُلكم. 

ب- اأن ال�ستح�سان، وهو العدول من اأ�سل اإىل اأ�سل، الدافع وراء ذلك العدول 

هو حتقيق م�سلحة اأو درء مف�سدة، وهذا مق�سود ال�سارع �سبحانه.

فال�ستح�سان - كما يقول ابن ر�سد - التفات اإىل امل�سلحة والعدل.  

ج- امل�سلحة املر�سلة تبدو اأنها و�سيلة ملقا�سد ال�سريعة من ا�سمها اأوًل، ومن 

ال�سريعة،  ملقا�سد  مالئمة  تكون  اأن  �ُسروطها  فمن  ثانيًا،  �سروطها 

ثم اأن يرتتب عليها حفظ �سروري اأو رفع حرج. 

د- العرف من اأ�سول الفقه، ول �سك اأن يف اإجراء الأحكام على ما تعارفه 

النا�ص رفعًا للحرج عنهم وتي�سريًا عليهم، كما اأن العرف يت�سمن كثريًا 

من م�سالح النا�ص املعتربة �سرعًا.

ه- �سدُّ الذرائع وفتحها اأ�سل من اأ�سول الفقه وهو اأحد اأرباع الدين، وهو 

احلار�ص الأمني على حتقيق مقا�سد هذا الدين؛ حيث مينع الفعل واإن 

كان جائزًا؛ لأنه يوؤدي اإىل مف�سدة، وُيجيز الفعل واإن كان ممنوعًا حني 

يوؤدي اإىل م�سلحة. 
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- 3 واإذا كانت اأ�سول الفقه و�سائل ملقا�سد ال�سريعة فعلى الفقيه احلق اأن 

يت�سم باملرونة �لأ�صولية فينتقل من اأ�سل اإىل اأ�سل وعينه على الأ�سل 

الذي يحقق مق�سود ال�سرع؛ لأن هذه الأ�سول و�سائل ملقا�سد ال�سريعة 

ولي�ست غايات يف ذاتها. 

- 4 القواعد الفقهية و�سائل للمقا�سد ال�سرعية، ويت�سح ذلك من كربى هذه 

القواعد: 

مقا�سد  لتحقيق  و�سيلة  القاعدة  ه��ذه   : مبقا�صدهاأ-  �لأم����ور  ق��اع��دة 

ال�سريعة؛ لأنها تهدف غلى تفعيل مقا�سد ال�سريعة، وذلك باأن يراعيها 

املكلف يف كل اأموره فتكون مقا�سده موافقة ملقا�سد ال�سارع؛ فاإن مق�سود 

املكلف اإذا خالف مق�سود ال�سارع فت�سرفه يكون باطاًل. 

: تق�سد القاعدة اإىل دفع امل�سقة وجلب  قاعدة �مل�صقة جتلب �لتي�صريب- 

التي�سري، وهما من مقا�سد ال�سريعة، كما اأن الرخ�ص املبنية على هذه 

القاعدة حتقق امل�سالح اأو تدراأ املفا�سد.

تي�سري  ذلك  ويف  عاداتهم،  على  النا�َص  جُتري   : مكَّمة	-  �لعادة  قاعدة 

عليهم، والتي�سري مق�سود �سرعي قطعي، هذه القاعدة من و�سائله. 

: و�سيلة من و�سائل مقا�سد ال�سريعة؛ لأنها  قاعدة ل �صرر ول �صر�رد- 

امل�ستطاع  بتخفيفه قدر  اأو  اأمكن،  اإذا  ال�سرر قبل وقوعه  تقوم بدفع 

اإن وقع، ودفع ال�سرر مق�سود �سرعي، هذه القاعدة من و�سائله. 

يعرتيه  ل  بيقني  النا�ص  تكليف  اإن   : بال�صكه-  يزول  ل  �ليقني  قاعدة 

عزيز،  اليقني  لأن  الع�سر؛  غاية  يف  اأمر  العملية  اأحكامهم  �سك يف 

ومن َثمَّ جاءت هذه القاعدة لرفع هذا الع�سر عن املكلفني. 

: قائمة  قاعدة تغري �لفتوى بتغري �لزمان �أو �ملكان �أو �حلال �أو �لنيةو- 

يف اأ�سا�سها على حتقيق مقا�سد ال�سريعة؛ فالتغيري مراده درء مف�سدة 
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�ستنتج عن ثبات احلكم اأو جلب م�سلحة كانت �ستفوت من هذا الثبات 

عليه. 

لتحقيق  و�سيلة  اأنها  عنوانها  من  يبدو   : �لأحكام	-  م��اآل  م��ر�ع��اة  قاعدة 

وتدراأ  امل�سالح  الأحكام  ق  حُتقِّ اأن  هدفها  املاآل  مراعاة  فاإن  املقا�سد؛ 

املفا�سد؛لأن اإجراء الأحكام على احلال دون النظر اإىل املاآل قد يوؤدي 

اإىل عك�ص مق�سود ال�سارع منها. 

: اإن الفقيه يرتك ما ترّجح عنده وُيوؤرْثر  قاعدة مر�عاة خالف �لعلماءح- 

عليه قول خمالفه؛ لأنه يرى قول املخالف اأكرث حتقيقًا  ملقا�سد ال�سرع 

من قوله، ومن َثمَّ فهذه القاعدة و�سيلة من و�سائل مقا�سد ال�سريعة. 

التكليفية  الأحكام  اأن  فقهية  م�سائل  من  عر�سُته  ما  خالل  من  تبنيَّ   5 -

تعرتيه  الواحد  الأم��ر  جند  حيث  ال�سريعة،  ملقا�سد  و�سائل  اخلم�سة 

من جلب م�سلحة  عليه  يرتتب  ما  على  بناء  وذلك  الأحكام،  هذه  كلُّ 

قلَّت  واإذا  وجب،  عليه  املرتتبة  امل�سلحة  قويت  ف��اإذا  مف�سدة:  درء  اأو 

واإذا  حرم،  عليه  املرتتبة  املف�سدة  قويت  واإذا  بيح، 
ُ
اأ اأو  ا�سُتحب  قوتها 

قلَّت قوتها ُكره. 

الدين،  �سلطان  حتت  النا�ص  اإدخال  ملجرد  لي�ست  الفقهية  الأحكام   6 -

اإ�سعاد  يف  تتلخ�ص  التي  مقا�سده  لتحقيق  ذلك  جانب  اإىل  جاءت  بل 

النا�ص بجلب امل�سالح لهم ودرء املفا�سد عنهم. 

- 7 امل�سالح واملفا�سد ُتقا�سان مبقايي�ص ال�سريعة ولي�ص مبقايي�ص الب�سر. 

- 8 مق�سود ال�سارع ومق�سود املكلَّف كالهما ُيراعى يف احلكم ال�سرعي، 

بل عليهما ُيوؤ�س�ص وُيبنى. 

وقواعدها  واأ�سولها  مقا�سد،  ذات  �سريعة  الغراء  الإ�سالمية  ال�سريعة   9 -

وفروعها جاءت لتحقيق تلك املقا�سد، فهي �سريعة متكاملة مت�سافرة. 
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املقا�سد؛  قبلة  �سطر  وجوههم  يولُّوا  اأن  ع�سرنا  يف  الفقهاء  على  10 -

ه اإىل جهة منها اأ�ساب احلق، على حد تعبري ال�سيوطي رحمه  فمن توجَّ

اهلل تعاىل.
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�مل�صادر و�ملر�جع

ابن حنبل حياته وع�سره اآراوؤه وفقهه - لل�سيخ حممد اأبو زهرة - دار  1 -

الفكر العربي - القاهرة. 

اأبو حنيفة حياته وع�سره اآراوؤه وفقه - لل�سيخ حممد اأبو زهرة - دار  2 -

الفكر العربي - القاهرة. 

الإحكام يف اأ�سول الأحكام - علي بن حممد الآمدي اأبو احل�سن-  3 -

1404ه� - حتقيق   - الأوىل  الطبعة   - - بريوت  العربي  الكتاب  دار 

اجلميلي.  �سيد  د. 

اأحكام القراآن - اأبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العربي -  4 -

دار الكتب العلمية - 1416ه� - 1996م. 

اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول - حممد بن علي بن  5 -

حممد ال�سوكاين - دار الكتاب العربي - الطبعة الأوىل- ت 1419ه�- 

1999م. 

اأحاديث منار ال�سبيل - حممد نا�سر الدين  اإرواء الغليل يف تخريج  6 -

الألباين - املكتب الإ�سالمي - بريوت - 1405ه� - 1985م. 

الأ�سباه والنظائر - عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي - دار الكتب  7 -

العلمية - بريوت - 1403ه�. 

اأ�سول الفقه - لل�سيخ حممد اأبو زهرة - دار الفكر العربي - م�سر.  8 -

التجارية  املكتبة   - ل�����س��اط��ب��ي  ا ���س��ح��اق  اإ ب��و  اأ  - الع��ت�����س��ام  9 -

م�سر.   - الكربى 

للماليني -  العلم  دار  الزركلي -  الدين بن حممود  الأع��الم - خري  10 -

الطبعة اخلام�سة ع�سرة. 
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قيم  بن  بكر  اأب��ي  بن  حممد   - العاملني  رب  عن  املوقعني  اإع��الم  11 -

حتقيق   - م�سر   - القاهرة   - الأزهرية  الكليات  مكتبة   - اجلوزية 

�سعد.  الروؤوف  طه عبد 

اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق - اأبو العبا�ص اأحمد بن اإدري�ص القرايف  12 -
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دار  الكا�ساين-  الدين  عالء   - ال�سرائع  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  15 -
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بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد  16 -

القرطبي - مطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده - م�سر - الطبعة 

الرابعة - 1395 ه� - 1975م.

بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك - اأحمد ال�ساوي - دار الكتب العلمية -  17 -
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تف�سري القراآن العظيم - اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي  21 -

 - 1420ه�   - الثانية  الطبعة   - والتوزيع  للن�سر  دار طيبة   - الدم�سقي 

1999م - حتقيق �سامي بن حممد �سالمة. 

التف�سري الكبري)مفاتيح الغيب( - فخر الدين حممد بن عمر التميمي  22 -

الرازي - دار الكتب العلمية - 1421ه� - 2000م. 

الفكر  دار   - اجل��وزي  بن  الفرج  اأب��و  الدين  عماد   - اإبلي�ص  تلبي�ص  23 -

للطباعة والن�سر - بريوت لبنان - الطبعة الأوىل - 1421ه� - 2001م. 

بن  يو�سف  عمر  اأب��و   - والأ�سانيد  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد  24 -

عبداهلل بن حممد بن عبد الرب - موؤ�س�سة قرطبة - حتقيق م�سطفى 

العلوي وحممد البكري. 

اجلامع ال�سحيح )�سنن الرتمذي( - حممد بن عي�سى الرتمذي -  25 -

واآخرين-  �ساكر  اأحمد  حتقيق   - بريوت   - العربي  ال��رتاث  اإحياء  دار 

الأحاديث مذيلة باأحكام الألباين عليها. 

الأن�ساري  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو   - القراآن  لأحكام  اجلامع  26 -

القرطبي - دار ال�سعب - القاهرة. 

بن  بن عمر  �سليمان   - الطالب  �سرح منهج  البجريمي على  حا�سية  27 -

حممد البجريمي- املكتبة الإ�سالمية - ديار بكر - تركيا.

علي   - ال��رب��اين  ال��ط��ال��ب  ك��ف��اي��ة  ���س��رح  ع��ل��ى  ال��ع��دوي  حا�سية  28 -

 - 1412ه�   - بريوت   - الفكر  دار   - املالكي  العدوي  ال�سعيدي 

البقاعي.  يو�سف  حتقيق 

حا�سية قليوبي على �سرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني -  29 -

�سهاب الدين اأحمد بن اأحمد بن �سالمة القليبوبي- دار الفكر - بريوت 

لبنان - 1419ه� - 1998م. 
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العلمية-  الكتب  دار   - ال�سيوطي  الدين  جالل   - للفتاوى  احل��اوي  30 -

عبد  حتقيق   - 2000م   - 1421ه����   - الأوىل  الطبعة   - لبنان  ب��ريوت 

اللطيف ح�سن عبد الرحمن. 

الغرب -  القرايف - دار  اإدري�ص  اأحمد بن  الدين  الذخرية - �سهاب  31 -

بريوت - 1994م. 

ال�سل�سلة ال�سحيحة لالألباين - مكتبة املعارف -  الريا�ص.  32 -

ال�سج�ستاين - دار  اأبو داوود  اأبي داوود - �سليمان بن الأ�سعث  �سنن  33 -

مذيلة  الأحاديث   - احلميد  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق   - الفكر 

باأحكام الألباين عليها. 

 - ال�سنقيطي  املختار  حممد  ب��ن  حممد   - امل�ستقنع  زاد  �سرح  34 -

ال�ساملة.  املكتبة 

امللة  القا�سي ع�سد   - الأ�سويل  املنتهى  الع�سد على خمت�سر  �سرح  35 -

بريوت   - العلمية  الكتب  دار   - الإيجي  اأحمد  الرحمن  عبد  والدين 

لبنان- الطبعة الأوىل - 1421ه� - 2000م. 

ال�سرح الكبري - اأحمد الدردير اأبو الربكات - دار الفكر - بريوت.  36 -

حممد  ب��ن  �سالح  ب��ن  حممد   - امل�ستقنع  زاد  على  املمتع  ال�سرح  37 -

العثيمني- دار ابن اجلوزي - الطبعة الأوىل. 

�سرح منتهى الإرادات - من�سور بن يون�ص البهوتي - عامل الكتب -  38 -

بريوت - 1996م. 

الكتب  دار   - البيهقي  بن احل�سني  اأحمد  بكر  اأبو   - الإميان  �ُسَعب  39 -

حممد  حتقيق   - ه���   1410  - الأوىل  الطبعة   - ب��ريوت   - العلمية 

ب�سيوين. ال�سعيد 
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�سحيح البخاري - حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد اهلل البخاري - دار  40 -

ابن كثري - بريوت - الطبعة الثالثة - 1407 ه� - 1987م. 

�سحيح الرتغيب والرتهيب - حممد نا�سر الألباين - مكتبة املعارف-  41 -

الريا�ص - الطبعة اخلام�سة. 

�سحيح م�سلم - م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سني الق�سريي الني�سابوري -  42 -

دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت - حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي. 

احلديث  دار   - خ��الَّف  ال��وه��اب  عبد  لل�سيخ   - الفقه  اأ���س��ول  علم  43 -

القاهرة- 1422ه� - 2003م. 

اأبو العبا�ص اأحمد بن عبد احلليم بن  الفتاوى الُكربى - تقي الدين  44 -

تيمية احلراين - دار الكتب العلمية - الطبعة الأوىل - 1408ه�. 

الفقه الإ�سالمي واأدلته - اأ. د. وهبة الزحيلي - دار الفكر - �سوريا  45 -

دم�سق - الطبعة الرابعة. 

الفواكه الدواين على ر�سالة ابن زيد القريواين - اأحمد بن غنيم بن  46 -

�سامل النفراوي املالكي - دار الفكر - بريوت - 1415ه�. 

ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر الإ�سالم البزدوي - لعالء الدين عبد  47 -

العزيز بن اأحمد البخاري - دار الكتب العلمية - 1418ه� - 1997م. 

 - املخت�سرات  اأخ�سر  ل�سرح  الزاهرات  والريا�ص  رات  املخدَّ ك�سف  48 -

اأحمد بن عبد اهلل احللبي البعلي - دار النبالء. 

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام - اأبو حممد عز الدين ال�سلمي -  49 -

دار الكتب العلمية - بريوت. 

ل�سان العرب - لبن منظور حممد بن مكرم الإفريقي امل�سري - دار  50 -

�سادر بريوت - الطبعة الأوىل. 
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الفكر  دار   - زهرة  اأبو  حممد   - وفقهه  اآراوؤه  وع�سره  حياته  مالك  51 -

العربي -  القاهرة. 

دار   - احل��راين  تيمية  بن  بن عبد احلليم  اأحمد   - الفتاوى  جمموع  52 -

الوفاء - الطبعة الثالثة - 1426ه� - 2005م. 

جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية - �سالح بن  53 -

الطبعة  والتوزيع -  للن�سر  ال�سميعي  الأ�سمري - دار  حممد بن ح�سن 

الأوىل - 1420ه� - 2000م. 

املدخل - اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد )ابن احلاج( - دار  54 -

الفكر - 1401ه�.

حممد  ب��راه��ي��م  اإ د.   - الكلية  الفقهية  ال��ق��واع��د  اإىل  امل��دخ��ل  55 -

 - الثانية  الطبعة   - الأردن  عمان   - عمار  دار  احلريري  حممود 

2001م.   1422ه� - 

مدخل لدرا�سة ال�سريعة الإ�سالمية - د. يو�سف القر�ساوي - مكتبة  56 -

وهبة  القاهرة - الطبعة الأوىل - 1411ه� - 1991م. 

امل�ستدرك على ال�سحيحني - حممد بن عبد اهلل اأبو عبد اهلل احلاكم  57 -

الني�سابوري - دار الكتب العلمية - بريوت - الطبعة الأوىل - 1411ه�  

1990م. 

اأحمد  �سليمان  اأب��و   - داوود  اأب��ي  �سنن  �سرح  وه��و  ال�سنن  معامل  58 -

الطبعة   - حلب   - العلمية  املطبعة   - الب�ستي  اخلطابي  حممد  بن 

1932م. 1351ه� -  الأوىل- 

املعجم الكبري - �سليمان بن اأحمد بن اأيوب اأبو القا�سم الطرباين -  59 -

مكتبة العلوم واحلكم - املو�سل - الطبعة الثانية - 1404ه� - 1983م- 

حتقيق حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي. 
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ه�.  املغني لبن قدامة - دار الفكر - بريوت - الطبعة الأوىل - 1405- 60

اخلطيب  حممد   - املنهاج  األفاظ  معاين  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني  61 -

ال�سربيني - دار الفكر - بريوت. 

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية - حممد الطاهر بن عا�سور - دار النفائ�ص  62 -

للن�سر والتوزيع - الأردن - الطبعة الثانية - 1421ه� - 2001م- حتقيق 

حممد الطاهر املي�ساوي. 

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها - عالل الفا�سي - دار الغرب  63 -

الإ�سالمي - الطبعة اخلام�سة - 1993م. 

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية عند الإمام مالك بني النظرية والتطبيق-  64 -

 - الأوىل  الطبعة   - القاهرة   - ال�سالم  دار   - القياتي  اأحمد  د.حممد 

1430ه� - 2009م. 

مناهج الت�سريع يف القرن الثاين الهجري - اأ�ستاذنا الدكتور حممد  65 -

والرتجمة  والتاأليف  البحوث  جلنة   � تعاىل  اهلل  رحمه   � ح�سن  بلتاجي 

 - ال�سعودية   - الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإم��ام  جامعة   - والن�سر 

1397ه� - 1977م. 

 - الأوق���اف  وزارة   - الزرك�سي  بهادر  حممد   - القواعد  يف  املنثور  66 -

الكويت - الطبعة الثانية - 1405ه� - حتقيق د. تي�سري فائق اأحمد. 

املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة - اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي  67 -

الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي - حتقيق اأبي عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل 

�سلمان - دار ابن عفان - الطبعة الأوىل - 1417ه� -1994م. 

املو�سوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف - الكويت.  68 -

نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي - د. اأحمد الري�سوين - املعهد العاملي  69 -

للفكر الإ�سالمي - والدار العاملية للكتاب الإ�سالمي - الريا�ص - الطبعة 

الرابعة - 1416ه� - 1995م. 

117



عبد  الدين  جمال  الإم��ام   - الو�سول  منهاج  �سرح  ال�سول  نهاية  70 -

الأوىل -  العلمية - بريوت - الطبعة  الكتب  الأ�سنوي - دار  الرحيم 

1999م.  1420ه� - 

نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج - �سم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص  71 -

الرملي - دار الفكر للطباعة - بريوت - 1404ه� - 1984م. 

بن  �سدقي  حممد  د.   - الكلية  الفقه  قواعد  اإي�ساح  يف  الوجيز  72 -

 - الأوىل  الطبعة   - ب��ريوت   - الر�سالة  موؤ�س�سة   - البورنو  اأحمد 

1983م. 1404ه� - 
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�صى العرباين      

د.نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة...دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد      






