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  اإلهداء                           

  

      على    يورٍ غَ   إلى كل لهَ   ين حاملٍ هذا الد هذه األمة.  م.  

وإخــــوتي  وأســــاتذتي األفـاضــــل، ن، الكــــريميْ   والــــديّ إلــــى       
  أصــــــدقـائيو  ،عــــــائلتي كلهــــــاو  ،األعــــــزاء، وزوجتــــــي الفـاضــــــلة

أن  أهدي هذا العمل راجيا منـه تعـالى    وهيثم وزينب، الخُّلص
 يجعله خالصا لوجهه الكريم.



  شكر  كلمة                                    
  

ن علـى إنجـاز هـذا  جـزى اهللا خيـرا كـل مـن أعـاالحمد هللا أوال وآخـرا، ثـم       
أو بالكتابــة    ،أو بتــوفير المــادة العلميــة  ،، أو بالمــذاكرةالبحــث بالمراجعــة

، والــــــدّي الكــــــريمين وأخــــــص بالــــــذكر: أو بالتشــــــجيع والــــــدعم،،  والطبــــــع
د/محمــــد  أ/بــــوبكر خمــــاس، يحيــــى عــــز الــــدين،  د/رف  األســــاتذة: المشــــو 

 بشــير،وخــالي صــالح،  واألســاتذة المناقشــين، د/محمــد اســطنبولي، دبــاغ،
طـويجين  ، حمزةالشيخ حمدون،   منى، عادل،شبيلة، سمير، فتحي، محمد، 

بــاديس  ط، ڤرمــا مــراد ،صــاولة عبــد الــرؤوف أ/كريمــة،  أ/حليمــة، محمــد،

محمــد نڤـــار،  فــؤاد شــياد، العــم الفـاضــل لحبيــب، ياســين مواتســي،  ، جبــاري
أ/ عبــد  ،  بــن شكشــوك جيالنــيد/، عبــد الغنــي فوغــالي، عيد ســردانيالســ

،  د/نوار بـن شـلي، مصطفى لعبوديأ/د/مراد حشوف،  المؤمن بلباقي، 
ــــدين ســــكحال، د/عبــــد المجيــــد بــــالغأ/ســــعد تبينــــات،  أ/ ــــي  أ ،نــــور ال /عل

لبحــــوث والدراســــات  فيصــــل لمركــــز الملــــك  و  ،د/كمــــال راشــــد ميهــــوبي،
           العاملين في مكتبة صناع الحياة.و ، اإلسالمية
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  المقدمة

       

  والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: احلمد هللا     

أصـــوال  فقههـــااـــا أن جيـــد الباحـــث يف جزئيفمـــن مظـــاهر كمـــال هـــذه الشـــريعة، واتســـاق      
  ..ع، وقواعد تربط النظري بالنظريجتمع شتات الفرو 

قــد تكــون عبــارات لعلمــاء أفــذاذ اســتقرؤوا_أو و  قــد تكــون هــذه القواعــد نصوصــا شــرعية،     
  ..وأدلة الشريعة األخرىاستنبطوا_ معناها من نصوص الكتاب والسنة، 

هــا؛ ألنّــا جنــد خالفــا بــني علي العلمــاءال يعــين هــذا أن مجيــع القواعــد قــد حظيــت باتفــاق      
، فقائـل بالصـحة هاجنـد يف املـذهب الواحـد خالفـا يف بعضـ إنّـابـل  ،املذاهب يف بعض القواعد

  ..وقائل باالخنرام

هــذا القواعــد ومــا ، ســواء يف الفتخــوال ضــري يف هــذا؛ فكــل مــا كــان ظنيــا كــان قــابال لال     
   ..تفرع عنها

  منشأ اخللل من جهتني:و      

دون  اإلمجـاعو دعى فيـه القطـع أو يُـ ،بول كل مـا وصـف بأنـه قاعـدةاألوىل: أن يُتلّقى بالقَ      
  ترّيث.حبث ونظر و 

  .أن تُبطل القواعد رأسا، وتُنسف نسفا بال دليل وال برهان: ةوالثاني     
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وبـني  رء املفاسد أوىل من جلب املصـاحل)حاولت أن أباعد بني البحث يف قاعدة:(دوقد      
  هذين املسلكني ما استطعت..

عرضـــــا  قاعـــــدة جـــــانيب الثبـــــوت وجمـــــال اإلعمـــــال،لا لقـــــد استصـــــحب البحـــــث يف دراســـــة     
القواعــد الفقهيــة بعــض األصــول و  مــعوســعى إىل تبــّني مــدى قرــا وموضــع تــداخلها  ومناقشــة،
، و(إذا )احلـــالل واحلـــرام غلـــب احلـــرام(إذا اجتمـــع ، وهـــي: االحتيـــاط وســـد الـــذرائع، ووالرتبويـــة

  ، و(الغاية ال تربر الوسيلة).ية)التخلية قبل التحلع)، و(تعارض املانع واملقتضي قدم املان

القـــول بـــأن اعتنـــاء الشـــرع ومعلـــوم أن مـــن أهـــم مـــا اعتمـــد عليـــه يف تأصـــيل قاعـــدة الـــدرء      
قاعدة أخـرى معارضـة هلـذا املعـىن  حبثَ يستوجب ، وهذا باملنهيات آكد من اعتنائه باملأمورات

حيـث ثبوُـا وجمـال  مـن مفادها أن:(جـنس فعـل املـأمور بـه أعظـم مـن جـنس تـرك املنهـي عنـه)
 هلما. إعماهلا، مث مقارنًة بني القاعدتني وتكييفاً شرعيا   

فموضــوع البحـــث هــو قاعـــدة:(درء املفاســد أوىل مـــن جلـــب املصــاحل) ومـــا تعلــق ـــا مـــن      
  جهة املوافقة والتداخل، ومن جهة املخالفة والتعارض.

وتكييفهـا ، اإعماهلا، وشروط تنــزيله ضعوحتديد موا ااألول اإلبانة عن درجة ثبو قصدهو      
   بينهما. ، واملقارنةُ الشيء نفسه مع القاعدة املعارضة فعلُ  ويأيت يف القصد الثاينالشرعي، 

      

مــا يؤكــد ، علــى قاعــدة الــدرء مهمــةقضــايا  بنــاءُ هــذا املوضــوع وأهــم مــا دعــاين إىل اختيــار      
  إسهامها يف صياغة جانب من الواقع الذي نعيشه.

وحضــور الداعيــة اــالس الــيت ، الشــرعي تــويل القضــاء مســألةُ علــى القاعــدة  جــتُخر فقــد      
 تــوارث احلكــم وواليــة العهــد،يف األمــاكن املختلطــة، و العمــل و حبــق اهللا، فيهــا حيتمــل أال يقــوم 
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وســـوغت ـــا  ،واشـــتغال املـــرأة بالعمـــل السياســـي، وقيادـــا للســـيارةواهلجـــرة إىل بـــالد الكفـــار، 
  سات املتعلقة بالقضية الفلسطينية، بل واعتمدت مادة يف بعض الدساتري.السيا بعض

  

تــداخل ي، وهــو فقــه انتمــاؤه إىل "فقــه األولويــات"منهــا كــذلك ، و وهــذا مــن جوانــب أمهيتــه     
رزق بــه املــرء أن يوفــق إىل االطــالع علــى مــا يُــ وعلــم الرتبيــة، ونعــمَ  الفقــه وقواعــده وأصــوله فيــه

  ة الظاهر، ومسالك نقاء الباطن.أسباب استقام

ويدخل ضمن فقه األولويات ما صار يُعرف مبعايري الرتجيح بني املصاحل واملفاسـد، وكثـري      
  ألصق ما يكون ا. املوضوع، و أو مقصديةٌ  فقهيةٌ  منها قواعدُ 

البحـث فيهـا خصوصـا ملـا يفسـد الزمـان وننحـرف وال خيفى على الناظر مدى احلاجة إىل      
  منهج القرآن. عن

       

: (درء املفاسـد أوىل مـن جلـب ص لبحـث قاعـدةيف الدراسـات السـابقة مـا ُخصـومل أجد      
ع العـــرض ب القواعـــد وفقــه األولويـــات تـــذكر بعضــا مـــن أدلتهـــا وفروعهــا وال تُتبِـــتُـــكُ ، و املصــاحل)

، بــل ي عنــه)تقارــا بقاعــدة:(جنس فعــل املــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك املنهــباملناقشــة، وال 
  أصال. القاعدة املعارضة ُجلها مل يورد

عـن قاعـدة الـدرء حماولـة ضـبط موضـع فقه األولويات واملوازنات مؤلفات بعض تتحدث و      
، دون ترك املنهيـات؟ ا يف أيهما أوىل فعل املأمورات أمخالفيف موضع آخر كي حتإعماهلا، مث 

  الربط بني القضيتني. سعي إىل
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كتاب: "فقه األولويات_دراسة يف الضوابط_" لألسـتاذ حممـد   الدراسات: ومن أهم هذه     
ـــة التـــدرج يف بعـــض مطالـــب  ينقـــلحيـــث  ،1_حفظـــه اهللا_الوكيلي ضـــوابط األولويـــات يف حال

بعضا مـن أدلـة الفـريقني،  ، ويذكرالدعوي خالف العلماء يف أيهما أهم املأمورات أم املنهيات
يـــز والتفضـــيل بـــني املـــأمورات واملنهيـــات، فالكـــل جيـــب أن "..ال معـــىن للتمي :مث خيلـــص إىل أنـــه

   .2حيرتم"

ويقـــول يف الضـــابط الرابـــع مـــن ضـــوابط األولويـــات يف حالـــة التزاحم:"جهـــة املفســـدة أوىل      
، ويسـتند إليهـا كـذلك يف ، ويسـتدل لـه بقاعـدة الـدرءبالدرء عند تساوي املصاحل مع املفاسـد"
املفســـدة، قـــال:"مث مـــاذا تعـــين القاعـــدة املشـــهورة "درء إثبـــات وجـــود التســـاوي بـــني املصـــلحة و 

ــــــني املصــــــاحل  ــــــيس جماهلــــــا هــــــو حــــــال التســــــاوي ب ــــــب املصــــــاحل"، أل ــــــى جل املفاســــــد مقــــــدم عل
  .3واملفاسد؟..."

       

يف العــدد الثالــث والرابــع مــن سلســلة فقــه اهللا_ األســتاذ الكمايل_حفظــه فعــل قريــب منــهو      
  :األولويات

أولويــة يف  الفاخلــحكــى 4"مقاصــد الشــريعة يف ضــوء فقــه املوازنــات"ففــي العــدد الثالــث      
بــــأن تــــرك احملــــرم أعظــــم؛ "لرجحــــان مث رّجــــح رأي القــــائلني  فعــــل الواجبــــات أو تــــرك احملرمــــات،

أدلـــة الطـــرفني، ومل يناقشـــه، مث شـــرع املؤلـــف يف مـــن  أدلتـــه"، رغـــم أنـــه مل يـــورد إال جـــزءا يســـريا

                                                           
1

املعهـــد العـــاملي للفكـــر و.م.أ: )(فريجينيـــا_22إصـــدار املعهـــد العـــاملي للفكـــر اإلســـالمي، سلســـلة الرســـائل اجلامعيـــة(_  
  م).1997ه/1416، 1ط ،اإلسالمي

2
  ، ونبه كذلك إىل الفرق بني قاعدة الدرء و(التخلية قبل التحلية).167إىل 164ص، فقه األولويات_  

  .233_232_ ص 3
4

 .97إىل 93ص م)،2000ه/1421، 1(بريوت: دار ابن حزم، ط )،57إصدار مركز التفكري اإلبداعي( _
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ــــاب دفــــع أعظــــم التمثيــــل، وبــــني أن الفــــروع الــــيت قُــــ دم فيهــــا الواجــــب علــــى احملــــرم هــــي مــــن ب
  املفسدتني، وتقدمي أعظم املصلحتني، وليست مما تساوت فيه درجة الواجب واحملظور.

احــــتج لتقـــدمي احملــــرم علــــى 1ويف العـــدد الرابــــع "مــــن فقـــه املوازنــــات بــــني املصـــاحل الشــــرعية"     
، كأن القاعدة ىل من جلب املصاحل)الواجب الذي يساويه يف الدرجة بقاعدة:(درء املفاسد أو 

   وما قامت عليه ال عالقة هلا باخلالف.

  

اإلشــكاليات الكــربى هلــذا البحــث هــي: مــا مــدى ثبــوت قاعــدة:(درء املفاســد أوىل مــن و      
جلب املصـاحل)، ومـا هـي شـروط إعماهلـا؟ وأيهمـا أْوىل تـرك املنهيـات أم فعـل املـأمورات؟ وأيـن 

  .موضع هذه األولوية؟

  وخدمة هلذه اإلشكاالت وجب طرح أسئلة أمهها:     

   برتك املنهيات رجحان اعتنائه بدرء املفاسد؟هل يقتضي رجحان اعتناء الشرع _     

فــإن كــان االقتضــاء صــحيحا كــان االســتدالل علــى قاعــدة الــدرء بأدلــة تــرجيح املنهيــات      
  ، وإن مل يصح مل يسغ االستدالل. على املأمورات صحيحا

وهـــل يلـــزم عـــن تأكـــد حـــرص الشـــرع علـــى فعـــل املـــأمورات تأكـــد حرصـــه علـــى جلـــب _     
  املصاحل؟.

فــإن صــح هــذا كــان مــدلول قاعــدة:(جنس فعــل املــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك املنهــي      
لب املصاحل أوىل من درء املفاسد)، وإن مل يصح احنصـر وجـه تعـارض القاعـدتني هو:(ج عنه)

                                                           
1
  .62، صم)2000ه/1421، 1(بريوت: دار ابن حزم، ط )،57ار مركز التفكري اإلبداعي(إصد _ 
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تأصـــيل قاعـــدة الـــدرء معـــارض لقاعـــدة:(جنس فعـــل املـــأمور بـــه  يف أن املعـــىن املعتمـــد عليـــه يف
  أعظم من جنس ترك املنهي عنه).

التســاؤل إلعمــال قاعــدة الــدرء، فمــا بــد مــن  مــن املواضــع املفرتضــة وألن حــال التســاوي_     
  وعن حجم هذا الوجود. عن وجودها واقعا

  

       

  

  دون األوىل يف األمهية: وهناك إشكاالت أخرى     

و مقصـديتان التكييف الشرعي لقاعدة الدرء، والقاعدة املعارضة: هل مهـا فقهيتـان أ ما_     
  .تربويتان؟ أصوليتان أو أو

هــــذه القواعــــد: و ء االخــــتالف بــــني قاعــــدة الــــدر ضــــع التــــداخل وأوجــــه التشــــابه و امو  مــــا_     
ض املـــــانع و(إذا تعـــــار  جتمـــــع احلـــــالل واحلـــــرام غلـــــب احلـــــرام)و(إذا ا االحتيـــــاط وســـــد الـــــذرائع

  و(الغاية ال تربر الوسيلة). و(التخلية قبل التحلية) املانع)واملقتضي قدم 

  

  املنهج التحليلي: هو واملنهج املعتمد يف معاجلة هذه اإلشكاليات     

اعتمـادا علـى أقـوال والقرائن املرجحة، ، املمكنة فبذكر أوجه الداللةأما يف جانب الثبوت      
م.العلماء واستنباطا  

  فبإيراد احتماالت إعمال القاعدة ومآل كل احتمال.يف جانب جمال اإلعمال أما و      
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االحتكــام إىل بعــض القــرائن لتبــني بكمــا يظهــر التحليــل يف التعامــل مــع نصــوص العلمــاء       
مقاصـــدهم مـــن أقـــواهلم، ويظهـــر يف الســـعي إىل تبـــّني أوجـــه املوافقـــة واملخالفـــة للقواعـــد املرتبطـــة 

  لدرء.بقاعدة ا

  ويسبق التحليل وصٌف وتصنيٌف، وتعقبه مناقشة ومقارنة.     

  

وقــد ِملــت عــن النقــل بــاملعىن إىل النقــل احلــريف إال إذا منــع منــه مــا يقتضــي االختصــار أو      
، ومــن حــق صــاحب الــرأي 1التصــرف؛ ألن النقــل احلــريف أقــرب إىل األمانــة وأبعــد عــن التقــّول

  الفكرة، والقالب الذي سيقت فيه.على ناقله أن حيافظ على صياغة 

جتنبـا إلثقـال اهلـوامش واستعضت عن ترمجـة األعـالم املتقـدمني بـذكر سـنة وفـاة كـل َعلَـم،      
م لــه، واســم أبيــه، جَ املــرت  وإذا كــان أهــم مــا يُــذكر يف الرتمجــة زيــادة علــى ســنة الوفــاة اســمُ أكثــر، 

  .هبيراد هذا من مقتضيات العزو إىل كتاإفوبعض كتبه، 

الــــيت كثــــرت طبعاــــا، حبيــــث يصــــعب علــــى القــــارئ العثــــور علــــى الــــنص  وبعــــض الكتــــب     
  .2املنقول، مل أقتصر يف العزو إليها على اجلزء والصفحة، وأضفت إليهما ما يُيسر املطلوب

بالصــــحيحني، إن وجــــد فيهمــــا؛ ألن الغــــرض األول بيــــان  األحاديــــث وأكتفــــي يف ختــــريج     
  أحدمها.الصحة، وقد ثبتت برواية 

  يف البحث. هاِعظم موقعل يج بعضها نظراوتوسعت يف ختر      

                                                           
1

ــــو ســــليمان، _  ــــد الوهــــاب أب ــــاملعىن يف: عب ــــع النقــــل ب ــــه اإلســــالميتنظــــر موان ــــنهج البحــــث فــــي الفق _خصائصــــه م
   . 150إىل  148م)، ص1996ه/1416، 1بريوت: دار ابن حزم، ط ونقائصه_(مكة املكرمة: املكتبة املكية،

 _ إذا كانت معلومات النشر منقوصة رمزت بـ: (د.م.أ)، أي دون معلومات أخرى، وإن عدمت رمزت بـ: (د.م). 2
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وأُتبـع  فأخرجـه مـن كتـب السـنن واملسـانيد املشـهورة، الصـحيحني وأما ما مل يكن يف أحد     
   .ا وتضعيفاخترجيه بذكر آراء بعض العلماء فيه تصحيح

  

حــث حــرص الوســائل ال وقــد حرصــت علــى الوفــاء بشــرط التــوازي والتــوازن يف تقســيم الب     
املقاصــد؛ ألن الشــكل خــادم للمضــمون مــن حيــث تقريبــه وعرضــه يف أحســن مــا يكــون، فمــىت 

  أخّل اعتباره باملضمون روعي هذا.

       

ـــوملــا كانـــت هـــذه الدراســـة يف       مفـــاهيم حيـــوي  د بفصـــلقاعـــدة خمصوصـــة كــان لزامـــا أن ُمته
  .دة املقصديةالقاعو القاعدة الفقهية، و عامة: فقه األولويات، 

مر يف جلب املصلحة والنهـي يف درء احنصار األ مسألةوحيوي كذلك ثالث مسائل هي:      
 رتبـة احلكـم تالزم بنيصحة واطراد قاعدة ال ، ومسألة_وفيها تعريفات هلذه املفردات_املفسدة

   املفسدة. وأرتبة املصلحة و 

ي رجحـــان اعتنــاء الشــرع بـــرتك هــل يقتضــ الغــرض منهمــا حبــث اإلشـــكاليتني اخلــادمتني:و      
يلــــزم عــــن تأكــــد حــــرص الشــــرع علــــى فعــــل  املنهيــــات رجحــــان اعتنائــــه بــــدرء املفاســــد؟، وهــــل

  املأمورات تأكد حرصه على جلب املصاحل؟.

  تساوى املصلحة واملفسدة واقعا؟.ت هلواملسألة الثالثة يف اإلشكالية الثالثة:      

  

احل) عرضـــا ألدلـــة املفاســـد أوىل مـــن جلـــب املصـــفهـــو يف قاعـــدة:(درء  أمـــا الفصـــل األول     
  الثبوت وجمال اإلعمال، مث مناقشة هلما.
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يف عالقـــة املوافقـــة والتـــداخل بـــني قاعـــدة الـــدرء وبعـــض األصـــول والقواعـــد،  عـــه فصـــلٌ يتبَ      
جتمـــع إذا ا(: مث القواعـــد الفقهيـــة : االحتيـــاط، وســـد الـــذرائع،وبـــدأت فيـــه باألصـــول الشـــرعية

مث القاعــــــدة )، إذا تعــــــارض املــــــانع واملقتضــــــي قــــــدم املــــــانع)، و(حلــــــرام غلــــــب احلــــــرامااحلــــــالل و 
  )، وقاعدة:(الغاية ال تربر الوسيلة).التخلية قبل التحليةالرتبوية:(

       

والفصل األخـري يف عالقـة املخالفـة والتعـارض، ويبحـث يف قاعـدة:(جنس فعـل املـأمور بـه      
  ألدلة الثبوت وجمال اإلعمال، مث مناقشًة هلما. أعظم من جنس ترك املنهي عنه) عرضا

  .هلماتكييفا بني القاعدتني و  وتتلوه مقارنةٌ      

  التوفيَق والسداد. واَهللا نسألُ      
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 الفصل التمهيدي:

  تمهيد:

  المبحث األول: المفـاهيم

  المبحث الثاني: المسائل
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  تمهيد:

  

ال تعـــين قســـمة هـــذا الفصـــل إىل مفـــاهيَم ومســـائَل أن مبحـــث املفـــاهيم ال حيـــوي مســـائل،      
راَعى 

ُ
  هو القصد األول من املبحث:  قسيمتيف الومبحث املسائل ال حيوي مفاهيم، بل امل

صــد املبحــث األول إىل ضــبط مفــاهيم معينــة تشــكل اإلطــار املرجعــي للبحــث، وامليــزان يق     
     الذي به تُقّوم القاعدة حمل البحث وما ضادها.    

ويقصد الثاين إىل معاجلة مسائل يتوقف عليها حتديد مسارات مهمة يف البحث، وتـدخل      
                                                                            يف تبّني النتائج اليت يصل إليها.                   

وقــد حاولــت أن أعطــي هــذا الفصــل مــا يســتحقه مــن اجلهــد واحلجــم، حــىت يقــوم مــا يــأيت      
  بعده من فصول على أساس متني. 
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  المبحث األول: المفـاهيم
  تمهيد

  المطلب األول: فقه األولويات

  ي: القـاعدة الفقهيةالمطلب الثان

 المطلب الثالث: القـاعدة المقصدية
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  تمهيد:
  هذا املبحث ثالثة مطالب: يتضمن      

  ُميثل األوُل منها اإلطار الذي يضبط حمتويات هذا البحث، واال الذي ُحيد مضامينه.     

تـوزن بـه قاعـدة:(درء املفاسـد  ويقصد الثاين والثالـث إىل اإلبانـة عـن امليـزان املرتضـى الـذي     
  أوىل من جلب املصاحل)، وقاعدة:(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه).

ومل يُذكر يف هذه املطالب إال أهم القضايا الـيت حتويهـا الكتـب الـيت نظـرت هلـا ممـا ُحيصـل       
  الغرض ويَفي باملقصود.   

ضــبط املفــاهيم ال إىل حشــد التعــاريف، وإىل املناقشــة يف  وقــد كانــت العنايــة مصــروفة إىل     
املعــاين ال إىل املشــاحة يف املبــاين؛ ذلــك أن صــياغة التعريــف هــي وســيلة للداللــة علــى املفهــوم، 

  وإذا مل يتم توضيح املفهوم فال مطمع يف الظفر بتعريف يدل عليه.
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  الَمطلب األول: ِفقه األْوَلوِيـات

  

يه هذا البحث، فما هو هذا الفقه؟ مـا جماالتـه؟ مـا ألولويات هو الفقه الذي ينتمي إلفقه ا    
          ؟.وما موضعه من علوم شرعية أخرى هي موارده؟
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                هالفرع األول: تعريف

                أوالً_ تعريفه لغةً 

           تعريف الفقه أ_
فـَْقُهـه، وأفقهتُـك الشـيء إذا احلديث أ الفقه لغة هو إدراك الشيء والعلُم به، تقول َفِقْهتُ      
تـه لك، وكل علم بشيء فهو فقه، مث اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عامل باحلــالل بين

  .8و احلرام: فقيه

  

  ب_ تعريف األولويات:

األْوَلوِيّــات مجــع أولويّــة، وهــي مصــدر صــناعي مبعــىن األحقيــة، تقــول: فــالن لــه األولويــة يف      
  . 9ذا كان هو األحق بههذا العمل إ

وأْوىل اســم تفضــيل، يقــال: فــالن أوىل بكــذا أي أحــرى بــه وأجــدر، وهــو معــىن راجــع إىل      
ـــق، واملعتَـــق،  ـــْوىل: املعِت

َ
القـــرب الـــذي يـــدل عليـــه أصـــل الـــواو والـــالم واليـــاء؛ فـــالَوْيل الُقـــرب، وامل
ْيل، وقــوهلم يف الشــتم: والصــاحب، واحلليــف، وابــن العــم، والناصــر، واجلــار، كــل هــؤالء مــن الــوَ 

  .10"أْوىل لك" معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به

                                                           
، م1981ه/ 1402، 3هـارون (مكتبـة اخلـاجني، ط ت. عبـد السـالم ،معجم مقاييس اللغـةبن فارس، أمحد _ 8

 ).4/442( )، د.م.أ
بيـة، (املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلوم_جامعـة الـدول العر المعجـم العربـي األساسـيـ ينظر: أمحد العايد ومجاعة، 9

منــه: املصــدر الصــناعي هــو اســم تلحقــه يــاء النســب تليهــا تــاء  26، ويف ص1334)، مــادة (ويل) ص،د.م.أم1989
 إنسانية.  التأنيث للداللة على معىن املصدر: إنسان ـ

 ).142ـ6/141، مادة (ويل)، (معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس،10
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ومجع األْوىل األوايل واألْولَـْون، وتقـول يف املؤنـث: هـي الُوليـاَ، ومهـا الُولييـان، وهـن الـُوىل أو      
  .11الُوليَـَيات

  

  ثانياً: تعريفه اصطالحا

_حفظــه 12الشــيخ القرضــاوي أّول تعريــف لفقــه األولويــات هــو تعريــف صــاحب املصــطلح     
"وضــع كــل شــيء يف مرتبتــه، فــال يــؤخر مــا حقــه التقــدمي، أو يقــدم مــا حقــه  اهللا_ ملــا قــال: هــو

  . 13التأخري، وال َيصغر األمر الكبري، وال َيكُرب األمر الصغري"

وقـــال يف كتـــاب السياســـة الشـــرعية:"ونعين بفقـــه األولويـــات: أن نعطـــي كـــل عمـــل قيمتـــه       
يـــزان الشـــرع، ال نبخســـه وال نشـــتط يف تقوميـــه، وـــذا نقـــدم مـــا حقـــه أن يقـــدم، أو(ســـعره) يف م

  .14ونؤخر ما حقه أن يؤخر."

"وأعــين بــه: وضــع كــل شــيء يف مرتبتــه بالعــدل، مــن  ويف كتابــه املخصــص هلــذا الفقــه قــال:     
ي األحكام والقيم واألعمال، مث يُقـدم األوىل فـاألوىل، بنـاء علـى معـايري شـرعية صـحيحة، يهـد

  . 15إليها نور الوحي، ونور العقل..."
                                                           

)، مـادة (ويل)، ، د.م.أعلـي الكبـري، وآخـرْين (دار املعـارف ، ت. عبـد اهللالسان العربحممد بن مكرم ابن منظور، ـ 11
)4/4921.(  

ــ هــذا مــا أكــده يوســف القرضــاوي يف كتابيــه: 12 (بــريوت: السياســة الشــرعية فــي ضــوء نصــوص الشــريعة ومقاصــدهاـ
، 1(بـــــريوت: مؤسســـــة الرســـــالة، طفـــــي فقـــــه األولويـــــات، و284م)، ص2000ه/1421، 1مؤسســـــة الرســـــالة، ط

(هرينـــدن_فريجينيا: فقـــه األولويات_دراســـة فـــي الضـــوابط_، وحممـــد الـــوكيلي يف كتابـــه: 9ص م)،2000ه/1421
 .15م)، ص1997ه/1416، 1)، ط22املعهد العاملي للفكر اإلسالمي_سلسلة الرسائل اجلامعية(

ـــــ يوســـــف القرضـــــاوي،13 ، 1(بـــــريوت: مؤسســـــة الرســـــالة، طأولويـــــات الحركـــــة اإلســـــالمية فـــــي المرحلـــــة القادمـــــة ـ
  . 38، صم)2000ه/1421

    .284، صالشريعة ومقاصدها السياسة الشرعية في ضوء نصوصـ 14
  .9، صفي فقه األولوياتـ 15
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، 16وطلباً لتعريف أكثر دقة فّضل األستاذ الوكيلي االبتداء بتعريف مصطلح "األولويات"   
  فحصر استعماالت الدعاة له يف ثالثة معاين:

أوهلا نظري، وهو:"احرتام مراتب األعمال الشرعية، بتقدمي األهم منها على املهم، ووضـع       
  ها يف موضعه وإطاره الشرعي".كل عمل من

مـــا يســـتحق التقـــدمي ومـــا ينبغـــي البـــدء بـــه أثنـــاء 17"معرفـــة وثانيهـــا_وهو كثالثهـــا عملـــي_     
الدعويــة. بنــاء علــى املعرفــة الســابقة مبراتــب األحكــام الشــرعية وبنــاء علــى مــا يتطلــب املمارســة 

  الظرف البدء به".

ة عنــــد تــــزاحم حكمــــني شــــرعيني يف عــــامل وثالثهــــا :"معرفــــة مــــا لــــه حــــق التقــــدمي واألســــبقي     
  االمتثال.             

وكل هذه االستعماالت ملصطلح "األوىل" جيمعهـا معـىن واحـد هـو: األحـق بالتقـدمي علـى      
  غريه".

حـق التقـدمي علـى غريهـا عنـد االمتثـال أو  األعمال الشرعية اليت هلا"إذن هي فاألولويات      
  لويات هي األسبقيات الشرعية املراد إجنازها".عند اإلجناز. أو يقال: األو 

وقْصد األستاذ من قيد (االمتثال)، و(اإلجناز)"أن هذا التقدمي حلكم شـرعي علـى آخـر،       
هــو علـــى املســـتوى التنفيـــذي لألحكـــام الشـــرعية ال علـــى املســـتوى االعتقـــادي. ألنـــه ال تصـــور 

تجــــزأ والشــــريعة قــــد اكتملــــت، فيجــــب اإلميــــان لألولويــــات إميانيــــا واعتقاديــــا. ألن اإلميــــان ال ي
  بالكل...".

                                                           
  .15إىل13، صفقه األولويات ـ16
 ـ إذا أضفنا (املعرفة) يف تعريف األولويات صارت فقها لألولويات! 17
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ويف هذا نظر؛ ألن اإلميان بالشيء فرع عن العلم به، وسيأيت أن جانبا من فقه األولويـات     
يف حال التدرج الدعوي قائم على تأجيل أو االمتناع عن تبليغ بعض أحكام الدين يف أحوال 

إن املكلــف لــيس مطالبــا بعلــم الكــل فكيــف يُطالــب  معينــة درءا ملفاســد تلــزم عــن التبليــغ... مث
  باعتقاد الكل؟!.

نعــم، يكــون هلــذا التقييــد وجــه يف حــال تــزاحم األحكــام الشــرعية علــى املكلــف حبيــث ال      
  ميكنه أداء أمر إال برتك آخر، فيجب عليه تقدمي األْوىل مع اعتقاد مشروعية الكل. 

ْني _حـال التـدرج وحـال التزاحم_كـان إسـقاط هـذا وملا كانت "األولويات" شاملة للحـال     
  القيد من التعريف أمجع ألفراده.

  أما فقه األولويات فيشمل عند األستاذ:     

  أ ـ الفقه بأحكام الشرع ومبراتبها.

ب ـ الفقه بالضوابط اليت يـتم بنـاء عليهـا تـرجيح حكـم علـى آخـر يف حالـة التـزاحم أو يف غـري 
  حالة التزاحم.

  بالواقع والظروف اليت يتحرك فيها املسلم الداعية. ـ الفقه ج

وهـــو هلـــذا: "العلـــم باألحكـــام الشـــرعية الـــيت هلـــا حـــق التقـــدمي علـــى غريهـــا بنـــاء علـــى العلـــم     
  .18مبراتبها وبالواقع الذي يتطلبها"

            

لـة ومن خـالل مـا جـاء يف تعريفـْي الشـيخ القرضـاوي واألسـتاذ الـوكيلي ميكـن أن أبـدي مج     
  من املالحظات وأحاول بعدها صياغة تعريف أقرب إىل املقصود:

                                                           
 .16ـ املرجع السابق، ص 18
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ـــــال واإلجنـــــاز، 1      ـــــات األوســـــع واألهـــــم إمنـــــا هـــــو جانـــــب االمتث _ إن كـــــوَن جمـــــال األولوي
، هــذا جيعلنــا 19وكون"علمــاء األصــول حبثوا_وبشــكل موســع_األولويات علــى مســتوى األدلــة"

ســــوغ لنــــا_وحنن يف ســــياق التعريــــف ــــذا نعطــــي جانــــب االمتثــــال اهتمامــــا أكــــرب، لكنــــه ال ي
الفقــه_أن نُغفــل األولويــات يف جانــب النصــوص، وخصوصــا حــال تعــارض األدلــة، فاــاالت 
  األساسية إذن لفقه األولويات هي تزاحم األعمال، والتدرج الدعوي، وتعارض األدلة.        

    

  _ هل تتعلق األولويات باألعمال أو تتعلق باألحكام؟.2    

هــي يف احلقيقــة تتعلــق بكليهمــا؛ ألن كــل عمــل يقابلــه حكــم شــرعي يناســبه، إال أن ربــط    
األولويــات باألعمـــال يفيـــد مـــن الدقـــة والتفصـــيل مـــا ال يفيـــده ربطهـــا باألحكـــام، لـــذا فإنـــه قـــد 
ُيســـتغىن بـــذكر األولويـــة يف األعمـــال عـــن ذكـــر أحكامهـــا دون العكـــس. فلمـــا نقـــول مـــثال: إن 

جب مل نُِفد شيئا عملياّ، خالف ما إذا قلنا: إن العناية بأعمـال القلـوب األوجب أوىل من الوا
  أوىل من العناية بأعمال اجلوارح، أو إن بر الوالدين أوىل من اجلهاد الكفائي.

هــذا فيمــا خيــص جانــب االمتثــال، أمــا جانــب االســتنباط فــال ميكــن معــه إال اســتعمال لفــظ    
ـــة هـــي بـــني حكمـــني لعمـــل واحـــد، فـــإذا أُريـــد األحكـــام؛ ألن األولويـــة يف جمـــال تعـــا رض األدل

للتعريف أن جيمـع اجلـانبني: جانـب االمتثـال وجانـب االسـتنباط، فـال بـد أن تتعلـق األولويـات 
  باألحكام ال باألعمال.     

  

                                                           
علمـاء األصـول حبثـوا _وبشـكل موسـع_األولويات علـى  ، قال:"ومبـا أن121، صفقـه األولويـات _ حممد الـوكيلي،19

مســتوى األدلــة...فإنين لــن أتطـــرق هلــا بعــد أن القــت مـــن العنايــة والبحــث مــا تســـتحق_وأكثر ممــا تســتحق يف املبحـــث 
  ...".  بالتعارض والرتجيحاملعروف يف كتب األصول 



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

26 

_ إن من األولويات يف جمـايل التـزاحم والتـدرج الـدعوي مـا هـو قواعـد كليـة ومنهـا مـا هـو 3   
األول قولنا:(اجلهة الغالبة أْوىل بالتقدمي عند تزاحم املصاحل مع املفاسد)،  ضوابط جزئية، مثال

و(الفــــرائض أوىل مــــن النوافــــل)، و(املقاصــــد أوىل مــــن الوســــائل)، و(أعمــــال القلــــوب أوىل مــــن 
أعمـال اجلــوارح)، ومثــال الثانيــة: قــول معـروف أوىل مــن صــدقة يتبعهــا أذى، وإبــراء املــدين أوىل 

م أوىل مـــــن بـــــر األب، واإلحســـــان إىل األبـــــرار أوىل مـــــن اإلحســـــان إىل مـــــن إنظـــــاره، وبـــــر األ
  .20الفجار

فـــإذا قلنـــا إن فقـــه األولويـــات هـــو "وضـــع كـــل شـــيء يف مرتبتـــه" أو هـــو "العلـــم باألحكـــام      
الشـــرعية الـــيت هلـــا حـــق التقـــدمي" اســـتدعى هـــذا الوضـــُع أو هـــذا العلـــُم علمـــاً بالقواعـــد الكليـــة 

انب النظري _، وعلما بكيفية تطبيق هذه القواعد والضوابط على والضوابط اجلزئية_ وهو اجل
الوقائع، ويدخل يف القواعد العلم مبراتب األحكام، كما يدخل يف كيفية تطبيقها الفقه بالواقع 

  الذي يراد تنزيل القواعد عليه.

    

ما يقطع بـه _ إذا قيل يف فقه األولويات: إنه العلم مبا يقدم من األعمال، فإن املقصود 3    
من العلم وما يغلب على الظن، ومنشأ االحتمال إما مـن الفقـه مبراتـب األحكـام يف الشـرع أو 

  من الفقه بالواقع أو من كليهما. 

     

ــه حــق التقــديم مــن  وعلــى هــذا يكــون تعريــف فقــه األولويــات املقــرتح هــو:      العلــم بمــا ل
أو حـال التـدرج الـدعوي بنـاًء  األحكام في حال تعـارض األدلـة أو حـال تـزاحم األعمـال

  على العلم بمراتبها في الشرع وبالواقع الذي يُراد تنـزيلها عليه.
                                                           

، 93، 80، 79، 106، 236، 245، 222ـــ تنظــر هــذه األمثلــة يف املرجــع الســابق، الصــفحات علــى الرتتيــب:20
261.  
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  هالفرع الثاني: مجاالت

     

لـــيس املـــراد ـــا مـــا أراده الشـــيخ القرضـــاوي حـــني جعـــل لفقـــه األولويـــات جمـــاال يف العلـــم      
ى والـدعوة أسسـه علـى: أولويـة والفكر ذكـر ضـمنه: أولويـة العلـم علـى العمـل، وجمـاال يف الفتـو 

التيســــري علــــى التشــــديد، وجمــــاال يف العمــــل: كأولويــــة العمــــل الــــدائم علــــى املنقطــــع، وجمــــاال يف 
املـــأمورات مثـــل: أولويـــة األصـــول علـــى الفـــروع، وجمـــاال يف املنهيـــات: كأولويـــة درء كفـــر اإلحلـــاد 

؛ ألن هـذا  21ري األنظمـةعلى درء كفر الشرك، وجماال يف اإلصالح ومنه تغيري األنفـس قبـل تغيـ
كلـه ال جييـب عـن سـؤال: مـىت نضـطر إىل احلـديث عـن األْوىل واألْولويـات؟ وألن غالبـه داخـل 
يف جمايل: التزاحم والتدرج الدعوي الذْين أثبتهما األستاذ الوكيلي يف مؤلفه، فإذا أضفنا إليهما 

ىن املتقـــدم لـــه_ ثالثـــة: األساســـية لفقـــه األولويات_بـــاملع حـــال تعـــارض األدلـــة كانـــت اـــاالت
  حال تعارض األدلة، وحال تزاحم األعمال، وحال التدرج الدعوي.      

  

  أّوال_حال تعارض األدلة:

     

                                                           
 .238إىل57، صفي فقه األولويات_ ينظر:21
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أقـــرب معـــاين مـــادة (عـــرض) يف اللغـــة إىل مـــا حنـــن فيـــه معنيـــان: األول: املقابلـــة، يقـــال:      
َرض الشـيُء يعـِرض واعـرتض عارض الشيء بالشيء معارضة إذا قابله، والثاين: املنع، يقال: عَ 

  .22إذا انتصب ومنع

هـــو تقابـــل الـــدليلني علـــى وجـــه مينـــع كـــل منهمـــا مقتضـــى اآلخـــر  والتعـــارض يف االصـــطالح   
  .23ظاهرا

        

ويســــلك العلمــــاء يف دفعهــــم للتعــــارض الظــــاهري مســــالك عــــدة أمههــــا: اجلمــــع والنســــخ      
  الرتجيح: ، واحلديث عن األولويات إمنا يكون يف مسلك24والرتجيح

تـــدل مـــادة (رجـــح) يف اللغــــة علـــى َرزَانـــة وزيـــادة، يقــــال: رَجـــح الشـــيُء وهـــو راجــــح إذا       
  .  26، وأرَجَح امليزاَن إذا أثقله حىت مال25َرَزن

                                                           
، ت. مصــطفى الســقا وحســني نصــار (معهــد المحكــم والمحــيط األعظــمعلــي بــن امســا عيــل بــن ســيده، _ ينظــر: 22

، لســـان العـــرب)، وابـــن منظـــور، 247_1/244م)، (1958ه /1377املخطوطـــات جبامعـــة الـــدول العربيـــة، 
)4/2885_2886.(  

23
للقاضـــي البيضـــاوي،  اإلبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج_ ينظـــر: علـــي بـــن عبـــد الكـــايف الســـبكي وولـــده عبـــد الوهـــاب،  

)، وعبـــد ايـــد حممـــد 2/299م)، (1981ه/1401ت.شـــعبان حممـــد إمساعيل(القـــاهرة: مكتبـــة الكليـــات األزهريـــة، 
(عمـان: دار النفـائس، فقـه اإلسـالميمنهج التوفيـق والتـرجيح بـين مختلـف الحـديث وأثـره فـي الإمساعيل الُسوسوة، 

  .51م)، ص1997/ه1418، 1ط

_ اجلمهـور علــى تقــدمي اجلمــع_وكثري مـنهم علــى الرتتيــب املــذكور_، وعنــد مجهـور احلنفيــة: النســخ فــالرتجيح فــاجلمع، 24
 ت.طه جابر العلواين(بريوت: مؤسسـة ،المحصول في علم أصول الفقهينظر يف رأي اجلمهور:حممد بن عمر الرازي، 

ــــز بــــن أمحــــد البخــــاري، )5/406م)، (1997ه/1418، 3ســــالة،طالر  عــــن أصــــول  كشــــف األســــرار، وعبــــد العزي
)، ويف رأي مجهور احلنفية: حممد بن نظام الدين األنصاري، 3/78)، (، د.م.أ(القاهرة: دار الكتاب اإلسالميالبزدوي

        ).2/189، (ه)1324، 1ية، طالبن عبد الشكور(مصر: املطبعة األمري  بشرح مسلم الثبوت فواتح الرحموت
 ).2/489، (معجم مقاييس اللغة_ ابن فارس، 25
 ).3/53، (المحكم والمحيط األعظم_ ابن سيده، 26
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    .27والرتجيح يف االصطالح:"بيان قوة أحد الدليلني على اآلخر"   

إمجـاع الصـحابة رضـوان اهللا وقد كان من حجة مجـاهري العلمـاء يف وجـوب العمـل بـالرتجيح    
عليهم ومن بعدهم فيما اشتهر عنهم من تقـدمي بعـض األخبـار علـى بعـض بسـبب علـم الـرواة 

  .    28أو كثرم أو علو منصبهم

واملتعلـــق منـــه بفقـــه األولويـــات هـــي تلـــك الرتجيحـــات الـــيت تعتمـــد حكـــم الـــنص ومدلولـــه،      
يح احلكـم املبقـي للـرباءة األصـلية علـى كخالف العلمـاء يف تـرجيح اإلثبـات علـى النفـي، وتـرج

  الرافع هلا، واألخف على األثقل، واملفيد للحرمة على املفيد لإلباحة، وغريها.

  

  

  

  ثانيا_حال تزاحم األعمال:

  

، وتزاحم األحكام اصطالحا "هو التنايف بني احلكمني بسبب 29التزاحم لغة هو التضايق     
  . 30عامل االمتثال" عدم قدرة املكلف على اجلمع بينهما يف

                                                           
، 1، ت. عبـــــــد ايـــــــد تركـــــــي(بريوت:دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي، طشـــــــرح اللمـــــــع_ إبـــــــراهيم بـــــــن علـــــــي الشـــــــريازي، 27

  ).2/950م)، (1988ه/1408
28

)، والـرازي، 2/474، (المستصفىى ومناقشة بعض من مل يقل بالرتجيح يف: الغـزايل، تنظر هذه األدلة وأدلة أخر _
التعـــــــارض والتـــــــرجيح بـــــــين األدلـــــــة )، وعبـــــــد اللطيـــــــف عبـــــــد اهللا عزيـــــــز الربزجنـــــــي، 399_5/398، (المحصـــــــول

  ).149إىل2/145)، (، د.م.أم1996ه/1417، (بريوت:دار الكتب العلميةالشرعية
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والفرق بينه وبني التعارض يف أصول الفقه هو أن التنايف الظاهري يف التعارض يكون بـني      
، أي إن التعارض يتعلق بفقـه االسـتنباط 31عملين ، بينما التنايف يف التزاحم يكون بنيدليلين

  بينما يتعلق التزاحم بفقه التطبيق.

األحكـــام؛ ألن كـــل عمــل يقابلـــه حكــم شـــرعي، وهـــو  وتــزاحم األعمـــال هــو نفســـه تــزاحم    
نفسه تـزاحم املصـاحل واملفاسـد؛ ألن احلكـم الشـرعي إمـا جالـب ملصـلحة أو دارئ ملفسـدة، أو 

  جالب دارئ.

فحال تزاحم األعمال هي احلال اليت يعجز فيها املسلم عن اجلمـع بـني مـا ُكلـف بـه مـن       
و تـــرك منهـــي عنـــه إال مبخالفـــة أوامـــر أو نـــواهي األعمـــال حبيـــث ال ميكنـــه امتثـــال مـــأمور بـــه أ

أخرى، أي إن سعي املكلف جللب املصاحل ودرء املفاسد يضطره إىل إهدار مصاحل أو اقرتاف 
  مفاسد أخرى.

وإذا كـــان جانـــب مـــن هـــذا التـــزاحم راجعـــا إىل حقيقـــة ثابتـــة يف هـــذه احليـــاة الـــدنيا، وهـــي      
عقد منه هو ما كان سببه فساد الزمان وترك حتكيم ، فإن اجلانب األ32امتزاج منافعها مبضارها

                                                                                                                                                                      
 بعضــــهم بعضــــا، يزمحــــوم َزمحــــا وزِحامــــا: ضــــايقوهم، وازدمحــــوا وتزامحــــوا: تضــــايقوا":_ قــــال ابــــن ســــيده:"زحم القــــوم 29

)، وقال ابن فارس:" الزاء واحلاء وامليم أصل يـدل علـى انضـمام 3/173مادة: (زحم)، ( ،المحكم والمحيط األعظم
  ). 3/49، (معجم مقاييس اللغةيف شدة. يقال زَمحه يزَمحُه، وازدحم الناس"، 

تقريــرا ألحبــاث الســيد حممــد بــاقر الصــدر(بريوت: دار الكتــاب اللبنــاين، تعــارض األدلــة الشــرعية امشي، _ حممــود اهلــ30
  م).1980، 2ط
  .124_123، فقه األولويات_ حممد الوكيلي، 31
ت من سبقه من ،ت.مشهور بن حسن آل سلمان (وقد مجع تعليقاالموافقاتإبراهيم بن موسى الشاطيب،  _ ينظر:32

ــــــــــــن عفــــــــــــان، ط)، (حمققــــــــــــي املوافقــــــــــــات م)، كتــــــــــــاب 1997ه / 1417، 1اململكــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية: دار اب
 مفتـــاح دار الســـعادة )، وحممـــد بـــن أيب بكـــر ابـــن قـــيم اجلوزيـــة،45_2/44، (5_املســـألة1_النـــوع1املقاصد_القســـم

ها في العلوم نظرية التقريب والتغليب وتطبيق )، وأمحد الريسوين،16إىل2/14)، (، د.م.أ(بريوت:دار الكتب العلمية
  .317إىل 311م)، ص1997ه/1418، 1(مصر: دار الكلمة، طاإلسالمية
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باب واسع جدا، السيما  33وهذا باب التعارضه):"...728شرائع اإلسالم، قال ابن تيمية(
يف األزمنة واألمكنة اليت نقصت فيها آثار النبوة وخالفـة النبـوة، فـإن هـذه املسـائل تكثـر فيهـا، 

ذلـك مـن أسـباب الفتنـة بـني األمـة، فإنـه إذا  وكلما ازداد النقص ازدادت هذه املسائل، ووجـود
   .34اختلطت احلسنات بالسيئات وقع االشتباه والتالزم..."

: إشـــكالية مـــنهج التعامـــل مـــع احلكومـــات غـــري اإلســـالمية بـــني هـــذا اجلانـــب مســـائلومـــن      
وج املشــاركة يف أجهزهــا التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية لتقليــل الفســاد قــدر اإلمكــان، أو اخلــر 

عليهـا، أو مهادنتهـا، ومسـألة التحـالف مـع األحـزاب العلمانيـة، ومسـألة العمـل يف املؤسســات 
املختلطـــة أو البنـــوك واملؤسســـات الربويـــة، والدراســـة يف اجلامعـــات واملـــدارس املختلطـــة، وغريهـــا  

  كثري.

      

ضـــتني لتبـــني بـــني الكفتـــني املتعار 35املهـــم أنـــه ال حميـــد يف مجيـــع أحـــوال التـــزاحم عـــن املوازنـــة    
الـــراجح وتقدميـــه علـــى املرجـــوح، ســـواء محلـــت الكفتـــان مصـــلحتني، أو مفســـدتني، أو محلـــت 

  إحدامها مصلحة واألخرى مفسدة. 

  وهذا ما يقتضيه الطبع، وحيث عليه العقل، ويهدي إليه الشرع:     

                                                           
، مجموع الفتاوى_ يقصد :"تعارض احلسنات، أو السيئات، أو مها مجيعا"، ينظر: أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، 33

  ).20/48()، ، د.م.أمجع وترتيب: عبد الرمحان بن حممد بن قاسم وابنه حممد(الرباط: مكتبة املعارف
 .)58_20/57_ املصدر السابق، (34
، تعليـق: طـه قواعد األحكام في مصالح األنام يف عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم _ ورد مصطلح املوازنة عند35

ــــــــد الــــــــرءوف ســــــــعد(بري  البــــــــن  مجمــــــــوع الفتــــــــاوى)، ويف 1/60( م)،1980ه/1400، 2وت: دار اجليــــــــل، طعب
طلح عليــــه الشــــيخ القرضــــاوي "فقــــه املوازنــــات"، وميكــــن تعريفــــه بأنــــه: علــــم )، مث اصــــ20/53)، و(10/366تيميــــة:(

تأصــيل فقــه املفاضــلة بــني املصــاحل واملفاســد املتزامحــة لتقــدمي األوىل، وقــد أفدتــه مــن تعريــف عبــد اهللا الكمــايل للموازنــة، 
ــــــات ، 1زم، طبــــــن حــــــ)(بــــــريوت: دار ا2)_سلســــــلة فقــــــه األولويــــــات(56_إصــــــدار مركــــــز التفكــــــري اإلبــــــداعي(الموازن

  ففقه املوازنات إذن جزء من فقه األولويات خاص حبال التزاحم. )، 49م)، (ص2000ه/1421
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وز :"...واعلم أن تقدمي األصلح فاألصـلح ودرء األفسـد فاألفسـد مركـه)660(قال العز      
...ال يقـدم الصـاحل علـى األصـلح إال جاهـل بفضـل العباد نظرا هلم مـن رب األربـابيف طبائع 

  .36قي متجاهل ال ينظر إىل ما بني املرتبتني من التفاوت"شاألصلح، أو 

يف بـاب املوازنـات بـني احلسـنات والسـيئات:"...فإن جنسـه ممـا ه) 728وقال ابن تيميـة(     
وإن اختلفـت يف أعيانـه، بـل ذلـك ثابـت يف العقـل، كمـا يقـال:  ال ميكن اختالف الشرائع فيـه

ـــــم خـــــري اخلـــــريين وشـــــر  ـــــذي يعل ـــــم اخلـــــري مـــــن الشـــــر وإمنـــــا العاقـــــل ال ـــــذي يعل ـــــيس العاقـــــل ال ل
  .37الشرين..."

y7 املوازنـــة يف القـــرآن الكـــرمي قولـــه تعـــاىل:﴿ومـــن شـــواهد       tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑ y‚ø9$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% 

!$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øO Î) uρ ç� t9ò2r& ÏΒ $ yϑ ÎγÏè ø�‾Ρ 3...﴾_وقوله عز ذكره:]219[البقرة ، ﴿ 

y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ì� öκ ¤¶9$# ÏΘ#t� ysø9$# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ×�� Î6 x. ( <‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 7� ø�à2uρ  Ïµ Î/ Ï‰Éfó¡yϑ ø9$#uρ 

ÏΘ#t� y⇔ø9$# ßl#t� ÷z Î) uρ  Ï& Î# ÷δr& çµ ÷ΨÏΒ ç� t9ø. r& y‰ΨÏã «!$# 4 èπ uΖ ÷G Ï�ø9$#uρ ç� t9ò2r& zÏΒ È≅÷F s)ø9$# ٍ﴾..._38.]217ٍ◌[البقرة   

     

                                                           
 ).1/5)، وينظر:(1/7( ،قواعد األحكام_36
  اخــتالفهم يف حجيــة املوازنــة )، وال يلــزم مــن اخـتالف الفقهــاء يف تقــدير شــر الشــرين20/54، (مجمــوع الفتــاوى _37

فــأرجع خالفهــم يف بعــض الفــروع الفقهيــة إىل خالفهــم يف قاعــدة:(يرتكب أخــف كمــا ظــن ذلــك األســتاذ حممــد الروكــي 
نظريـــة التقعيـــد الفقهـــي وأثرهـــا فـــي اخـــتالف الضـــررين)، وقاعدة:(يـــدفع الضـــرر العـــام بالضـــرر اخلـــاص)، ينظـــر كتابـــه: 

 .   560إىل555م)، ص2000ه/1421، 1: (اجلزائر العاصمة:دار الصفاء، بريوت:دار ابن حزم، طالفقهاء
38
ويف ســريته صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وســـنته مـــن دالئـــل املوازنــة كثـــري، منهـــا قبولـــه بشـــروط قاســـية يف صـــلح احلديبيـــة؛  _ 

أصحابه، ينظر يف حجية املوازنة: عبـد ىت ال يقول الناس إن حممدا يقتل لتحصيل ما هو أهم، وكفه عن قتل املنافقني ح
  .282_281، صالسياسة الشرعيةويوسف القرضاوي، ، 60إىل 51، صتأصيل فقه الموازناتاهللا الكمايل، 
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فمجمــوع "ضــوابط" أو "معــايري" تنــاثرت 39أمــا مــا بــه يُعــرف الــراجح مــن املصــاحل واملفاســد    
  ا، وترتيبها، والتدليل عليها، والتمثيل هلا. يف كتب املتقدمني واجتهد كثري من احملَدثني يف مجعه

، ملـا قـرر أن 40ومن االجتهادات األوىل ما احتواه كتاب ضـوابط املصـلحة للشـيخ البـوطي     
  "ميزان تفاوت املصاحل يف األمهية يتناول جوانب ثالثة: 

  األول: النظر إىل قيمتها من حيث ذاا.     

  والثاين: من حيث مقدار مشوهلا.     

  والثالث: من حيث التأكد من نتائجها أو عدمه.     

، كتقـــــدمي حفـــــظ الـــــنفس 41 علـــــى احلاجيـــــات ويقتضـــــي اجلانـــــب األول تقـــــدمي الضـــــروريات   
املشرفة علـى اهلـالك علـى مشـروعية األكـل مـن احلـالل، وتقـدمي احلاجيـات علـى التحسـينيات،  

                                                           
 _ وبالتايل الراجح من األعمال.39
(اجلزائــر: مكتبــة رحــاب، دمشــق: الــدار ضــوابط المصــلحة فــي الشــريعة اإلســالمية_ حممــد ســعيد رمضــان البــوطي، 40

  .223إىل218)، صد.م.أاملتحدة، بريوت: مؤسسة الرسالة، 
ا"البد منها يف قيام مصـاحل الـدين والـدنيا، حبيـث إذا فقـدت مل جتـر مصـاحل _عّرف الشاطيب الضروريات بقوله: هي م41

الدنيا على استقامة، بل على فسـاد وـارج وفـوت حيـاة، ويف األخـرى: فـوت النجـاة والنعـيم والرجـوع باخلسـران املبـني"، 
فمعناها أا مفتقر )، وقال: "وأما احلاجيات؛ 18-2/17، (1_املسألة1_النوع1، كتاب املقاصد_القسمالموافقات

)، "وأمـا التحسـينات:معناها 2/21( إليها من حيث التوسعة، ورفع الضـيق، املـؤدي يف الغالـب إىل احلـرج واملشـقة..."،
األخـــذ مبـــا يليـــق مـــن حماســـن العـــادات، وجتنـــب املدّنســـات الـــيت تأنفهـــا العقـــول الراجحـــات، وجيمـــع ذلـــك قســـم مكـــارم 

مجال الدين عطية تصوير هذه املراتـب والتمثيـل هلـا، فبـني أن املقاصـد تشـمل ). وقد أحسن األستاذ 2/22األخالق"،(
املراتب الثالث يف وحدة واحدة، ميثل فيها الضروري احلد األدىن للمقصـد، وأن هـذه املراتـب هـي وسـائل حتقيـق املقصـد 

عـام الـذي يـؤدي فقـده ال املقصد ذاته، وقد مّثل بالطعام الـذي هـو أحـد وسـائل حفـظ الـنفس، فتحصـيل القـدر مـن الط
إىل اهلالك_وإن كان فيه خشونة_هو الضروري، أما حتصيله بصورة مناسـبة تتكامـل فيـه األصـناف ومطهـو بشـكل جيـد 

نحـــو تفعيـــل مقاصـــد ينظـــر كتابـــه:  فهـــذا هـــو احلـــاجي، ويتمثـــل التحســـيين يف طريقـــة تقدميـــه ويف آداب الطعـــام وغريهـــا،
م)، 2001ه/1422، 1للفكـــــــر اإلســـــــالمي، دمشـــــــق:دار الفكـــــــر، ط (َعمان:املعهـــــــد العـــــــامليالشـــــــريعة اإلســـــــالمية

.                                                              87إىل75، وقد بني يف موضع آخر أن تسكني الوسائل يف املراتب أمر نسيب، ينظر: ص54إىل51ص
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ثالثـــة مقـــدم علـــى مـــا هـــو كتقـــدمي أداء صـــالة اجلماعـــة علـــى صـــالح اإلمـــام، وكـــل مـــن هـــذه ال
  مكمل له عند تعارضه معه.

وإذا كانت املصلحتان املتعارضتان يف رتبة واحدة تقدم املتعلقة بالدين على اليت بالنفس،      
  42مث العقل، مث النسل،مث املال.

أمــا إذا كانــت املصــلحتان املتعارضــتان متعلقتــني بكلــي واحــد، كالــدين أو الــنفس، فعلــى      
ينتقــــل حينئــــذ إىل اجلانــــب الثــــاين مــــن النظــــر فُيقــــدم أعــــم املصــــلحتني مشــــوال علــــى  اتهــــد أن

أضيقهما، كرتجيح االنشغال بتعليم العلم الشـرعي علـى االنشـغال مبـا وراء الفـروض مـن نوافـل 
  العبادات.

وال بد مع ذلك كله من النظر إىل اجلانب الثالث، فال جيـوز تـرجيح مصـلحة علـى أخـرى      
كوكة، أو موهومـــة الوقـــوع مهمـــا كانـــت قيمتهـــا، ودرجـــة مشوهلـــا، بـــل ال بـــد أن إذا كانـــت مشـــ

تكون مقطوعة احلصول أو مظنونة. وهذا يعين أن هذا اجلانب من النظر هـو املقـدم يف العمـل 
  عند التزاحم.  

، 43وأورد األســتاذ الريســوين من"معــايري التغليــب بــني املصــاحل واملفاســد املتعارضــة" مخســة      
  .44على أن ترتيب عرضه هلا ليس بالضرورة هو الذي جيب سلوكه عند إرادة الرتجيح ُمنبها

                                                           
ب ذا الشكل بـني هـذه الكليـات اخلمسـة حمـل إمجـاع، وال عـربة بقـول مـن رأى ):"الرتتي1، هامش(218_ قال ص42

تقدمي حفظ النفس على الدين..."، وتنظـر مناقشـة هـذا اإلمجـاع، وذكـر اخـتالف العلمـاء يف ترتيـب هـذه الكليـات يف: 
، الريـاض: الـدار العامليـة (فريجينيا:املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمينظرية المقاصد عند اإلمـام الشـاطبيأمحد الريسوين، 

نحــو تفعيــل مقاصــد الشــريعة ، ومجــال الــدين عطيــة، 62_61م)، ص1995ه/1416، 4للكتــاب اإلســالمي، ط
، وقـد ـج األسـتاذ 105إىل91، وتنظر فيه مسألة حصـر املقاصـد يف الكليـات اخلمـس، ص48إىل28، صاإلسالمية

االت األربــع:الفرد، واألســرة، واألمــة، واإلنســانية، وجعــل عطيــة وجهــة أخــرى حينمــا حتــّول مــن الكليــات اخلمــس إىل اــ
  . 172إىل139لكل جمال مقاصده وأولوياته، تنظر:ص

 . 330_ وقال:"وال خيفى أن معايري الرتجيح ال تكاد حتصى"، ص43
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وأوهلا عنده: النص الشرعي، وأساسه إمياننا مبصلحية الشريعة الـذي"جيعلنا نعتقـد أن لكـل     
مصـــلحة حكمـــا يناســـبها، ولكـــل حكـــم مصـــلحة تناســـبه"، فرتتقـــي هلـــذا رتبـــة احلكـــم بارتقـــاء 

  .  45ومفسدته يف املنهياتاملأمورات،  مصلحته يف

ومقتضى هذا املعيار تقدمي درء احملـرم علـى درء املكـروه، وتـرجيح الواجـب علـى املنـدوب:       
كرتجـيح أداء اجلهـاد الواجــب باملـال وإطعــام اجلـائعني علـى تكــرار أداء احلـج والعمــرة سـنة بعــد 

  سنة. كما يقدم األوجب فاألوجب، واألحرم فاألحرم.

       

 املعــايري: رتبــة املصــلحة يف الضــروريات، أو احلاجيــات، أو التحســينات، مثــل مــا إذا وثــاين     
  46تعارض الزواج وهو ضروري مع املهر وهو حاجي، فيجب حتصيل الزواج ولو مبهر رمزي.

وثالثها: نوع املصلحة، ويقصد انتماَءها إىل أحد الكليات اخلمس، واملفاضلة بينها جتري      
تيب، ومثال تقدمي الدين على النفس واملال فرضـية اجلهـاد، ومثـال تقـدمي الـنفس بعد التكافؤ املر 

                                                                                                                                                                      
ـــة التقريـــب والتغليـــب_ تنظـــر هـــذه املعـــايري يف: 44 . ولســـت مـــع األســـتاذ يف استســـهاله أمـــر 370إىل329، صنظري

بني املعايري؛ ألن عدم االهتمام بضبط الرتتيب فيما بينها عن طريق تتبع تصرفات الشرع يكاد يذهب بفائدا،  الرتتيب
وحفظ نفســه دى صـحة موازنـة هـارون عليـه الســالم ملـا رأى أن مصـلحة حفـظ اجلماعـةيُنظـر هـذا مـثال يف اخلـالف يف مــ

م العجــل؛ ألنــه رأى األوىل أدوم مــا دامــوا قــد غيــوا أعظــم مــن مصــلحة االســتمرار يف اإلنكــار علــى بــين إســرائيل عبــاد
عكوفهم على العجل برجوع موسى، فقدم معيار االمتداد الزمين على املعيار النوعي، وهو اجتهاد راجح عند القرضاوي 

ر، (تونس:الــدار التونســية للنشــالتحريــر والتنــوير مرجــوح عنــد ابــن عاشــور والريســوين، ينظــر: حممــد الطــاهر بــن عاشــور،
، 355إىل353، صنظريــة التقريــب والتغليــب)، و16/293)،(د.م.أ ،م1984، كتــاباجلزائر:املؤسســة الوطنيــة لل

  .   305_304، صالسياسة الشرعية والقرضاوي،
، نحو تفعيـل مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية_سيأيت حبث اطراد هذا التالزم يف مطلبه، وينظر فيه: مجال الدين عطية، 45

  . 70إىل59
أيــد ــذا املعيــار مــذهب مــن رأى أن ولــد الــزىن يلحــق بــالزاين إذا مل ينازعــه فيــه صــاحب فــراش صــحيح؛ ألن  _ وقــد46

 حفظ النسل ضروري، وسالمة النسب وشرعيته حاجي.
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علـى املــال جتـويز اســتهالك مـال الغــري للمضـطر، ومثــال تـأخر املــال عـن الــدين والـنفس والعقــل 
  47حترمي اخلمر.

 ورابع املعايري: مقدار املصلحة، وال نلجأ إىل هذا التغليب الكمـي إال بعـد اعتبـار اجلانـب     
الــرتيب واجلانــب النــوعي، ومثالـــه حتمــل ضــرر الزوجـــة القليــل حتصــيال خلريهـــا الكثــري كمــا أرشـــد 

�èδρç£ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:﴿... Å°$ tã uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. # |¤yè sù βr& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Z� ö� yz 

#Z�� ÏW Ÿ2﴾_48تقدمي املصلحة العامة على اخلاصة، ويدخل يف هذا املعيار ]19[النساء.  

وخــامس املعــايري: االمتــداد الــزمين؛ ذلــك أن مــن املصــاحل واملفاســد مــا يتزايــد ويتوالــد مبــرور      
الوقـــت، فـــال ينبغـــي النظـــر فقـــط يف مقـــداره أول أمـــره، بـــل ينظـــر كـــذلك إىل آثـــاره املســـتقبلية، 

واملسلمني مع ما يف ظاهر أمره مـن ومثاله ما أعقب صلح احلديبية من مصاحل جليلة لإلسالم 
  49ظلم وإجحاف.

  

  

  
                                                           

 _ ورجح األستاذ ذا املعيار جواز الزىن اضطرارا؛ ألن حفظ النفس مقدم على حفظ النسل والعرض.47
املسـلمني علـى حفـظ علـى حفـظ نفـوس أسـرى تـرتس ـم العـدو، إذا حتقـق اخلطـر ومل _ ومّثل له بتقـدمي حفـظ كيـان 48

  ميكن دفع العدّو إال بقتل بعضهم أو كلهم، عند عدد من العلماء.
: أحكـــام املقاصـــد أوىل باالعتبـــار مـــن أحكـــام الوســـائل، والقربـــات االجتماعيـــة أوىل مـــن ه حممـــد الـــوكيلي أوردممـــا _ و 49

، فقـه األولويــات وابطه مــا هـو عـام، ومنهـا مـا هــو خـاص منـدرج يف العـام الــذي ذكـره. ينظـر:القربـات الفرديـة، ومـن ضـ
ر منهـــا: أذكـــ  الكمـــايل عـــدة تقســـيمات للمصـــلحة وأفـــاد منهـــا معـــايري للرتجـــيح . كمـــا ذكـــر عبـــد اهللا280إىل197ص

مـــن فقـــه الموازنـــات بـــين ظـــر: ، واملصـــلحة املتفـــق عليهـــا واملختلـــف فيهـــا، ينبالـــذات واملتعلقـــة بـــالغرياملصـــلحة املتعلقـــة 
، 1)(بـــريوت:دار ابـــن حـــزم، ط4)_سلســـلة فقـــه األولويـــات(58_إصـــدار مركـــز التفكـــري اإلبـــداعي(المصـــالح الشـــرعية

ــــه اآلخــــر:2000ه/1421 ــــات م)، وينظــــر كتاب ــــه الموازن _إصــــدار مركــــز التفكــــري مقاصــــد الشــــريعة فــــي ضــــوء فق
 م). 2000ه/1421، 1حزم، ط)(بريوت:دار ابن 3)_سلسلة فقه األولويات(57اإلبداعي(
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  ثالثا_حال التدرج الدعوي:

     

إن املبلــغ ألحكــام هــذا الــدين والــداعي إىل التزامهــا ال بــد أن يراعــي يف املخــاطبني مــدى      
  متكنهم من فهم ما يقول والتزام ما يبلغ...

ا أو عمال على قدر مـا يُلـح علـى الـدعاة وعلى قدر ما يبعد املخاطبون عن اإلسالم علم     
  السؤال: من أين نبدأ؟ وعلى ماذا حنرص؟

       

_ علمــا مبــا ينبغــي 50ويســتلزم التــدرج الدعوي_الــذي هــو االرتقــاء باملــدعوين درجــة درجــة     
  البدء به واحلرص عليه يف تبليغ الدين وتطبيق أحكامه.

                                                           
َرَجــة الرفعــة يف 50 ُجــه: مراتــب بعضــها فــوق بعــض، واحدتــه َدَرَجــة وُدَرجــة، والديف معــاجم اللغــة جنــد: َدرَج البنــاء، وُدر _

املنزلــة، والدرجــة املِرقــاة، كمــا جنــد فيهــا أن الــدَرجان والــدريج هــي ِمشــية الصــيب والشــيخ_ وهــذا أيضــا لــه عالقــة بالتــدرج 
)، 7/225، (المحكم والمحيط األعظملدعوي ألنه حيمل معىن التمهل يف املضي حنو اهلدف_، ينظر: ابن سيده، ا

)، وقــد عــرف األســتاذ موســى إبــراهيم اإلبــراهيم التــدرج اصــطالحا بقولــه:"هو 2/1351، (لســان العــربوابــن منظــور، 
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ة،  به التأصيل الشرعي إىل منهج ويرجع      القـرآن يف تربيـة الـنفس البشـرية وإقامـة األمـة اخلـري
$tΑ ســـواء مـــن حيـــث نزولُـــه منجمـــا:﴿ s% uρ tÏ% ©! $# (#ρã� x�x. Ÿωöθ s9 tΑÌh“çΡ Ïµ ø‹ n= tã ãβ#uö� à)ø9$# \' s# ÷Η äd Zοy‰Ïn≡ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 

|M Îm7 s[ ãΖ Ï9  Ïµ Î/ x8yŠ#xσ èù ( çµ≈ oΨù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö� s? ﴾_32[الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــان[، ﴿$ ZΡ#uö� è% uρ çµ≈ oΨø% t� sù … çνr&t� ø)tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’ n? tã ;]õ3ãΒ 

çµ≈ oΨø9̈“tΡ uρ Wξƒ Í”∴s? ﴾_؛ إذ"الــنفس البشــرية ال تتحــول حتــوال كــامال شــامال بــني يــوم وليلــة ]106[اإلســراء

بقــراءة كتــاب كامــل شــامل للمــنهج اجلديــد إمنــا تتــأثر يومــا بعــد يــوم بطــرف مــن هــذا املــنهج، 
، أو مـن حيـث تدرجـه 51رويدا رويدا، وتعتاد على محل تكاليفه شيئا فشـيئا"وتتدرج يف مراقيه 

، أو 52يف تقريــر حقــائق الــدين ومبادئــه ابتــداء مــن العقيــدة والتصــور إىل التشــريعات والتفريعــات
  53حىت من حيث تدرجه يف تشريع بعض أحكام الدين: كالصالة، والصيام، وحترمي اخلمر.

متــر دعوتــه صــلى اهللا عليــه وســلم مبراحــل عــدة: مــن إنــذار كمــا اقتضــت حكمتــه تعــاىل أن      
، هـذا مـن حيـث جماهلـا، 54العشـرية األقـربني إىل إنـذار قومـه إىل إنـذار العـرب إىل إنـذار العـاملني

                                                                                                                                                                      

_دراســة تأصــيلية فــي العمــل اإلســالمي المعاصــرالفقــه الحركــي الســري إىل األمــام والصــعود إىل األعلــى درجــة درجــة"، 
  .50م)، ص1997ه/1418، 1نقدية_(عمان:دار عمار، بريوت، عمان:دار البيارق، ط

، 32م)،الفرقـــــان_1980ه/1400، 9(القـــــاهرة، بـــــريوت:دار الشـــــروق، طفـــــي ظـــــالل القـــــرآن_ ســـــّيد قطـــــب، 51
)5/2562.(  

)، وقد روى البخـاري عـن عائشـة رضـي 1005_2/1004_ ينظر: املرجع السابق، مقدمة تفسري سورة األنعام، (52
اهللا عنهــا أــا قالت:"...إمنــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة مــن املفصــل فيهــا ذكــر اجلنــة والنــار، حــىت إذا ثــاب النــاس إىل 

وا:ال نـدع اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا:ال ندع اخلمر أبدا ولـو نـزل ال تزنـوا لقـال
فتح الباري ، أمحد بن علي بن حجر، 4993) باب تأليف القرآن، رقم:6)فضائل القرآن ،(66الزنا أبدا..."، كتاب(

 ). 39_9/38( از(بريوت: دار املعرفة،د.م.أ)،،ت.عبد العزيز ابن بشرح صحيح البخاري
 50،صي في العمل اإلسـالمي المعاصـرالفقه الحرك_ينظر منهج القرآن يف التدرج عند موسى إبراهيم اإلبراهيم، 53
، 57ص ، وقد نّوه بأن اإلفـادة مـن طريـق مشـروعية بعـض األحكـام ال تعـين الرجـوع ـا إىل أحكامهـا املنسـوخة،57إىل

 وهذا ما ال ُخيالف فيه. 
اعــة (بــريوت: املؤسســة العربيــة للطبزاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد_ ينظــر: حممــد بــن أيب بكــر ابــن قــيم اجلوزيــة، 54

  ). 2/81)و(1/20)، (، د.م.أوالنشر
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أمـا مـن حيــث وسـائل الــدعوة وخصائصـها: فانتقلــت بـه مــن الـدعوة ســرا إىل الـدعوة جهــرا، مث 
  . 55ن يقف يف وجه الدعوةشرع له قتال من قاتله، مث أمر بقتال كل م

     

وقد أفاد العلماء من منهج القرآن والسنة قواعد تضـبط سـلوك الداعيـة، وسـبًال توصـله إىل     
  اهلدف املنشود بأعظم املغامن وأقل اخلسائر: 

:"...وهــذه أوقــات الفــرتات، فــإذا حصــل مــن يقــوم بالــدين مــن ه)728(قــال ابــن تيميــة     
موعهما كان بيانه ملا جاء به الرسول شيئا فشيئا مبنـزلة بيان الرسـول أو جم 56العلماء أو األمراء

ملــا بعــث بــه شــيئا فشــيئا، ومعلــوم أن الرســول ال يبلــغ إال مــا أمكــن علمــه والعمــل بــه، ومل تــأت 
الشريعة مجلـة، كمـا يقـال: إذا أردت أن تطـاع فـأمر مبـا يسـتطاع. فكـذلك اـدد لدينـه واحمليـي 

أمكـــن علمـــه والعمـــل بـــه، كمـــا أن الـــداخل يف اإلســـالم ال ميكـــن حـــني  لســـنته، ال يبلـــغ إال مـــا
دخولــــه أن يلقــــن مجيــــع شـــــرائعه، ويــــؤمر ــــا كلهــــا. وكـــــذلك التائــــب مــــن الــــذنوب، واملـــــتعلم 
واملسرتشد، ال ميكن يف أول األمر أن يـؤمر جبميـع الـدين ويـذكر لـه مجيـع العلـم، فإنـه ال يطيـق 

يف هــذه احلــال ...، وال يكــون ذلــك مــن بــاب إقــرار  ذلــك، وإذا مل يطقــه مل يكــن واجبــا عليــه
احملرمــات وتــرك األمــر بالواجبــات، ألن الوجــوب والتحــرمي مشــروط بإمكــان العلــم والعمــل، وقــد 

  .57"فتدبر هذا األصل فإنه نافع فرضنا انتفاء هذا الشرط.

     
                                                           

م)، 1991ه/1412، 11(دمشق، اجلزائر:دار الفكـر، طفقه السيرة النبوية_ينظر: حممد سعيد رمضان البوطي، 55
)، وينظـر كـذلك يف تأصـيل التـدرج الـدعوي: مجعـة أمـني عبـد العزيـز، 2/81. واملصدر السابق(128إىل126و68ص

، من فقه األولويات، ويوسف القرضاوي، 188إىل179)، د.م.أالصديقية للنشر، (اجلزائر:دار الدعوة قواعد وأصول
  .63إىل61، فقه األولويات، وحممد الوكيلي، 98إىل96ص
_ معلوم أن على العلماء البالغ، وعلى األمراء التطبيق، فكالمـه يؤيـد مـا تقـدم مـن أن التـدرج يكـون يف التبليـغ كمـا 56

   .يكون يف التطبيق
 ).60_20/59، (تاوىمجموع الف_ 57
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ة ال حيّصـل وقد يرى العامل أن تبليغ بعض أحكـام الـدين لـبعض النـاس أو يف أوقـات معينـ     
مقصوده إذا كان املخاطبون ال يضعونه موضـعه، أو ال يفهمونـه علـى وجهـه، فيكـون الواجـب 

  .58هنا الكف عن التبليغ

:"ومــن هـذا يعلــم أنــه لـيس كــل مــا يعلـم ممــا هــو حـق يطلــب نشــره ه)790(قـال الشــاطيب     
هــو مطلــوب  وإن كـان مــن علــم الشـريعة. وممــا يفيــد علمـا باألحكــام بــل ذلـك ينقســم فمنــه مـا

النشر. ومنه ما ال يطلب نشره بالنسبة إىل حال أو وقـت أو شـخص...وقد جـاء يف احلـديث 
. ويف الصــحيح عــن 59عــن علي"حــدثوا النــاس مبــا يفهمــون، أتريــدون أن ُيكــذب اهللا ورســوله؟"

يــا معــاذ! تــدري مــا حــق اهللا علــى العبــاد ومــاحق العبــاد «معــاذ أنــه عليــه الصــالة والســالم قــال:
..." احلــديث. إىل أن قــال: قلت:يــا رســول اهللا! أفــال أُبشــر النــاس؟ قــال:ال تبشــرهم علــى اهللا
. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فـإن صـحت يف ميزاـا فـانظر  61...60»فيتكلوا

  .62يف مآهلا بالنسبة إىل حال الزمان وأهله..."

                                                           
_ كما يكف عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا خلفه ترك ما هو خري منه أو فعل ما هو شـر منـه، ينظـر:ابن 58

)، وحكى ابـن القـيم عـن ابـن تيميـة قـال:"مررت أنـا وبعـض أصـحايب يف 131إىل28/126، (مجموع الفتاوىتيمية، 
علــيهم مــن كـان معــي، فــأنكرت عليـه، وقلــت لــه:إمنا حـرم اهللا اخلمــر ألــا  زمـن التتــار بقــوم مـنهم يشــربون اخلمــر، فـأنكر

إعــالم  تصـد عـن ذكـر اهللا وعـن الصـالة، وهـؤالء يصـدهم اخلمـر عـن قتـل النفـوس وسـيب الذريـة وأخـذ األمـوال فـدعهم"،
نـوع قـد يعـد )، وهـذا ال3/5)، (،د.م.أ، ت.طه عبد الرؤوف سعد(مكتبة الكليات األزهريةالموقعين عن رب العالمين

ضمن منطقة التداخل بني التدرج الدعوي والتزاحم؛ لكونه من جهة من مشموالت فقه الدعوة، ولكون املدعو ال ميتثل 
  لألمر أو النهي إال مع خمالفة أمر أو ي آخرْين.

 ورسوله"، بلفظ:"حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن ُيكذب اهللا _ هو عند البخاري موقوف عن علي رضي اهللا عنه59
 ).1/225(فتح الباري، 127)باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة أال يفهموا..، رقم:49)كتاب العلم_(3(

، عـن 2856)بـاب اسـم الفـرس واحلمـار_رقم46)كتـاب اجلهـاد والسـري_(56_ أخرجه البخاري يف مواضع منها:(60
علـى محـار يُقـال لـه ُعفري.فقال:"يـا معاذ!هـل تـدري  كنـت رِدف النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم«معاذ رضـي اهللا عنـه قـال: 

حق اهللا على عباده وما حق العباد على اهللا؟"قلت:اهللا ورسوله أعلم.قال:"فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا 
ناس؟قـال:"ال به شيئا. وحق العباد علـى اهللا أن ال يُعـذب مـن ال ُيشـرك بـه شـيئا". فقلت:يـا رسـول اهللا! أفـال أبشـر بـه ال

)باب الدليل 10)كتاب اإلميان_(1)، ورواه مبثله مسلم يف(6/58(، فتح الباري ،، ينظر: ابن حجر»تبشرهم فيّتكلوا
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يف الدعوة إىل اهللا عز وجل، وهو واحلاصل أن التدرج الدعوي يكون مبعرفة ما له األولوية      
  هلذا مفتقر إىل العلم بالضوابط اليت يتم بناء عليها تقدمي ما يقدم وتأخري ما يؤخر.                 

ومنهــا: أولويــة الكيــف علــى الكــم، وأولويــة التيســري علــى التعســري، وأولويــة عمــل القلــب      
ولويـة الفـرائض علـى النوافـل، وأولويـة درء على عمـل اجلـوارح، وأولويـة األصـول علـى الفـروع، وأ

الكبـائر علـى درء الصـغائر، وأولويـة تغيـري األنفـس علـى تغيـري األنظمـة، وأولويـة إصـالح الفكــر 
   63والتصور على السلوك والعمل.

  

  

  

  

  الفرع الثالث: موارده وموضعه من علوم شرعية أخرى

                                                                                                                                                                      

شـرح صـحيح )، ينظـر: حميـي الـدين بـن شـرف النـووي،30(49على أن من مات على التوحيـد دخـل اجلنـة قطعـًا_رقم
 ).1/252م)، (1994ه/1415، 1،ط،ت.عصام الصبابطي، وآخرْين(القاهرة:دار احلديثمسلم

  _ وذكر أدلة أخرى ال يتسع املقام إليرادها.61
_ متام كالمه:" فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة فاعرضها على العقول فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلم فيها إما على العموم 62

م. وإن مل يكـن ملسـألتك هـذا إن كانت مما تقبلها العقول على العموم. وإما على اخلصوص إن كانـت غـري الئقـة بـالعمو 
،كتـــــــــــاب الموافقـــــــــــاتاملســـــــــــاغ؛ فالســـــــــــكوت عنهـــــــــــا هـــــــــــو اجلـــــــــــاري علـــــــــــى وفـــــــــــق املصـــــــــــلحة الشـــــــــــرعية والعقليـــــــــــة."،

 ).172إىل5/167، (9_املسألة1االجتهاد_الطرف
، 115، 87، 43، الصــفحات علــى الرتتيــب:مــن فقــه األولويــات_ هــذه الضــوابط منتقــاة مــن كتــاب القرضــاوي: 63

133 ،137 ،193 ،215 ،227 . 
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مــن األعمــال مبــين علــى أمــرين: العلــم  تقــدم يف الفــرع األول أن العلــم مبــا لــه حــق التقــدمي     
  مبراتبها يف الشرع، والعلم بالواقع الذي يراد تنـزيلها عليه.

والعلــــم مبراتــــب األعمــــال يف الشــــرع يكــــون إمــــا بــــنص الشــــارع علــــى تقــــدمي بعضــــها علــــى      
، أو بتبــني مــدى تأكــد إرادة الشــارع لــه مــن حيــث صــيغ الطلــب وتكــراره والوعــد أو 64بعــض

، أو باستقراء تصرفات الشرع يف ترجيحاته 66وغريها من القرائن 65الفعل أو الرتك الوعيد على
  ليعرف من املصاحل ما هو جليل وما هو دون ذلك. 

  .67وحنن ذا إما أن خنرج برتجيحات جزئية أو بضوابط كلية     

لكل  ومدار املسألة على حرف واحد وهو أن تؤخذ الشريعة كالصورة املتسقة يُعطى فيها     
  68جزء احليَز الذي يستحقه دون أن يطغى عليه غريه أو يطغى هو على غريه.

وأعظم ما يتوسل به يف متثل هذه الصورة كتاب اهللا تعـاىل؛ ذلـك أن"الـوعي مبعـاين القـرآن      
وأهدافه يعطي اإلطار العام للرسالة اإلسالمية، ويبني األهم فاملهم من التعـاليم الـواردة، ويعـني 

  .69ـثبيت السنن يف مواضعها الصحيحة..."على ت

                                                           
 .119إىل111، صفقه األولويات_ ينظر: حممد الوكيلي، 64
_ وقــد حــذر الشــيخ القرضــاوي مــن قبــول األحاديــث الضــعيفة يف الرقــائق وإن كانــت ال تشــتمل علــى حكــم حيلــل أو 65

حيـرم؛ ملــا يرتتــب عليهــا مــن اخــتالل النســب الــيت وضــعها الشــارع احلكــيم للتكــاليف واألعمــال بتضــخيم ثــواب أو عقــاب 
  .80_79)، ص،د.م.أ(منشورات دار الكتبكيف نتعامل مع السنة النبوية_معالم وضوابط_بعضها، 

  .101_100، صفي فقه األولويات _ ينظر: يوسف القرضاوي،66
_ كثــري مــن الضــوابط الكليــة هــي قواعــد فقهيــة أو مقصــدية ســيأيت الكــالم عــن مصــادرها وطــرق تقعيــدها يف املطالــب 67

 اآلتية. 
، 1ت.ســـــليم بـــــن عيـــــد اهلاليل(الســـــعودية:دار ابـــــن عفـــــان، ط ،االعتصـــــام يم بـــــن موســـــى الشـــــاطيب،_ ينظر:إبـــــراه68

، 7)، ص،د.م.أم2000(اجلزائر:دار املعرفة، جدد حياتك)، وحممد الغزايل، 312_1/311م)، (1997ه/1418
  .58)، صم.أ،د.: دار اهلدىزائراجل(عني مليلة_الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشروللمؤلف نفسه: 
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فهـــو يف جمـــال التـــدرج الـــدعوي العلـــم حبـــال املخـــاطَبني باستكشـــاف 70أمـــا الفقـــه بـــالواقع      
موضــــع الــــداء وأســـــبابه، وقــــدرات املـــــدعوين ورغبــــام، واستصــــحاب الظـــــروف احمليطــــة ـــــم، 

  .71ال ويلوالعوامل املؤثرة فيهم، واستشراف مآل اخلطاب ونتائجه، دون وين و 

هو الذي ُرزِق نـورا يعـرف بـه 72:"..فصاحب هذا التحقيق اخلاصه)790(قال الشاطيب     
النفـــوس ومراميهـــا وتفـــاوت إدراكهـــا، وقـــوة حتملهـــا للتكـــاليف، وصـــربها علـــى محـــل أعبائهـــا أو 

  .73ضعفها، فهو حيمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق ا..."

فقـــــه الواقـــــع بتبـــــني رتبـــــة املصـــــلحة_أو املفســـــدة_، ونوعهـــــا، ويف جمـــــال التـــــزاحم يكـــــون      
ومقــــدارها، ودرجتهــــا يف الظــــن أو اليقــــني، وامتــــدادها الــــزمين، ومآهلــــا، ومــــدى مشوهلــــا لألفــــراد 
واجلماعــات، وكوــا مضــيقة أو موســعة، ومتفقــا عليهــا أو خمتلفــا فيهــا، وغــري هــذا ممــا تقــدمت 

الشـــرع وتـَُقابَـــل مـــع املصـــلحة_أو املفســـدة_اليت  اإلشـــارة إليـــه، مث توضـــع بعـــد ذلـــك يف ميـــزان
  زامحتها فتقدم األرجح منهما.  

                                                                                                                                                                      
فــي فقــه ، وينظــر: يوســف القرضــاوي، 54)، ص،د.م.أ(الدوحــة: مطــابع قطــر الوطنيــةهمــوم داعيــة_ حممــد الغــزايل، 69

  .101_100، صاألولويات
، وموسـى 265، صالسياسة الشرعية)، والقرضاوي، 1/87، (إعالم الموقعين_ ينظر يف فقه الواقع: ابن القيم، 70

، وعبــد اهللا الكمــايل، 183إىل174، صفقــه األولويــات، وحممــد الــوكيلي، 15، صيالفقــه الحركــإبــراهيم اإلبــراهيم، 
، وقـــد أرجعـــه عبـــد اهللا املغـــريب إىل مجلـــة أصـــول شـــرعية منهـــا: أصـــل املصـــاحل، 97إىل92، صتأصـــيل فقـــه الموازنـــات

عويــة علــى األصــول تخــريج الفــروع الدوالــذرائع، والنظــر يف املــآالت، واحليــل، ورفــع احلــرج، والعوائــد، وحتقيــق املنــاط: 
 ). 932إىل2/901م)، (1998ه/1419، 2(السلفية والتصحيح)(لندن: املطبعة احلديثة، طالشرعية

 _ ويرجع يف فهم خصائص النفس البشرية، ومعرفة السنن الكونية يف قيام احلضارات وسقوطها إىل كتاب اهللا تعاىل.71
اخلـاص نظـر يف كـل مكلـف بالنسـبة إىل مـا وقـع عليـه مـن _ يقصد حتقيق املناط اخلاص، وقد قال:"..فتحقيق املناط 72

الدالئل التكليفية، حبيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل اهلوى واحلظوظ العاجلة، حىت يلقيها هـذا اتهـد علـى 
بوجه  ذلك املكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك املداخل، هذا بالنسبة إىل التكليف املنحتم وغريه. وخيتص غري املنحتم

آخـــر، وهـــو النظـــر فيمـــا يصـــلح بكـــل مكلـــف يف نفســـه، حبســـب وقـــت دون وقـــت، وحـــال دون حـــال، وشـــخص دون 
  ). 25_5/24، (1_املسألة1، كتاب االجتهاد_الطرفالموافقاتشخص...".

 ).5/25_ املصدر السابق، (73
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ويســــتعان يف كــــل فــــن بأهلــــه األكفــــاء الثقــــات، ســــواء كــــان موضــــوع املوازنــــة سياســــيا أو      
  اقتصاديا أو اجتماعيا أو طبيا أو غري ذلك. 

، فــال يفتقــر يف ذلــك إىل 74:"قــد يتعلــق االجتهــاد بتحقيــق املنــاطه)790(قــال الشــاطيب     
العلـــم مبقاصـــد الشـــارع كمـــا أنـــه ال يفتقـــر فيـــه إىل معرفـــة علـــم العربيـــة؛ ألن املقصـــود مـــن هـــذا 
االجتهــاد إمنــا هــو العلــم باملوضــوع علــى مــا هــو عليــه، وإمنــا يفتقــر فيــه إىل مــا ال يعــرف ذلــك 

  .75املوضوع إال به..."

مـــدخل مـــن املـــداخل املركبـــة الـــيت “ ويـــاتاألول”وقـــد قـــرر األســـتاذ العلـــواين:"أن مـــدخل       
يتداخل فيها السمع والعقل والعـرف والتجربـة واخلـربة وكثـري مـن العلـوم االجتماعيـة واإلسـالمية 
الــيت ميكــن أن تُعــني علــى حتليــل املاضــي، وفهــم احلاضــر، واستشــراف املســتقبل، ليــتم مبقتضــى 

يتطلــب مالحظــة قضــايا كثــرية . وأكــد أن حتديــد أولويــات الفــرد 76ذلــك حتديــد مــا هــو أولــوي"
. وهــو حمــق 77تــزداد اتساعا_وتشــتد معهــا الصــعوبة_إذا مــا اجتهنــا إىل األســرة فاملؤسســة فاألمــة

  يف تقريره وتوكيده.

ولكن الذي توقفت فيه من كالمـه هـو قولـه: إنـه مـن الغـنب لعلـم األولويـات أن حيصـر يف      
  .78ذلك العلم هو الفقهدائرة علم ما أو حيشر يف ثنايا مباحث حىت لو كان 

والــذي يظهــر_ واهللا أعلــم_ أن فقــه األولويــات بــاملفهوم املتقــدم تتــداخل فيــه ثالثــة علــوم      
  وعلم أصوله_ومعه مقاصد الشريعة_ وعلم الرتبية. أصيلة من علوم الشريعة: هي علم الفقه،

                                                           
  ).5/12، املصدر السابق، (_ قال فيه:".. معناه أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيني حمله"74
  ).5/128، (6_ املصدر السابق، املسألة75
  حملمد الوكيلي، ص ر. فقه األولويات_ طه جابر العلواين، تصدير كتاب 76
 _ املرجع السابق، ص ش.77
 _ املرجع السابق.78
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  ةاعدة الفقهيّ القَـ   الثـاني:طلب  المَ 

  

ومتييزها  ،ل علينا حتديد مفهومهايف القاعدة الفقهية سهُ  جوانبَ  ستة إذا أمكننا حبثُ      
 :عما قارا

  _ جماهلا.4  مركبا وصفيا. اعتبارهاتعريفها ب_ 1

  .كيفية التعرف على أجزائها_ 5 مصادرها._ 2

  ._ الغاية منها6 _ طرق تقعيدها.3

  

  باعتبارها مركبا وصفيا  فرع األول: تعريفهاال
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  ة:أوال_ تعريف القـاعد

  أ _ لغة:

هــو نقــاس ال ُخيلــف، و الــدال أصــل مطــرد مُ و العــني القــاف و ه):" 395قــال ابــن فــارس(      
" يقـال امـرأة قاعـدة، إن سيضاهي اجللـوس، وإن كـان يـتكلم يف مواضـع ال يُـتكلم فيهـا بـاجللو 

≡ß‰Ïãأردت القعـــود، وقاعـــد عـــن احلـــيض واألزواج، واجلمـــع قواعـــد، قـــال اهللا تعـــاىل: ﴿ uθ s)ø9$#uρ zÏΒ 

Ï!$ |¡ÏiΨ9$#  ÉL≈ ©9$# Ÿω tβθ ã_ö� tƒ % [n% s3ÏΡ...﴾زيد يف بنائه لقعوده عن املكارم،  عدد: اللئيم، و القُ و  ،]60[النورـ

و قواعـــد  وقواعـــد البيـــت آساســـه، عـــدة شـــهر كانـــت العـــرب تقعـــد فيـــه عـــن األســـفار،وذو القَ 
ر هلــا جــذع قعــدت الفســيلة، وهــي قاعــد: صــا، و 79اهلــودج خشــبات أربــع معرتضــات يف أســفله

  .80تقعد عليه

ــــد: قواعــــد الســــحاب أصــــوهلا املعرتضــــة يف آفــــاق الســــماء، ُشــــ     ــــو عبي هت بقواعــــد ب قــــال أب
  .81البناء

وهــذا املعــىن األخــري _أي األســاس الــذي يقــوم عليــه غــريه _ هــو أقــرب املعــاين إىل املــدلول     
                        االصطالحي للقاعدة.

  بـ  اصطالحاً:   

وختتلـف يف بعـض  ف العلماء املتقدمون القاعدة تعريفـات عـدة، تتفـق يف أصـل املعـىن،عرّ      
  ته، ومن أهم ما قالوه فيها: جزئيا

                                                           
  ).108/ 5، (معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس،  _79
  ).1/95، مادة (قعد)، (يط األعظمالمحكم و المحعلي بن امسا عيل بن سيده،  _80
81

  ).5/3689، مادة (قعد)، (لسان العرب حممد بن مكرم ابن منظور، _
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، والقضــية هــي "قــول يصـــح أن 82ـــ القاعــدة "هــي قضــية كليــة منطبقــة علــى مجيــع جزئياــا "1
كـوم فيهـا علـى كـل ، و املقصـود بكليتهـا أـا احمل 83نه صادق فيـه أو كـاذب فيـه"إيقال لقائله 

  .84فرد

  .85_القاعدة هي القضية الكلية2

  .86_القاعدة "مبعىن الضابط، وهي األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته"3

   .87"أحكامها منه ليتعرف _هي "حكم كلي ينطبق على جزئياته4

_هــي "قضــية كليــة مــن حيــث اشـــتماهلا بــالقوة علــى أحكــام جزئيــات موضــوعها، وتســـمى 5
  .88"ستخراجها منها تفريعافروعا، وا

  

الحــــظ أن هــــذه التعريفــــات قــــد اتفقــــت يف النعــــت (الكليــــة)، واختلفــــت يف املنعــــوت ويُ      
  (قضيـة، أمر، حكم).

       

                                                           
   .195) ، ص،د.م.أ، ت. عبد املنعم احلفين (القاهرة: دار الرشادالتعريفاتـ علي بن حممد الشريف اجلرجاين ، 82
  .201ـ املصدر نفسه، ص 83
 
لــي علــى مجــع اجلوامــع البــن الســبكي(بريوت: دار الكتــب العلميــة)، علــى شــرح اجلــالل احملحاشــية ـــ حســن العطــار، 84
)1/31,(  

_ 
امش شـرح التلـويح علـى التوضـيح (بـريوت: دار الكتـب  التوضيح لمتن التنقيحالبخاري، عبيد اهللا بن مسعود  85

 ).1/20)، ( ، د.م.أالعلمية

_ 
  ).2/700) ،(أ،د.م.(بريوت:دار القلم المصباح المنيرأمحد بن حممد الفيومي ،86

_ 
)، واحلكم كمـا سـيأيت يف تعريـف الفقـه هـو: إسـناد 1/20، (شرح التلويح على التوضيحسعد الدين التفتازاين، 87

   أمر إىل آخر إجيابا أو سلبا.
_

، 2عــــدنان درويــــش، وحممــــد املصــــري (بــــريوت :مؤسســــة الرســــالة ،ط، ت.الكليــــاتأيــــوب بــــن موســــى الكفــــوي ،88
  728م)،ص1993ه/1413
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ألن (األمر) يشمل احملكوم يرى رجحان كون القاعدة قضية؛  89بعض الباحثنيرغم أن و      
وألن (احلكــم) ركــن مــن أركــــان القضــية _كمســائل الكــون والعــامل اخلــارجي؛  فيــه وغــري احملكــوم

األنسـب للقاعـدة التـــي تنعـت بالفقهيـة  إال أناليت تشمله وتشمل احملكوم عليـه واحملكـوم بـه_،
، واســـتغناًء بـــذكر أهـــم أركـــان القضـــية عـــن للعـــرف الفقهـــي مســـايرةً  ف بكوـــا حكمـــا؛عـــرّ أن تُ 

  ذكرها.

 :ه)1094(وهلــذا قــال الكفــوي، 90تهــاالقاعــدة علــى جزئياــا هــو تفســري لكلي وانطبــاقُ      
ــــن حيـــث اشـــتماهلا بـــالقوة علـــى أحكـــام جزئيـــات موضـــوعها" ف حكـــم وتعـــرّ  "،قضـــية كليـــة مـ

  أو ختريج. 91ويقال هلذا اإلبراز تفريع ،يتم بإبرازها من القوة إىل الفعلاجلزئيات من قاعدا 

حبجــة ، (ينطبــق) ةكلمــة (يتعــرف) علــى كلمــ  92علــم أن ال وجــه لتفضــيل الــبعضيُ  نــاومــن ه    
وال يعــــرف منهــــا  ،فهــــم احلكــــم مــــن القاعــــدة حيتــــاج إىل إعمــــال ذهــــن أن فيهــــا إشــــارة إىل أنّ 

إىل حقيقــة القاعــدة وواقــع أمرهــا، ومـــن  ) يف التعريــف نظـــراالنطباقفمــن اســتعمل( ،93بديـــهة
  .94استعمل (التعرف) نظر إىل إدراك الفقيه هلذا االنطباق

     

                                                           

 _
، 1(الرياض:مكتبـــــــــة الرشد،وشـــــــــركة الريـــــــــاض،طالقواعـــــــــد الفقهيـــــــــةب بـــــــــن عبـــــــــد الوهـــــــــاب الباحســـــــــني،يعقـــــــــو 89

   .33م)، ص1998ه/1418
 
، ت. حممد الزحيلي، ونزيه محاد (الرياض: مكتبة شرح الكوكب المنيرـ ينظر: حممد بن أمحد ابن النجار الفتوحي، 90

 .         35،ص الفقهيةالقواعد  ،)، والباحسني45_1/44م)، (1993ه/1413العبيكان، 
 ).1/32، (حاشية العطارـ 91

 _
للمقــري _قســم الدراســة_ (مكــة املكرمــة: جامعــة أم القــرى_ مركــز إحيــاء  ،القواعــدأمحــد بــن عبــد اهللا بــن محيــد 92

  ).1/107)، (، د.م.أالرتاث اإلسالمي
  ).1/32رف، (ولكن لتعليل صيغة التفعل يف كلمة يتع حاشيته _ وقد أورد هذه احلجة العطار يف93
  .51، صنظرية التقعيد الفقهي_ ينظر حممد الروكي، 94
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حكــم  االختصــار أن يقــول يف تعريــف القاعــدة اصــطالًحا: هــي كــل واحلاصــل أّن لَِقاصــد      
  .                                                     كليّ 

ينطبـق علـى جزئياتـه لتُتعـرف  حكم كلـيّ أما من رام تفصيالً وتفسريًا فله أن يقول: هـي      
   أحكاُمها منه.

   

   

   :ثانيا_ تعريف الفقه

  لغة إدراك الشيء والعلم به.تقدم أنه يف ال     

   95"من أدلتها التفصيــلية ية املكتسبُ لباألحكام الشرعية العم هو العلمُ ويف االصطالح"     

  الظن واليقني كالمها مندرج فيه. جنس دخل فيه سائر العلوم، و  (العلــم)فـ_ 

لـم بالــذوات _و(األحكــام) مجـع حكـم وهـو إسـناد أمـر إىل آخــر إجيابـا أو سـلبا، فخـرج بـه الع
   .والصفات واألفعال

  ما تتوقف معرفتها على الشرع، فخرجت األحكام العقلية وغريها.96_و(الشرعية)

  .  الشرعية العلمية، وهو أصول الدينعن العلم باألحكام  ا_و(العمليـة) احرتاز 

                                                           
ســنوي ومعــه لعبــد الــرحيم بــن احلســن اإلنهايــة الســول  مــع شــرحه:منهــاج األصــول _ عبــد اهللا بــن عمــر البيضــاوي، 95

  ).1/22)، (، د.م.أعي (عامل الكتبحاشية حممد خبيت املطي
تعـاىل املتعلـق بأفعـال املكلفـني باالقتضـاء أو التخيـري أو الوضـع،  واحلكم الشرعي عند األصوليني هو: خطـاب اهللا - 96

، التوضـــــيح لمـــــتن التنقـــــيحوالفقهـــــاء يطلقونـــــه علـــــى مـــــا ثبـــــت باخلطـــــاب، ينظـــــر: عبيـــــد اهللا بـــــن مســـــعود البخـــــاري، 
  ).14ـ1/13(
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جتهاد وإعمال فكر، فخرج به علـم اهللا تعـاىل وعلـم رسـوله صـلى اهللا ا_ (املكتسب) أي عن 
  يه وسلم.عل

  97عن األدلة اإلمجالية املبحوث عنها يف أصول الفقه._(من أدلتها التفصيلية): احرتازا 

     

، أو فقهــيّ  كلــيّ   حكــمٌ مــا نفيــده مــن تعريــف القاعــدة الفقهيــة باعتبارهــا مركبــا وصــفيا أــا     
. أمــا هــو مــا ســنعتمده فيمــا يــأيت مــن فــروع98، وهــذا املفهــوم األّويلعملــيّ  شــرعيّ  كلــيّ   حكــمٌ 

صياغة التعريف اجلامع املانع للقاعدة الفقهية باعتبارها َعَلماً على فن معني فال يتـأتى إال بعـد 
ضـــبط املفهـــوم، وال يتســـع املقـــام لعـــرض تعريفـــات الســـابقني ومناقشـــتها؛ لكثرـــا مـــن جهــــة، 

  ولكون الفروع اآلتية ستعاجل أهم مواضع اخلالف فيها من جهة أخرى. 

  هار الفرع الثاني:مصاد

   

ف األســـتاذ حممـــد الروكـــي مصـــادر القاعـــدة الفقهيـــة إىل أربعـــة: الـــنص، والقيـــاس، و صـــنّ      
    99:ستدالل و الرتجيحاال

                                                           

 
مـــاء ، ت.جلنــة مــن علالبحــر المحــيطو حممــد بــن ــادر الزركشـــي، )، 38إىل  1/22املصــدر الســابق ( _ ينظــر:97

 ).35_1/34م)، (1994ه/1414،  1األزهر (دار الكتىب ،ط
_ و هذا هو األساس األول يف التفريق بينها وبني النظرية الفقهيـة، فالقاعـدة الفقهيـة "حكـم شـرعي، والنظريـة دراسـة 98

فقهيــة ، وقــد عـرف األســتاذ مجـال الــدين عطيـة النظريــة ال61، صنظريــة التقعيــد الفقهـيوحبـث وجتميع":حممــد الروكـي، 
، 1طالتنظيـــــــــر الفقهـــــــــي(بأا"التصـــــــــور اـــــــــرد اجلـــــــــامع للقواعـــــــــد العامـــــــــة الضـــــــــابطة لألحكـــــــــام الفرعيـــــــــة اجلزئيـــــــــة"، 

  .9)، ص، د.م.أم1987ه/1407
_

 ).206إىل  97، (نظرية التقعيد الفقهي 99
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للــنص مثــل  أن تكــون صــياغة القاعــدة مطابقــةً األوىل:  :أمــا التقعيــد بــالنص فلــه صــورتان     
 ،مستنبطة من النصكون و الثانية: أن ت، 100»اخلراج بالضمان«قوله صلى اهللا عليه و سلم: 

θ#) ﴿...املســتنبطة مــن قولــه تعــاىل: القربــات) (ال إيثــار يف:كقاعــدة à)Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u� ö� y‚ø9$#﴾...البقــرة]-

’ ﴿، وقوله:]148 Îûuρ y7 Ï9≡ sŒ Ä§sù$ uΖ oKu‹ ù= sù tβθ Ý¡Ï�≈ oΨtG ßϑ ø9$#﴾26-[املطففني[.     

ألن اإلعطاء  " ؛ه حرم إعطاؤه)م أخذ(ما حرُ  :ل به للتقعيد بالقياس قاعدةومن بني ما مثّ      
(مـــا يقـــوم مقـــام  :وقاعـــدة "،وألن اإلعطـــاء مآلـــه األخـــذ؛ ملـــك ووضـــع اليـــدكاألخـــذ جبـــامع الِ 

ألـا  فإن الفقهاء قاسوا تلك الوسائل على الكالم وأعطوها حكمـه؛"الكالم)، كالكـالم فهو  
      ."لتزام عن اإلرادة وإجياد العقد أو اال تساويه يف التعبري

اعــــا وال راد الــــدليل الــــذي لــــيس نّصــــا وال إمجأمــــا التقعيــــد باالســــتدالل_وقد قصــــد بــــه إيــــ     
 (األصــــل يف الذمــــة الــــرباءة) :بقاعــــدةفيــــه التقعيــــد باالستصــــحاب ومثّــــل لــــه  قياســــا_فقد أورد

هــا قاعدة:(ســد الذريعــة وفتحُ بمــن بــني مــا مثــل بــه  ومّثــل لــهستصــالح، والتقعيــد باالغريهــا، و 
، اس الداللــةـاس العكــس، وقيـــالــذي يشــمل قيــ تداللســاس االالتقعيــد بقيـــمنــوط باملصــلحة)، و 

                                                           
 لســننا ،ينظــر:255رقــم _رواه اخلمســة عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا: النســائي يف كتــاب البيــوع_اخلراج بالضــمان،100

)بـاب فـيمن 37)، وأبـو داود يف كتـاب البيـوع(7/254( )،، د.م.أ(اتىب) بشرح السيوطي(بريوت:دار الكتـاب العـريب
عـون المعبــود  ينظر:حممـد مشـس احلـق العظــيم آبـادي، ،3504و3503اشـرتى عبـدا فاسـتعمله مث وجـد بــه عيبـا_رقم:

)، والرتمــــذي يف 303_9/302( م)،1990ه/1410، 1(بـــريوت:دار الكتـــب العلميـــة، طشـــرح ســـنن أبـــي داود
، وقال:"هـذا حـديث 1304و1303)باب ما جاء فيمن يشرتي العبد ويستغله مث جيـد بـه عيبـا_رقم53أبواب البيوع(

تحفة األحوذي بشرح حسن...والعمل على هذا عند أهل العلم"، ينظر:حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، 
)، وابــن ماجــه يف كتــاب 423_4/422م)، (1990ه/1410، 1تــب العلميــة، ط(بــريوت:دار الكجــامع الترمــذي

، ، ت.حممـد فـؤاد عبـد البـاقي(دار الفكـرالسنن ، ينظـر:2243و2242_باب اخلراج بالضمان _رقم 43التجارات_
  ). 6/49)، (، د.م.أ(دار الفكرالمسند )، وأمحد يف2/754( )،د.م.أ

  
 



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

52 

(مــــا ال يتجـــزأ فحكــــم بعضــــه   :ل لــــه بقاعـــدةمثّـــو  ،101ســــتثنائيوالقيــــاس االقــــرتاين والقيـــاس اال
كحكم كله)؛ للتالزم املوجود بني قـول أو فعـل الـبعض، و قـول أو فعـل الكـل فيمـا ال يتجـزأ، 

أصـــلها قيـــاس العكـــس، و منـــوع) و (إذا زال املـــانع عـــاد امل: و هـــو مـــن قيـــاس الداللـــة، وقاعـــدة
  غريمها.

ته ري دأكـد مصـيح، و الصنف الرابع الذي ذكره األستاذ ملصادر القاعدة الفقهية هو الرتجو      
قـــد يقـــال: إن الرتجـــيح لـــيس دلـــيال شـــرعيا ال لألحكـــام "و اجلـــواب عنه:بـــإيراد هـــذا اإلشـــكال و 

؟ واجلـواب عـن ذلـك: أن يـف يكـون مصـدرا للتقعيـد الفقهـياجلزئية، وال لألحكـام الكليـة، فك
ن العمــل بــه جزئيهــا، وكليهــا، فــإ إن كــان لــيس دلــيال بذاتــه علــى األحكــام الشــرعيةالرتجــيح، و 

  واجب، ووجوب العمل به دليل على شرعيته و حجيته".

       

أو آخــر، الــذي يظهــر أن الرتجــيح عمــل ٍاجتهــادي حاصــله وجــوب تقــدمي جانــب علــى و       
غ يف القاعـدة الفقهيـة، أمـا مصـدر القاعـدة فهـو مصـدر الرتجـيح حكم على آخـر، وهـو املصـو 

رمــة ) هــو حكــم برتجــيح جانــب احلِ فقولنــا: (إذا ٍاجتمــع احلــالل واحلــرام غلــب احلــرامأو ســنده، 
 ين.  على جانب احلل، ومصدر هذا الرتجيح هو جمموع النصوص الدالة على االحتياط يف الد  

  ..ته.ي مصدر على  الب العمل بالرتجيح دليل على شرعيته، ووجو      

     

                                                           
اجلمـع بـني أمـرين  بقيـاس الداللـة:يف الفـرع ٍالفرتاقهـا يف العلـة، و صـل ـ قصد بقياس العكس: إثبات نقيض حكم األ 101
القيـاس اٍالقـرتاين هـو الـذي يكـون مؤلفـا مـن قضـايا إذا سـلمت لـزم لـذلك قـول آخـر يـدل علـى العلـة ال بعـني العلـة، و  مبا

دل علـى النتيجـة أو  القيـاس اٍالسـتثنائي هـو الـذينبيـذ حـرام. و كـل  كـل مسـكر حـرام، ينـتج:كـل نبيـذ مسـكر، و   لقولنا:
، نظرية التقعيد الفقهيأنه حرام.  ضدها بالفعل ال بالقوة، كقولنا:إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر، ينتج:

 .151ص
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الــذي جعلــه األســتاذ الباحســني   ،102قــال يف اٍالجتهــاد يف تنقــيح املنــاط وحتقيقــهه يُ مثُلــو      
مـن املعـىن  وهو يريد بتحقيـق املنـاط معـىن أوسـع داللـةٍ  103،مصدرا من مصادر تكوين القاعدة

األصــول ومــا يتحقــق بــه معناهــا أو معــاين مــا ترتكــب ط و ؛ إذ يشــمل القواعــد والضــواباألصــويل
(ال عــــربة للداللــــة يف مقابلــــة التصــــريح) الــــيت حتقــــق املعــــىن العــــام :بقاعــــدة ل لــــهقــــد مثّــــو   .منــــه

يف  (األصــل بــراءة الذمــة) الــيت حتقــق منــاط(اليقني):قاعــدة:(اليقني ال يــزول بالشــك)، و لقاعــدة
  القاعدة.          

ــــــاطو       ــــــ يف تنقــــــيح املن ــــــرب:ل بقاعــــــدةمّث ــــــت) املقيــــــ العــــــادة (إمنــــــا تعت دة إذا اطــــــردت أو غلب
  مة).(العادة حمك :لقاعدة

صياغة ملـا ذكـره األسـتاذ يف أنـواع القواعـد مـن  ما هو إال إعادةُ  املطلبَ  هذا املالحظ أنو      
ـــ ،104التبعيـــةو  حيـــث اٍالســـتقاللُ  هـــي القواعـــد مســـتقلة أو أصـــلية: و  قواعـــدَ  مها إىلحيـــث قس

وغريها، وقواعد  من إمهاله)، و(اخلراج بالضمان)، مال الكالم أوىلعو(إ ، 105مس الكربىاخل
(األصـــل بـــراءة :عـــة عنهـــا كقاعـــدةهـــي الـــيت ختـــدم غريهـــا مـــن القواعـــد بـــأن تكـــون متفر تابعـــة: و 

  فيهــــــا ، أو تكــــــون قيــــــدا أو شــــــرطا)(اليقــــــني ال يــــــزول بالشــــــك:الذمــــــة) املتفرعــــــة عــــــن قاعــــــدة
  اسـتثناءً  وأ ،مـة)(العـادة حمك :لعـادة إذا اطـردت أو غلبت)بالنسـبة لقاعـدة(إمنـا تعتـرب ا:كقاعدة
  (الضرورات تبيح احملظورات) اليت تستثين حاالت الضرورة من احملظورات الشرعية. :كقاعدة

                                                           
ـ تنقيح املناط هو"أن يكون الوصف املعترب مذكورا مع غريه يف النص؛ فينقح باٍالجتهاد، حىت مييز مـا هـو معتـرب ممـا  102

حتقيقـه "...معنـاه أن يثبـت احلكـم مبدركـه الشـرعي لكـن يبقـى النظـر يف تعيـني حملـه"، ينظـر: الشـاطيب،  هو ملغـى.."، و
 ).20_19_5/12، (1_مسألة1_كتاب االجتهاد_طرفالموافقات

 ، و قد ذكر أمثلة أخرى لتحقيق املناط و تنقيحه.256إىل  253، من ص القواعد الفقهيةـ 103
 .129اىل127املرجع السابق، ص _104
هـــي قاعـــدة: (األمـــور مبقاصـــدها)، و (اليقـــني ال يـــزول بالشـــك)، و(الضـــرر يـُــزال )،و(املشـــقة جتلـــب التيســـري)، و  _105

 (العادة حمكمة).
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د األصــلية مصــدرا جتهــاد يف القواعــهــو جعــل اال املستســاغِ  ، وغــريُ وهــو تقســيٌم مستســاغٌ      
  للقواعد الفرعية: 

هــــا إىل مصــــدر دة متفرعــــًة حقيقــــة عــــن قاعــــدة أصــــلية، فــــاألْوىل إرجاعفــــإذا كانــــت القاعــــ     
، أما إذا كانت منقحًة ملناطها فـال وجـه جلعـل تنقـيح منـاط األصـلية مصـدرا للخادمـة؛ األصلية

إذ القواعــد املقيــدة أو املخصصــة أو املســتثِنية حتمــل مــن املعــىن مــا ال حتملــه قواعــدها األصــلية، 
  ا كان هلا أن تنقح مناطها، فتنقيح مناط األصلية هو مثرة تأصيل اخلادمة.وإال م

وباملثال يتضح املقال: فقاعدة:(الضرورات تبيح احملظورات) أّصلناها من النصوص الكلية       
ــــــــه تعــــــــاىل:﴿... Çyϑ كقول sù §� äÜôÊ$# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã﴾..._ــــــــات اجل، و ]173[البقــــــــرة زئي

ــــا ــــا  ــــا هــــذا نّقحن ــــة علــــى ثبــــوت الرخصــــة مــــىت أوجبتهــــا الضــــرورة، فلمــــا ّمت لن املســــتقرأة الدال
  قاعدة:(األصل يف املضار التحرمي).

     

  :     106لى ثالثة مباحثع وفصل املصادر عند األستاذ الباحسني مشتمل     

  ارع.األول: يف نصـوص الش

  جة لـهم.: يف نصوص العلماء واألقوال املخر والثاين

  .القواعد الفقهية من تراث العلماءالث: يف ختريج والث

والقواعــــد املســــتفادة مــــن النصــــوص الشــــرعية إمــــا أن تكــــون بصــــيغتها قواعــــد، أو حتّصــــل      
  .   جتهاد فيها استنباطا أو استقراءً القواعد باال

                                                         ونصوص العلماء تكون قواعد و ضوابط و أصول:      

                                                           

_
  .261إىل  189املرجع السابق ، ص106
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  _ يئتها.1

  _ أو بتحسني و تشذيب عباراا.2

ملســـائل معينـــة أفـــاد منهـــا األتبـــاع،  معاجلـــاتون " أحكامـــا فقهيـــة لوقـــائع جزئيـــة، و _ أو تكـــ3
ورتبوهـا، وتلمسـوا مـا بينهـا مـن روابــط، ومـا فيهـا ، والتالميذ، ومن جاء بعدهم مـن أهـل العلـم

       ".األصول د الكثري من القواعد والضوابط و جوا منها العدفخرّ  ،من علل، ومقاصد

   

ـــــمة "بحــــث الثالــــث الــــذي أراد بــــالتخريج فيــــهمــــع امل بــــدأواخللــــل ي      التوصــــل إىل قواعــــد األئـ
بـالطرق املعهـودة و  الفقهية من خالل النظر يف اجلزئيات املنقولة عنهم و املنسوبة إليهم خترجيـا،

 :ســتة مطالــب : أّوهلــا يف التخــريج عــن طريـــق االســتقراء وقــد ضــّمنه "،107لــدى أهــل التخــريج
ــــيت لإلمــــام رأي فيهــــا  أســــاس تكــــوين القواعــــد وفــــق هــــذا الطريــــق"و  ــــات ال ــــع أحكــــام اجلزئي تتب

مشــــرتكة ،مث  معــــانٍ وأدلتهــــا ، ومــــا بينهــــا مــــن عالقــــة و النظــــر يف عللهــــا منصــــوص أو خمــــرج ، و 
صـورة قضـية كليـة تطـول أو  صـياغتها علـىشـأن ، و إىل قاعدة اإلمام ـذا الالتوصل بعد ذلك 

     تقصر...".

       

                                                           

_
قـد أحـال علـى كتابــه : علـى الفـروع ، و يقصـد طــرق ختـريج الفـروع  "بـالطرق املعهـودة لـدى أهـل التخـريجقولـه: "و  107

يـه : التخـريج عـن فومـا بعـدها ، و  246، صه) 1414(الرياض: مكتبة الرشـد ،  ج عند الفقهاء واألصوليينالتخري
  عن طريق النقل و التخريج ، وعن طريق الزم مذهب اإلمام .   طريق القياس ، و 
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هيــة الــيت تســتخرج مــن كالمـه يف املبحــث الثــاين عــن القواعـد الفقوقـد نقلــت كالمــه هنــا، و      
فة كلمــة (تتبــع)أو (اســتقراء)، بلفظــه، حــىت يظهــر أن ال فــرق بينهمــا إال إضــا نصــوص العلمــاء

  ؟.  108ن اجلزئيات إال االستقراءهل من سبيل إىل ختريج القواعد مو 

     

وعـن طريـق  ،ية_ وهي التخريج عن طريـق القيـاسأغرب منه إدراج املطالب اخلمسة الباقو      
 عـن طريـقاالستصحاب، وعن طريق االستدالل العقلي، وعـن طريـق حتقيـق املنـاط وتنقيحـه، و 

ص لقواعـد األئمـة املخّصـ إدراج هذا كلـه يف املبحـث الثالـثيات املتعارضة_ الرتجيح بني اجلزئ
  خترجيا!املنسوبة إليهم إليها من خالل النظر يف اجلزئيات املنقولة عنهم و  الفقهية املتوّصل

       

       

  

  

  

مث إنــه مــن املؤكــد أن القواعــد املســتفادة مــن نصــوص العلمــاء أو املســتقرأة مــن آرائهــم يف      
       .110استدالل، و قياسكتاب، وسنة، و لشرعية من  إمنا مصدرها األول األدلة ا 109اجلزئيات

                                                           
فصـوله مبـا نـة مـع أشـبه ألتبني مقصوده من خالل املقار  التخريج عند الفقهاء و األصوليينقد رجعت إىل كتابه _و 108

هــو ختــريج القواعــد األصــولية مــن الفــروع الفقهيــة، فوجدتــه ال يــذكر إال االســتقراء ســبيال ، فقــد عــّرف ختــريج حنــن فيــه: و 
رويـــة عـــنهم الفـــروع الفقهيـــة امل تتبـــعاســـتقراء و قواعـــدهم مـــن خـــالل ك بأنـــه" التوصـــل إىل أصـــول األئمـــة و القواعـــد هنـــا

 .   44، وص12ينظر ص، و 19ص وما بينها من عالقات ..."اكتشاف عللها و 
قد ذكر الباحسني يف أمثلة القواعد املستفادة من نصوص العلمـاء قاعـدة ( إذا ضـاق األمـر اتسـع ) و ( األصـل  _ 109

: "و يغلــب علــى هــذا النــوع مــن  ة، و قــال يف املســتقرأ 220و 218ال يــزول بالشــك ) تنظــر ص أن مــا ثبــت بــاليقني 
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القيـــــــاس، و  ،111واإلمجـــــــاع الـــــــنص،ن مصـــــــادر القواعـــــــد الفقهيـــــــة هـــــــي: فاحلاصــــــل إذن أ     
هـــو أن القاعـــدة الفقهيـــة ملـــا تقـــدم مـــن مناقشـــات، ولســـبب آخـــر أظهـــَر منهـــا: و  ؛واالســـتدالل

  ألدلة.احلكم الشرعي ال بد أن يستند إىل واحد من هذه اكلي، و حكم شرعي عملي  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                      

واعـد اخلاصـة (أي ببـاب معـني) ، و بعضـها مـن القواعـد أو الضـوابط املختلـف فيهـا" و القواعد أو الضـوابط أـا مـن الق
، و ظــاهر يف هــذه  227مثــل هلــا مــن بــني مــا مثــل بالقاعــدة اخلاصــة  :( ال شــيء ممــا يصــلى علــى الراحلــة واجــب)ص

 القواعد الثالث سهولة إرجاعها إىل النصوص الشرعية .     
( بــريوت: مؤسســة  الــوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــةد صــدقي البورنــو يف _ و قـد صــرّح ــذا األســتاذ  حممــ110

حىت األستاذ الباحسني مل يفرق بني املستفادة من النصـوص الشـرعية ، و 35م)، ص1998ه / 1419، 5الرسالة، ط
  .     279و املستفادة من " الرتاث الفقهي املنقول عن العلماء " يف كالمه عن احلجية، ص

ستاذ البورنو "اإلمجاع املستند إىل الكتاب والسنة" ضمن املصادر، ومّثل له بقاعدة:(ال اجتهاد مـع الـنص)، ـذكر األ111
وقاعـــدة:(االجتهاد ال ينـــتقض مبثلـــه)، ومهـــا أقـــرب إىل القواعـــد األصـــولية، كمـــا ذكـــر قواعـــد كـــان اإلمجـــاع أحـــد أدلتهـــا،  

 . 33، صد الفقه الكليةالوجيز في إيضاح قواعكقاعدة:(األمور مبقاصدها). ينظر: 
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  الفرع الثالث: طرق تقعيدها

    

قد أفرد هلـا صـاحب نظريـة التقعيـد الفقهـي و  ،املقصود ا طرق استناد القاعدة إىل أدلتها     
وهـو اسـتخراج األحكـام الشـرعية مـن  مسـلك االسـتنباط، :ذكـر فيـه مسـلكني112مبحثا خاّصا

الـنص، لكـن الفقهـاء قـد يتوسـعون  ه أن يكـون مـنأصـلُ عـد األصـولية، و مصادرها بواسـطة القوا
فيطلقونــــه علــــى التوصــــل إىل احلكــــم عــــن طريــــق القيــــاس أو االستصــــحاب أو االستصــــالح أو 

د أصـــولية كـــربى يعتمـــدها عـــغريهـــا، و هـــو توســـع مقبـــول، مـــادام ميكـــن اعتبـــار هـــذه األدلـــة قوا
  الفقيه يف تفسري النص الشرعي. 

ة عـن تصـفح أمـور جزئيـة لـنحكم حبكمهـا علـى هو" عبـار ، و املسلك الثاين هو االستقراءو      
  .114ته"كم على كلي لوجوده يف أكثر جزئياأو "هو احل  113أمر يشمل تلك اجلزئيات "

أن التعريف األول هو لالستقراء التـام الـذي ال يكـون إال يف العقليـات،  يالحظ األستاذُ و      
بإحلــــاق الفــــرد بــــاألعم  د الفقهــــاءعنــــ روهــــو مفيــــد للقطــــع، بينمــــا الثــــاين نــــاقص، وهــــو املشــــهو 

األغلــب، ومــع أنــه مفيــد للظــن إال أنــه حجــة كافيــة يف العمــل بنتائجــه، كحــال معظــم فــروع و 
  الفقه.

  لكن كيف تكون اإلفادة من هذين املسلكني يف تقعيد القواعد؟     

همــا حــىت يصــل إىل ليْ بكِ  خالصــة كــالم األســتاذ يف هــذا املبحــث أن التقعيــد الفقهــي ميــرّ      
السبيل إىل معرفة هذا حكم، وكلية. و  مكونة من جزأين:.ي؛ "ألن القاعدة الفقهية..حكم كل

                                                           
  .86إىل  78، ص ، نظرية التقعيد الفقهيـ حممد الروكي112
)، ولـيس فيـه ذكـر التمـام، بـل إن الغـزايل مثـل لـه 1/103، (المستصفىـ هذا التعريف أليب حامد الغزايل أورده يف 113

 ).105ـ1/104بقضية ظنية مبنية على استقراء ناقص، ينظر(
 .32، صالتعريفاتـاجلرجاين،  114
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يســتند يف هــذا إىل احلكــم هــو االســتنباط، كمــا أن الســبيل إىل إدراك كليتــه هــو االســتقراء"، و 
  أّن: 

األحكام الشرعية حني تستنبط ال يكـون لبعضـها مزيـة علـى بعـض يف نظـر الفقيـه، و  أ_     
 ز  ال ميي كلي ها عنده إال االستقراء. ها عن جزئي  

_ إّن احلكـــم موصـــوف، والكليـــة صـــفته، واملوصـــوف ســـابق علـــى الصـــفة يف الوجـــود، ب     
  فكان ُموجد املوصوف وهو االستنباط سابقا على ُموجد الصفة وهو االستقراء.

ت مـــن عـــرض اجلزئيــــا تلقـــي العلـــم بـــالكلي إمنـــا هـــو: إن"ه)790(قـــول الشـــاطيبي ج_     
إال فالكلي من حيث هو كلي غـري معلـوم لنـا قبـل العلـم باجلزئيـات حسـبما تقـرر واستقرائها، و 

  .115يف املعقوالت..."

      

         لو فعل لتبني له ضعف ما يستند إليه: ه بقاعدة واحدة، و يف مبحثه كل  ومل ميثل األستاذ     

ـــ      ـــزأ ـــه: إن األحكـــام الشـــرعية حـــني تســـتنبط ال ميي كليهـــا عـــن جزئيهـــا إال االســـتقراء   ـ فقول
مبــا ذكــره املؤلــف نفســه يف مواضــع مــن كتابــه، منهــا قولــه: إن "القاعــدة الفقهيــة هــي  عــارضم

حكــــم شــــرعي يســــتنبطه الفقيــــه مــــن األدلــــة الشــــرعية املعروفــــة، فكمــــا أنــــه يســــتنبط مــــن قولــــه 
�§tΠ ...تعــاىل:﴿ ymuρ (#4θ t/ Ìh�9$# ...﴾ _الربــا، فكــذلك يســتنبط  حكمــا شــرعيا هــو حرمــة ]275[البقــرة

‘Ÿωuρ â ...من قوله تعاىل:﴿ Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é&...﴾ _حكما شرعيا: هو أن احلرام ال  ]15[اإلسراء

يف اآليـة ق جبزئية واحدة: فهو حكم جزئـي، و يتعلق بذمتني، إال أن احلكم يف اآلية األوىل يتعل

                                                           
 ) .175-3/174، (1_املسألة1_النظر1_كتاب األدلة_الطرف الموافقات_115
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. فالتقعيـد ضـرب مـن االسـتنباط، إال أنـه الثانية يتعلق جبملة مـن اجلزئيـات، فهـو حكـم كلـي..
  116استنباط للكليات ال للجزئيات".

لهــا اســـتنباط ، كبطة مــن الـــنص بــأكثر مـــن عشــرة أمثلـــةل للقواعـــد الفقهيــة املســـتنقــد مثــو      
   .117، وكليته مستفادة من مصدره ال من استقراء جزئياتهحلكم كلي من نص شرعي

ابق علـى موجـد الصـفة، فجوابـه: أن احلكـم حــال _ أمـا قولـه: إن موجـد املوصـوف سـب     
يكـــون ال كليـــا وال  يكـــون جزئيـــا، أو اســـتنباطه مـــن الـــنص الكلـــي ال خيلـــو أن يكـــون كليـــا، أو

   جزئيا، وكونه جزئيا خالف الواقع، وكونه ال كليا وال جزئيا حمال، فتعني كونه كليا.

لي الذي ال سبيل إىل كليتـه الك املنقول هو يف ه)790(الشاطيبكالم أن   والظاهر ج_     
 احلاجيــاتى املراتــب الــثالث مــن الضــروريات و إال االســتقراء: كقصــد الشــريعة إىل احملافظــة علــ

  . 118التحسيناتو 

نكـر القـول بـأن كليـة لكـن يُ مصـدرها يف االسـتقراء ال يُنكـر، و وجود قواعد فقهية احنصر و      
  االستقراء. يُثبتها إال القاعدة الفقهية ال 

     

ن طة مـــن النصـــوص تفيـــد مـــالقواعـــد الفقهيـــة املســـتنب نّ أمـــا خنلـــص إليـــه يف هـــذا املقـــام:       
إذا «...مضــمنا حكمـا كليــا: كقولــه صـلى اهللا عليــه وســلم: هــا إذا كـان مصــدرهامصـادرها كليتَ 

امليســـور ال يســـقط الـــذي اســـتنبط منـــه قوهلم:(119»أمـــرتكم بشـــيء فـــأتوا منـــه مـــا اســـتطعتم...

                                                           

_
  .  54، ص نظرية التقعيد الفقهيحممد الروكي، 116

_
 . 130إىل 108املرجع السابق، ص117

118
  ).176و  3/171، ( 1_املسألة1_النظر  1ـ كتاب األدلة ـ الطرفالموافقات يُنظر: _ 

  عرض أدلة قاعدة:(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل). ـ سيأيت ـ بإذن اهللا ـ خترجيه أثناء 119
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يؤكـــد معـــىن القاعـــدة فعلـــى جهـــة اســـتقرينا بعـــد ذلـــك مـــن اجلزئيـــات مـــا  ، فـــإذا120باملعســـور)
 اـ ارتقـاءً و طعيّـا، أإذا كـان حكمهـا املسـتفاد مـن الـنص ق ا هلا يف درجات القطعرفعً  تقويتها:

مــن  ســتفاديف احلــاالت األخــــرى حســب قــوة احلكــم امل ورفًعــا هلــا يف درجــات الظــن إىل مرتبتــه،
   ، وقوة داللتها على احلكم.تقرأةنسبة اجلزئيات املس، و النص

 :ثالكانــــــت مصــــــادُرها أدلــــــًة جزئيــــــة، فمــــــ  تهــــــا إال باالســــــتقراء إذاكلي   ك القاعــــــدةُ درِ ال تُـــــو      
إذا وجــــد  :«يســــتقيم االكتفــــاء بنســــبتها إىل حــــديث لــــيساليقــــني ال يــــزول بالشــــك) :(قاعــــدة

مــن املســجد حــىت  رجن فــال خيــ  ال؟م عليــه، أخــرج منــه شــيء أ شــكلا فأَ كم يف بطنــه شــيئً أحــدُ 
إال  منفـرًدا دحلـديث ال يُفيـألن ا ؛122، كما فعل بعض البـاحثني121»ايسمع صوتا أو جيد رحيً 

 ا.حكما جزئي  

  

  

                                                                                                    الفرع الرابع: مجالها

       

                                                           
، ت.عادل أمحد عبد املوجود، وعلـي حممـد عـوض(بريوت: األشباه والنظائرعبد الوهاب بن علي ابن السبكي ، _120

 ).1/155م)، (1991ه/1411، 1دار الكتب العلمية، ط
ــ أخرجــه ــذا اللفــظ مســلم عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه يف كتــاب احلــ121 )بــاب الــدليل علــى أن مــن تــيقن 26يض_(ـ

)، ومبعنـاه أخرجـه البخـاري عـن عبـد اهللا 2/285، (شرح صـحيح مسـلم، يُنظر:النووي، 98الطهارة مث شك...،رقم:
، يُنظـــر:ابن 137بـــن زيـــد األنصـــاري يف مواضـــع منهـــا: كتـــاب الوضـــوء_باب ال يتوضـــأ مـــن الشـــك حـــىت يســـتيقن،رقم:

 ).1/237، (فتح الباريحجر،
، وابن محيد يف قسم الدراسة 90،صنظرية التقعيد الفقهي، والروكي يف 206،صالقواعد الفقهيةباحسني يف ـ ال 122
 عدة أدلة نقليـة وعقليـة قاعدة اليقين ال يزول بالشك، وقد ذكر هلا الباحسني يف كتابه: 116،صقواعد المّقريمن 

 .217إىل211م)، ص1996ه/1417(الرياض:مكتبة الرشد،
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، ومـدى اسـتيعاا افيمـا يتعلـق جبزئياـو ا فيمـا يتعلـق بـأبواب الفقـه، به أمران: جماُهلـ واملراد     
                                                                                                                              :   هلا

هية جتمع فروعا من أبـواب دة الفقعأن القا 123ر عند كثري من العلماءاألول: فقد تقرّ  أما     
كفـارة    فقـط، كقولنـا مـثال: (كـل معـّني  ببـابٍ  خالف الضابط الفقهي الذي خيتص شىت، على 

  .124سببها معصية فهي على الفور)

بط ز بينهمـا نظريـا، إمـا بـإدراج ضـوابني النوعني حـىت عنـد مـن مييـ خلطٌ  حيدث أن جيريَ و      
، أو حبمــل كــالم بعــض املتقــدمني علــى غــري حمملــه كمــا يف تعريــف 125ضــمن القواعــد الفقهيــة

 ه)758(ري املق  سـائر كلي هو أخـص مـن األصـول و   لـ(القواعد الفقهية):"ونعين بالقاعدة كل
، حيـــث فهـــم 126أعـــم مـــن العقـــود، ومجلـــة الضـــوابط الفقهيـــة اخلاصـــة"العامـــة، و  املعـــاين العقليـــة

:(الضوابط اخلاصة) ما مجع فروعـا مـن بـاب واحـد، وبـىن علـى هـذا أن تعريـف بعض من قولهال
بـارة عـن ري عا مما ورد يف كتاب املقّ مع أن كثريً  ،127األلصق حبقيقة القواعد الفقهية وري هاملقّ 

  .128ب كتابه على األبواب الفقهية، وهو أساسا قد رتّ ىن املتقدمباملعضوابط  

                                                           
 األشــباه والنظــائر)، وزيــن العابــدين بــن إبــراهيم بــن جنــيم يف 1/11، (األشــباه و النظــائرالســبكي يف ـــ مــنهم ابــن  123

ـــــر. وابـــــن النجـــــار يف 166م)، ص1993ه/1413، 1(بـــــريوت: دار الكتـــــب العلميـــــة، ط ، شـــــرح الكوكـــــب المني
م)، 1991ه/1412، 2(دمشـــق:دار القلـــم، طالقواعــد الفقهيـــةمــن املعاصـــرين: علــي أمحـــد النـــدوي يف )، و 1/30(

نظريـة التقعيـد ، وحممـد الروكـي يف 29، صالوجيز فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، وحممد صدقي البورنو يف 51ص
 ).109ـ1/108، (قواعد المقري، وابن محيد يف قسم الدراسة من 59إىل 57، صالفقهي

 ).1/11، (األشباه و النظائرـ ابن السبكي،  124
، قواعد المقـري ابن محيد، قسم الدراسة يف)، و 286إىل284(ظرية التقعيد الفقهينـ يُنظر مثال: حممد الروكي،  125

 ).122ـ1/121(
 ).1/212، (قواعد المقريـ  126
، القواعــد الفقهيــة، و علــي أمحــد النـدوي، 59ـــ58و  55ــ54، صنظريــة التقعيــد الفقهــيــ يُنظــر: حممــد الروكــي، 127
  .46و  42ص

ن منــاهج املــؤلفني يف (القواعــد الفقهيــة)، و أخــذ علــى املقــري إخاللــه ــذا ـــ و قــد جعــل حمقــق كتابــه هــذا الرتتيــب مــ128
  ). 182ـ181و 1/142الرتتيب أحيانا! تنظر(
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ــوا القواعــد 129القاعــدة جلزئياــا فالــذي عليــه كثــريأمــا مــا تعلــق مبــدى اســتيعاب و       ممــن عرّف
  ها.بعض جزئياا ال ينطبق عليه حكمُ  ال كلية؛ ألن  الفقهية أا أغلبيةٌ 

الغالبيـة كـاالطراد ا؛ ألن "بعضهم راعى خالف العلمـاء فأثبـت يف تعريفـه الوصـفني مجيعـو      
حقق، وقاعدة(عمال بقاعدة (ما قرب من الشيء يعطى حكمه)

ُ
  . 130)"الغالب كامل

 باالتّبـــاع متوقـــف علـــى تعرفنـــا علـــى أســـباب االســـتثناء يف ىل املـــذهبْني يبـــدو أن معرفـــة أوْ و      
  القواعد الفقهية:

جـــاء يف جملـــة األحكـــام العدليـــة:" مث إن بعـــض هـــذه القواعـــد، وإن كـــان حبيـــث إذا انفـــرد      
 ألنّ ها و عمومها من حيث اموع؛ ته بعض املستثنيات لكن ال ختتل كليتُ مشتماليوجد من 

 بعضها يخص 131" د بعضا آخرص و يقي .  

يف املـدخل الفقهـي العـام:"...و لـذلك كانـت تلــك القواعـد الفقهيـة قلمـا ختلـو إحــداها و       
مــن مســتثنيات يف فــروع األحكــام التطبيقيــة خارجــة عنهــا؛ إذ يــرى الفقهــاء أن تلــك األحكــام 

 ، أو أـــا تســـتدعي أحكامـــاأليـــق بـــالتخريج علـــى قاعـــدة أخـــرىاملســـتثناة مـــن القاعـــدة هـــي 
                        132خاصة..." استحسانية

                                                           
البـن جنـيم (بـريوت: دار الكتـب  غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائرـ يُنظر:أمحد بن حممد احلمـوي، 129

ـــا عـــن القواعـــد األصـــولية و النحويـــة يف أغلبيتهـــا، و )، و قـــد جعـــل ميز 1/51م)، (1985ه/1405، 1العلميـــة، ط
)، و ابــن محيــد، 2/948م)، (1968ه/1387، 10(دار الفكــر، طالمــدخل الفقهــي العــاممصــطفى أمحــد الزرقــاء، 

 .105، صوالتغليب نظرية التقريب وأمحد الريسوين، ،)1/107، (قواعد المقري قسم الدراسة من
130

  .45و  43، صالقواعد الفقهية، وينظر: علي أمحد الندوي، 54لفقهي، صحممد الروكي، نظرية التقعيد ا _ 

131
  ).1/17)، (3(بريوت: دار الكتب العلمية، ط شرح المجلةسليم رستم باز،  _ 

132
  ).2/948، (المدخل الفقهي العاممصطفى أمحد الزرقاء،  _ 
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ختلـــف مســـألة مـــا عـــن حكـــم قاعـــدة مـــا يلـــزم منـــه انـــدراج هـــذه  وقـــال يف الوجيز."...فـــإن     
 فلــيس إذاً  ،وهــذا مــن بــاب تنــازع المســألة بــين قاعــدتينحكــم قاعــدة أخــرى، حتــت املســألة 
  . 133قاعدة ما بقادح يف كلية هذه القاعدة..."من  جزئية استثناءُ 

                                                                                                                             

  . 134هم هذا أنه ليس يف الشريعة جزئي ُغفٌل اليندرج يف كلّي من كليااومأخذ تعليلِ       

فإذا عّضدنا هذه القضية بأصل آخـَر يف الشـريعة: وهـو كوـا ال جتمـع بـني خمتلفـني، وال       
تفـــرق بـــني متمـــاثلني، خلصـــنا إىل أن اخلـــالف يف مـــدى اســـتيعاب القاعـــدة جلزئياـــا خـــالٌف 

إن القواعد كليٌة أراد أن الصور املستثناة ال ختُِل بكليـة القاعـدة؛ ألـا مل لفظي؛ ألن من قال: 
تدخل يف حكمها حقيقة وإن دخلت ظاهرا، أما من قال: إا أغلبيٌة فقد قصد أن صوراً من 

  اجلزئيات مشلها عموُم صياغة القاعدة، ومل يشملها حكُمها. 

اجلزئيات عن مقتضـى الكلـي إن كـان  :"... فعلى هذا ختلف آحاده)790(الشاطيبقال     
لغــري عــارض فــال يصــح شــرعا، و إن كــان لعــارض فــذلك راجــع إىل احملافظــة علــى ذلــك الكلــي 

الثـاين ال يكـون ّول يكـون قادحـا ختلفـه يف الكلـي و أو على كلـي آخـر، فـاأل135من جهة أخرى
  136ختلفه قادحا."

                                                           
 .18، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية _ حممد صدقي البورنو،133
134
، د.م.أ)، م1981، القاهرة: مكتبة املتنيبنظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي(نظر: حسني حامد حسان، يُ  _ 
  .592ص

مثل له بالقصاص الذي فيه إتالف نفس اجلاين، و هو جزئي من كلي حفظ النفس، أمهل للمحافظة على جزئي _  135
  آخر و هو النفس اين عليها.

ويف ظـين أن هـذا هـو السـبب الـرئيس الـذي محلـه  ).2/99، (13، املسـألة1وع، كتاب املقاصـد، النـالموافقات _ 136
 ال كونه يرى قطعية االستقراء األغليب كما ذهب إليه ،على جعل الغالب األكثري معتربا يف الشريعة اعتبار العام القطعي

نظرية المقاصد الريسوين،  أمحدو ).2/84، (10املسألة ،1، كتاب املقاصد، النوعالموافقات ، ينظر:األستاذ الريسوين
قـد ورد عنـده تقييـد االسـتقراء بالتمـام، أو  . ومن قرائن إثبات ما ملـت إليـه أنـه313_312، صعند اإلمام الشاطبي
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كليـــة القاعـــدة   عـــن دفـــع الطعـــن ؛ ذلـــك أنـــهقـــوٌل أحِســـُبه فصـــالً يف املســـألةلباحســـني ول      
اخلاصــة النطبــاق القاعــدة عليهــا،  الفقهيــة باشــرتاطه يف تطبيقهــا: أن تتــوفر يف الوقــائع الشــروطُ 

                                                                      .137القاعدة ما هو أقوى منها تفي موانع تطبيقها بأن ال يعارضَ نوأن ت

  ميكـن التمثيـل للشـروط واملوانـع مبـا ذهـب إليـه املالكيـة مـن جـوازو      
ُ
  :يف األرض َغيـببيـع امل

، مـــن بـــني مـــا متّســـكوا، ر؛ متمســـكني يف ذلـــكوالُفْجـــل والبصـــل، مـــع مـــا فيـــه مـــن غـــر  رزَ كـــاجلَ 
  .138الثاين أن احلاجة داعية إليهأن الغرر فيه يسري، و بأمرين: األّول 

األّول راجـع ، و 139هما لكان كافيـا يف إثبـات اإلباحـةحد منمها سببان لو استقّل كل واو       
 :(ال عقد مع الغرر)، والثاين راجع إىل وجود مانع، وهو أن هذا الفرعإىل شروط تطبيق قاعدة

  .140ىل بالتخريج على أصل رفع احلرجأوْ 

                                                                                                                                                                      

 )،4/57و( )،4/64، (6املسـألة، 4الفصـل، 2النظـر،  1د كلّيا قطعّيا، منهـا: كتـاب األدلـة، الطـرفاالطراد حىت يفي
 ).183إىل  3/176، (1، املسألة1لنظرا، 1الطرف، كتاب األدلةو 

137
، وقد مثّـل يف الشـروط اخلاصـة بقاعدة:(املشـقة جتلـب التيسـري) الـيت يتوقـف 177إىل175، صالقواعد الفقهية _ 

إعماهلا على كون املشقة حقيقية، وخارجة عن املعتاد...متام كالمه: "... أو مثلها، سواء كان دليال فرعيا خاصا معتـدا 
، واشرتاط املثلية يلزم منه الدور، و اشرتاط االتفاق ال حاجة إليه؛ إذ 177ة أخرى متفقا عليها." صبه، أو قاعدة فقهي

يكفــي أن تكــون حجــة عنــد مــن أعملهــا، و قــد ذكــر شــرطا ثالثــا يرجــع يف حقيقتــه إىل الثــاين، و مثــل ملــا خــالف نصــا 
م جممــع عليــه ال بقاعــدتني تنازعتــا علــى فــرع بضــابط فقهــي، و ملــا خــالف قاعــدة فقهيــة أخــرى بقاعــدة اســتثين منهــا حكــ

 .177واحد، تنظر ص

138
 ل، ت حممد حسن امسا عيالمعونة على مذهب عالم المدينةينظر: القاضي عبد الوّهاب علي بن نصر،   _ 

)، ويف حاشية الدسوقي:"...لكن اجلواز 2/42م)، (1998ه/1418، 1الشافعي(بريوت: دار الكتب العلمية، ط
ن يرى املشرتي ظاهره وأن يقلع شيء منه ويرى...خالفا للناصر اللقاين، والشرط الثالث أن حيَزر بشروط ثالثة أ

للدردير(بريوت: دار الكتب  حاشية على الشرح الكبيرإمجاال...": حممد بن أمحد الدسوقي، 
  ).4/300م)، (1996ه/1،1417العلمية،ط

 ). 20/346، (مجموع الفتاوىـ ينظر: ابن تيمية،  139
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  الفرع الخامس: كيفية التعرف على أجزائها

     

                                                                                                                                                                      
نظريــة التقعيــد تنظــر أمثلــة لقواعــد فقهيــة عارضــتها قواعــد أخــرى أو نصــوص يف بعــض الفــروع يف: حممــد الروكــي، ـــ  140

 .382إىل378و 372_371، صالفقهي
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لية أن و األصـ التفريـق بـني القاعـدة الفقهيـة و يف141من النكت اليت انتبه هلا بعـض البـاحثني     
ال بـــد فيهـــا مـــن وســــاطة: ألصـــولية الـــيت اطة خالفـــا لســـنطبـــق علـــى جزئياـــا دون و تفقهيـــة ال

اطة سـة واجبـة، ولكـن لـيس مباشـرة بـل بو (األمر يقتضي الوجـوب) أفـادت أن الصـالفقاعدة: 

θ#))...و قولــه تعــاىل: ﴿هــالــدليل، و  ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$#...﴾ األمــور يف حــني أن قاعــدة:  ،]110[ البقــرة ـ)

  .142مبقاصدها) أفادت وجوب النية يف الصالة مباشرة

؛ إذ ال يفرقهــا شـرعّيا عمليّــا كليّــا عـن كــون القاعــدة الفقهيـة حكمــا احلقيقـة أن هــذا فــرعٌ و      
  تنطبق عليها انطباق العام على أفراده.ها، فعن أحكامها اجلزئية إال كليتُ 

اســـطة تـــدل علـــى احلكـــم بو :"ما مـــن قاعـــدة إال و قـــال إنـــهاذ الروكـــي، و قـــد اعـــرتض األســـتو      
(مباشــرة) ال حمــل هلــا يف  دت، فــدّل ذلــك علــى أن كلمــةعــبــه قُـ الــدليل الــذي منــه اســتنبطت، و 

  .144"143التعريف

لرجــوع إىل اجلزئيــات ال يتوقــف علــى ا التعــرف علــى حكــم وال وجــه العرتاضــه هــذا؛ ألن      
  قد استنبطنا حكما كلّيا جيمع شتاا. ما دمنا مصدر القاعدة الفقهية

علـــى  كــل  أمــا إذا كانــت القاعـــدة مســتقرأة مـــن جممــوع جزئيـــات فــالرجوع إىل مصـــادرها      
تمعــت فيــه ا نريــد املعــىن الــذي اجحنــن إمنــإىل أدلــة جزئيــة خمتلفــة املســاق، و يعــين االســتناد حــدة 

  غ يف القاعدة الفقهية.وتضافرت عليه، وهو املصو 
                                                           

ــة  _ عــزا الباحســني هــذا التفريــق إىل كتــاب: 141 مــريزا حســن املوســوي الــذي نســبه إىل( بعــض  للســيدالقواعــد الفقهي
، وذكر مجال الدين عطية يف تعريف القاعدة الفقهية أن(بعضهم) 136باحسني، صلل القواعد الفقهية العلماء)، تنظر

(مطبعــــة النظريــــة العامــــة للشــــريعة اإلســــالميةقــــال: إــــا حكــــم أغلــــيب يتعــــرف منــــه حكــــم اجلزئيــــات الفقهيــــة مباشــــرة، 
 لقواعـدا ، وهو التعريف_والتفريق_نفسه الذي ذكره ابن محيد يف131)، ص، د.م.أم1988ه/1407، 1املدينة،ط

 ).108_ 1/107مّقري_قسم الدراسة_(لل
 ).1/107(قواعد المقري ـ ابن محيد: القسم الدراسي من  142
 ـ يقصد تعريف ابن محيد. 143
 .52، صنظرية التقعيد الفقهيـ  144
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األســـتاذ يقصـــد عـــدم االعتـــداد بالقاعـــدة الفقهيـــة يف ختـــريج الفـــروع، فهـــذا أمـــر  كـــان  إذاو     
  سيأيت حبثه.

  

  الفرع السادس: الغاية منها

     

ة من أبواب ع املتناثر هل تقتصر غاية القواعد الفقهية على تسهيل مادة الفقه جبمع الفرو       
  ستند إليها؟تَ رّج منها، و : ختُ على اجلزئيات متتد لتكون القواعد حاكمةً متعددة، أو 

يف وطـــرق تقعيـــدها، فهـــل اخـــتالف العلمـــاء  إذا كانـــت القواعـــد خمتلفـــة يف مصـــادرها،و       
  نصّب على مجيعها أو على بعض أصنافها؟يحجيتها 

  

تســـتمد  ؛ ألـــاقواعـــد نصوصـــا شـــرعية بصـــيغتهامـــا كـــان مـــن ال ج ابتـــداءً ميكننـــا أن خنـــِر       
اع بصــورة أدق بعــد عــرض املــذاهب، زـ مث حنــاول أن نتبــّني حمــل النــ ،حجيتهــا مــن كوــا نصوصــا

  زاع:ـأدلتها، ما دام الباحثون قد تنازعوا حىت يف حتديد حمل النو 

ن عطيـة مجال الدي، و 145جيعله فيما مل يرد فيه نص أو إمجاع أو قياس "الوجيز"فصاحب      
مثلــه و  ، 146الســنة" دون املســتنبطة مــن الكتــاب و القاعــدة املســتنبطة مــن األحكــام الفرعيــة"يف

                                                           
 .38، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةـ حممد صدقي البورنو،  145
 .133، صالنظرية العامة للشريعة اإلسالميةـ  146
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القاعــــدة "زاع عنـــده يف ـالنـــ االســـتقراء التـــام ليكـــون حمـــل  خـــرجيُ ف اخلليفـــي ، أمـــا 147ابـــن محيـــد
  . 148"الفقهية املبنية على االستقراء الناقص

  فقهية: المذهب األّول: النافون لحجية القـاعدة ال    

 ،ه)487(إىل اجلـويين149نسب القول بعدم حجية القاعدة الفقهية يف بعض الكتابـاتيُ      
_، وجملــة ه)1098(نقــال عــن احلمــوي_ه)970(يمابــن جنَِـ، و ه)702(وابـن دقيــق العيــد 

  .ه)1286(صدرت سنة  العدليةاألحكام 

  اا.ثبإ، و ال يتسع املقام لرتجيح نفيها أو 150سب مناقشةها نِ كل و       

غ الـة أن يقتصـر القضـاة سـو تمـن مث مل "... و  لكن ههنا قول صريح يف عـدم حجيتهـا:     
يف أحكامهم على االستناد إىل شيء من هذه القواعد الكليـة فقـط دون نـص آخـر خـاص أو 

اعـــد الكليـــة، علـــى ماهلـــا مـــن قيمـــة عـــام يشـــمل بعمومـــه احلادثـــة املقضـــي فيهـــا؛ ألن تلـــك القو 
  . 151"فهي دساتري للتفقيه ال نصوص للقضاءكثرية املستثنيات، اعتبار، هي  و 

  ليها: أدلته اليت استند إ من معرفة صاحب الرأي معرفةُ  أهم و       
                                                           

 .116، صقواعد المقريـ قسم الدراسة من  147
(جامعـة 55"، جملـة الشـريعة و الدراسـات اإلسـالمية، عـدد القاعدة الفقهية:حجيتها و ضوابط االستدالل بهاـ " 148

  .303م)، ص2003ديسمربه/1424الكويت، جملس النشر العلمي، شوال
ــ293، صالقواعــد الفقهيــةـــ ينظــر: علــي أمحــد النــدوي،  149 ين، ابــن جنــيم، الــة)، و ابــن محيــد، القســم (اجلــوي294ـ

  .117ـ116(ابن دقيق العيد)، صقواعد المقريالدراسي من 
(ابن دقيق العيد)، و رياض منصور اخلليفي(اجلويين، ابن  93ـ92، صنظرية التقعيد الفقهيـ ينظر: حممد الروكي،  150

، و قـد اعـرتض هـذا األخـري 341إىل  332، ص "الفقهية:حجيتها وضوابط االسـتدالل بهـا القاعدةجنيم، الة)، "
لصريح كالم ابن جنيم يف مقدمة أشباهه، و أن الباحسني مل  اعلى القول الذي نسبه احلموي إىل ابن جنيم بكونه معارض

)، 3هامش _ 267ص القواعد الفقهية يعثر عليه يف الفوائد الزينية ـ اليت عزا إليها احلموي قول ابن جنيم ـ (الباحسني،
تخرجها املشايخ من  و ال حيتاج إىل هذا؛ ألن ما نقله احلموي عنه إمنا هو يف الضوابط اليت ختتص بباب معني و اليت اس

  .)1/37، (غمز عيون البصائركالم اإلمام، 
 ).949ـ2/948(المدخل الفقهي العامـ مصطفى أمحد الزرقاء،  151
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  أدلة النافين لحجيتها:

رمبـــا كانـــت املســـألة الـــيت يـــراد لقواعـــد ال ختلـــو مـــن املســـتثنيات، و "إن معظـــم هـــذه ا _1      
  .152حكمها من املسائل املستثناة"

من املعقول أن جيعل ليس القواعد مثرة للفروع املختلفة وجامع ورابط هلا، و  "إن هذه _2     
  . 153جامع دليال الستنباط أحكام الفروع"ما هو مثرة و 

ألصـــل جديـــد  إن يف جعــل القواعـــد الفقهيــة أصـــال تبـــىن عليــه أحكـــام الفـــروع نصــباً  _3     
كثري مـن ت األصول إمنا يصح بأدلة قطعية، و و إثباضاف إىل أصول الفقه و أدلته اإلمجالية، يُ 

  . 154هو طريق مظنونثبتت بطريق االستقراء الناقص، و  القواعد إمنا

حتريــف النصــوص قهيــة يرتتــب عليــه إبطــال األحكــام و إن ادعــاء حجيــة القاعــدة الف_ 4     
  .155بصرفها عن مقتضياا حبجة اندراج فروعها حتت القاعدة الفقهية

  

  بتين ألدلة النافين:مناقشة المث

مل قاعـــدة أصـــال، إمـــا ألـــاإن كثـــريا مـــن اجلزئيـــات املســـتثناة مل تكـــن داخلـــة حتـــت ال_ 1     
يتحقق فيهـا منـاط القاعـدة، أو لفقـدها بعـض الشـروط، أو لقيـام مـا مينـع مـن انطبـاق القاعـدة 

  .156عليها

                                                           
 .294، صالقواعد الفقهيةـ علي أمحد الندوي،  152
 ، و يُنظر املرجع السابق.39صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صدقي البورنو،  ـ حممد 153
  .307"، صالقاعدة الفقهية: حجيتها و ضوابط االستدالل بهاـ يُنظر: رياض منصور اخلليفي، " 154
 _ ينظر: املرجع السابق. 155
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هــاد، فــإن ثبــت بــالنص مث إن الفــرع املســتثىن ال خيلــو إمــا أن يثبــت بطريــق الــنص أو االجت    
إن ثبـت االسـتثناء قية الفروع، نظري ختصيص العـام، و فليس بقادح يف مشول القاعدة الفقهية لب

  .157من استثناه حجة على اجتهاد من أحلقه فليس اجتهاد بطريق االجتهاد

إن القــول بــأن القواعــد مثــرة للفــروع، فــال يصــح أن تكــون دلــيال عليهــا إمنــا يــتم لــو   _2      
  .158ليس األمر كذلكت عن القاعدة، و فَ الفروع املراد استنباطها هي الفروع اليت كشَ كانت 

: أقرب مثال لـذلكوم خمتلفة قد بنيت على فروعها، وكانت مثرة هلا، و معلوم أن قواعد علو     
  .159قواعد اللغة العربيةقواعد األصول عند احلنفية، و 

جعلوهــا حجــة تبــىن عليهــا األحكــام ة، و قــد عــّدوا أصــوال مظنونــة كثــري  إن األصــوليني _3     
قول الصحايب وشـرع مـن و   160دليل االستحسان واالستصالحمع القطع بظنيتها، كاعتبارهم 

  قبلنا.

بقطعـــي فمبـــين علـــى  فيهـــا_يعين األصـــول_مما لـــيس:" فمـــا جـــرى ه)790(قـــال الشـــاطيب    
  162. 161ع ال بالقصد األّول"بَ القطعي، تفريعا عليه بالتَ 

ضــوابط االســتدالل بالقواعــد الفقهيــة أال تعــارض دلــيال حمكمــا، كــالنص، أو  إن مــن _4     
اإلمجــاع املعتــرب؛ ألن القواعــد الفقهيــة دليــل تبعــي اضــطراري، و إمنــا يصــار إليــه حــال عــدمها، 

                                                                                                                                                                      
 .274ـ273، صالقواعد الفقهية ـ يعقوب الباحسني، 156
 .306" ص القاعدة الفقهية: حجيتها و ضوابط االستدالل بهايفي"ـ رياض منصور اخلل 157
 .278، صالقواعد الفقهيةـ يعقوب الباحسني،  158
 .42صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ـ حممد صدقي البورنو،  159
، 3قدمــة_ املالموافقــاتإن كــان يريــد ظنيــة حجيــة االستصــالح واالستحســان ال ُيســّلم لــه، يُنظــر: الشــاطيب،  _ 160

)1/32_33.( 
   )، وال يوجد يف طبعة مشهور قوله:"فمبين على القطعي".24_1/23ـ املقدمة األوىل، ( الموافقات ـ 161
  308"، صالقاعدة الفقهية: حجيتها و ضوابط االستدالل بهاـ رياض منصور اخلليفي، " 162
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حنن ال نسـتدل بقواعـد موهومـة ال مسـتند هلـا يف دم إخالء احلوادث عن حكم اهللا، و ضرورة ع
  .163الشرع

  

  

  المثبتون لحجية القـاعدة الفقهية  المذهب الثاني:

ـوـاــبــن  ،ــه) 684( اــلــقراــيفــ:  إــىلــ مجــع مــن اــملــتقدمــني مــنهم 164يــنسبه بــعض اــلــباحــثنيـوـ      
سب حتتاج إىل حتقيق إلثبات تواردها على القواعد الفقهية ِنِ◌◌ِ  ، وهيه) 803( عرفة

  .165باملعىن الذي استقر عند املتأخرين

  حجية القواعد الفقهية:  ميكن أن يُفهم منهاأمامنا ثالثة نصوص و      

النظـائر فــن عظـيم، بــه يطلـع علــى فــن األشـباه و "اعلـم أن :ه)911(قـول الســيوطيأوهلـا      
يقتدر على اإلحلاق و  استحضاره،ه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر يف فهمه، و حقائق الفق

يت ال تنقضــي والتخــريج، ومعرفــة أحكــام املســائل الــيت ليســت مبســطورة، واحلــوادث والوقــائع الــ
  .166"..على ممر الزمان.

                                                           
  .309ـ املرجع السابق، ص 163
 .118إىل116، صيقواعد المقر _ ابن محيد، القسم الدراسي من  164
   .94إىل91، صنظرية التقعيد الفقهي_ قد ناقش الروكي نسبتها إىل ابن بشري، وابن عرفة، 165
م)، 1990ه/1411، 1(بـريوت:دار الكتـب العلميـة، طاألشـباه والنظـائر_جالل الدين عبد الرمحان السـيوطي، 166
  .  6ص
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ــ ل ابــنُ و قــوثانيهــا        :" األّول: الفنــون الــيت اشــتمل عليهــا كتابــه_ملــا ذكــر _ه)970(يم جنَِ
ــا ، و هــي أصــول الفقــه يف احلقيقــة، و فرعــوا األحكــام عليهــاو هــا يف معرفــة القواعــد الــيت تــرد إلي

  .168..."167يرتقي الفقيه إىل درجة االجتهاد و لو يف الفتوى

حتـت عنـوان: (فوائـد) " تشـتمل علـى  ه)972(ل ابـن النجـارو قـوثالثها، وهو أصرحها،      
صــارت و مجلــة مــن قواعــد الفقــه تشــبه األدلــة و ليســت بأدلــة، لكــن ثبــت مضــموا بالــدليل، 

، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها يف باب يقضي ا يف جزئياا كأا دليل على ذلك اجلزئي
  االستدالل.

  .169من أدلة الفقه: أن ال يرفع يقني بشك)..."ذا تقرر هذا فاعلم أن (إ     

      

، وهذا أهم ما 170على هذا الرأي كثري من املعاصرين الذين كتبوا يف القواعد الفقهيةو      
  إليه:استندوا 

  

                                                           
تــوى أي ولــو كــان ذلــك االجتهــاد احلاصــل مــن ): "وقولــه ولــو يف الف1/34(غمــز عيــون البصــائرـــ قــال احلمــوي يف 167

جمتهد الفتوى هو الذي يقدر على استخراج أحكام احلوادث اليت مل ينص عليها اإلمام  الفتوى، و مزاولة القواعد كائنا يف
  و ال أصحابه من قواعدهم و أصوهلم...".

   .15، صاألشباه و النظائرـ 168
شــقة جتلــب التيســري)، و(درء املفاســد أوىل مــن جلــب املصــاحل و دفــع ـــ وأورد قاعــدة:(زوال الضــرر بــال ضــرر)، و(امل 169

أعالها بأدناها)، و(حتكيم العادة)، و(جعل املعدوم كاملوجود احتياطا)، و (إدارة األمور يف األحكام على قصدها)، مع 
  ).456إىل  4/439، (شرح الكوكب المنيرالتدليل، والتمثيل، ينظر: 

، ويعقــوب الباحســني، 43إىل  40، صالــوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــةو، ـــ ينظــر: حممــد صــدقي البورنــ 170
"، القاعـدة الفقهيـة: حجيتهـا، وضـوابط االسـتدالل بهـا، وريـاض منصـور اخلليفـي" 279ــ278، صالقواعد الفقهية

عدم جواز ، و معهم علي أمحد الندوي؛ فقد قال بعد االنتصار ملذهب املنع:" و ينبغي أن يبني هنا أن 318ـ317ص
استناد القاضي أو املفيت إىل إحدى القواعد الفقهية وحدها إمنا حمله فيما يوجد فيه نص فقهي ميكن االستناد إليه..."، 

 .295ص



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

74 

يف كتابـــه إىل أيب موســـى األشعري_رضـــي اهللا مـــا ورد يف كتـــاب عمـــر بـــن اخلطـــاب  _1     
 الفهم الفهم فيما أُديل إليك مما ليس يف قـرآن وال سـنة مث قـايس األمـور عنـد "...مث: عنهما_

  .171ذلك واعرف األمثال واألشباه مث اعمد إىل أحبها إىل اهللا فيما ترى وأشبهها باحلق..."

حفظهــا، ليقــاس عليهــا مــا النظــائر و بــع تصــرحية يف األمــر بتوهــذه القطعــة مــن كتــاب عمر"     
املندرجـــة حتـــت بـــالفروع الكثـــرية املنـــاظرة لـــه، و  إحلـــاق الفـــرع الفقهـــي إن بـــل، 172لـــيس مبنقـــول"

   .173من إحلاق فرع فقهي بواحد مشابه لهأوىل بقول عمر_رضي اهللا عنه_ القاعدة الفقهية

     

لــوي للقواعــد الفقهيــة علــى أدلــة الفقــه اإلمجاليــة الظنيــة يف الداللــة علــى القيــاس األوْ _ 2     
وجــه يــاس، واالستحســان، واالستصــالح، واالستصــحاب، وحنوهــا، و والــيت منهــا الق األحكــام،

عدم وجود ما يقدم عليها كـالنص  صار إليها اضطرارا عنديُ ، و 174اجلمع بينها أا دالئل ظنية
  اإلمجاع.و 

                                                           
ـــــــرى_أخرجـــــــه ـــــــذا اللفـــــــظ البيهقـــــــي يف 171 ـــــــاب آداب القاضـــــــي_مطوال يف ، د.م.أ(دار الفكـــــــرالســـــــنن الكب )_كت

ـــــــدار 10/150)، وبنحـــــــوه خمتصـــــــرا يف(10/115( ـــــــريوت: عـــــــامل الكتـــــــب،طالســـــــنن(قطين_بنحوه_ يف )، و ال  ،4ب
)،وســـــــاقه ابـــــــن حـــــــزم مـــــــن 207_4/206،(16و15م)_كتـــــــاب يف األقضـــــــية واألحكـــــــام، رقـــــــم:1986ه/1406

(بــريوت: دار اآلفــاق اجلديــدة،  ، ت. أمحــد حممــد شــاكراإلحكــام فــي أصــول األحكــامطريقني،وضــّعف كليهمــا،ينظر:
ى ابن حزم ابـُن حجـر، قـائال:"...لكن اخـتالف املخـرج )، و عقب عل147_7/146، (م)1983ه/1403، 2ط

في تخريج  التلخيص الحبيرفيهما مما يقوي أصل الرسالة، ال سيما ويف بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة."، 
)، ، د.م.أم1979ه/1399، ت.شــعبان حممــد إمساعبل(القــاهرة: مكتبــة الكليــات األزهريــة،أحاديــث الرافعــي الكبيــر

وهــــذا كتــــاب جليــــل تلقــــاه العلمــــاء بــــالقبول، وبنــــوا عليــــه أصــــول احلكــــم ه): " 751قــــال ابــــن القــــيم (  ).4/215(
   ). 1/86، (، إعالم الموقعين عن رب العالمينوالشهادة، واحلاكم واملفيت أحوج شيء إليه، وإىل تأمله، والتفقه فيه"

172
  .7، صاألشباه و النظائرالسيوطي،  _ 

173
  .312، صالقواعد الفقهية: حجيتها و ضوابط االستدالل بها""رياض منصور اخلليفي،  _ 
174

 .تقدم أنه ال ُتسلم له ظنية القياس، واالستصالح، واالستحسان _ 
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ــــــة القو        ــــــذي هــــــو أقــــــوى هــــــذه قــــــد تــــــرتجح دالل ــــــة القياس_ال ــــــى دالل اعــــــدة الفقهيــــــة عل
س عليهـــا حتتهـــا مقابـــل وحـــدة األصـــل الفقهـــي يف جهـــة كثـــرة الفـــروع املقـــي ذلك مـــناألدلـــة_و 

  .175القياس

     

 إمــاه يف مســائل الفروع_حيــث ال نــص وال إمجاع_إن اتهــد ال خيلــو عنــد اجتهــاد _3     
الغالــب املنســوب إىل  االستحســان، أو يســتند إىل الظــنأن حيكــم علــى الفــرع مبحــض الــرأي و 

لــيس مــن شـك أن بنــاء احلكــم فقهيــة الكليـة، و ع إىل القاعــدة الاملتمثــل يف إرجــاع الفـر الشـرع، و 
  . 176االستحسانخري من التعويل على حمض الرأي و  على الظن الشرعي

     

الفقهــاء؛ ذلــك أن القــول لعرف االســتعمايل عنــد األصــوليني و حاصــله االســتدالل بــا_ و 4    
  باملنع قول حادث مل يعرف يف إطالقات املتقدمني:

       

  

  

  

                                                           
175
  .316املرجع السابق، ص _ 

176
  .316املرجع السابق، ص_  
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يـة املختلـف فيهـا، ممـا لن األصوليني القواعد الفقهية ضـمن األدلـة اإلمجافقد أدرج مجاعة م    
والقاضــــــــــي ، ه)684(177يــــــــــدل علــــــــــى اعتبــــــــــارهم هلــــــــــا أدلــــــــــة إمجاليــــــــــة، مــــــــــنهم: القــــــــــرايف

، ه)972(180، و ابـــــــن النجـــــــاره)771(179، و ابـــــــن الســـــــبكيه)685(178البيضـــــــاوي
  .181العلوي الشنقيطيو 

 مســألة الوضــوء مــن يف ه)676(النــووي مثــال اســتدالل الفقهــاء بالقاعــدة الفقهيــة قــولو     
 األصل الطهارةدليلنا أن ماء كافة: ال وضوء من لبنها... و مذهب العللنب اإلبل: "ومذهبنا و 

  . 182.183مل يثبت ناقض... "و 

                                                           
رة: ، ت.طــه عبـد الــرؤوف سـعد (القــاهشــرح تنقـيح الفصــول فــي اختصـار المحصــولــ أمحــد بـن إدريــس القـرايف،  177

، حيث قـال: "االسـتدالل هـو حماولـة 451ـ450م)، ص1973ه/1393، 1مكتبة الكليات األزهرية دار الفكر، ط
الــدليل املفضــي إىل احلكــم الشــرعي مــن جهــة القواعــد ال مــن جهــة األدلــة املنصــوبة، و فيــه قاعــدتان: القاعــدة األوىل يف 

  ن، و يف املضار املنع...".  اإلذ عدة الثانية: أن األصل يف املنافعاملالزمات... القا
مـع شـرحه ايـة السـول لعبـد الـرحيم بـن احلسـن اإلسـنوي، وحاشـية  منهـاج األصـولـ عبد اهللا بن عمر البيضـاوي،  178

قــــد ذكــــر قاعــــدة: األصـــل يف املنــــافع اإلباحــــة و يف املضــــار )، و 4/352، د.م.أ)، (حممـــد خبيــــت املطيعي(عــــامل الكتـــب
  التحرمي.

مع شرح جالل الدين حممد بن أمحد احملّلي و أمحد بـن قاسـم  جمع الجوامعي ابن السبكي، ـ عبد الوهاب بن عل 179
، حاشية على شرح احمللي على مجـع اجلوامـع البـن السـبكي، ت. زكريـا عمـريات (بـريوت: دار اآليات البيناتالعبادي، 

يف االســتدالل: قــال )، حيــث قــال يف خامتــة الكتــاب اخلــامس 4/269م)، (1996ه/1417، 1الكتــب العلميــة، ط
القاضــي احلســني: مبــىن الفقــه علــى أن اليقــني ال يرتفــع بالشــك، والضــرر يــزال، واملشــقة جتلــب التيســري، والعــادة حمكمــة، 

 قيل: و األمور مبقاصدها". 
 ـ قد تقدم قوله. 180
، 1لعلميــة، ط( بــريوت: دار الكتــب انشــر البنــود علــى مراقــي الســعودـــ عبــد اهللا بــن إبــراهيم العلــوي الشــنقيطي،  181

  )، وقد أورد القواعد اخلمس يف خامتة االستدالل.266إىل  2/264م)، (1988ه/1409
)، وهــذا املثــال 2/60)، (،د.م.أللشــريازي،(دار الفكــر المجمــوع شــرح المهــذب ــ حميــي الــدين بــن شــرف النــووي،182

  .295ـ294للندوي، ص القواعد الفقهيةالوحيد الذي ذكره اخلليفي هو نفسه املذكور يف 
القواعد الفقهية: حجيتهـا و ضـوابط  ـ قد احتج باالستعمالني األصويل والفقهي رياض منصور اخلليفي يف مقالـه "183

، ومــا أدري، هــل يعتقــد األســتاذ أن مــا أحلقــوه مببحــث االســتدالل مــن 331إىل  323و  317"، صاالســتدالل بهــا
الناقص_الذي جعله حمل النزاع_؟، وقـد ذكـر أقـواال  قواعد_خصوصا القواعد اخلمس_هي من قبيل ما ثبت باالستقراء

لعلمــاء آخـــرين ليســت صـــرحية يف الداللـــة علــى املقصـــود، وذكــر أدلـــة أخـــرى يف حجيــة القاعـــدة الفقهيــة مـــع مناقشـــتها، 
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كالمه بـني القواعـد املسـتنبطة،   مل يفرق يف184من خالل ما سبق يتبّني أن بعض الباحثني     
تنصـــّب علـــى املســـتنبطة كمـــا 185أن بعـــض أدلـــة النـــافنيملســـتقرأة يف عـــدم االحتجـــاج ـــا، و او 

  : ن حمل النـزاع إذن شامال جلميعها_دون ما كان منها نصوصا شرعية_ة؛ فليكاملستقرأ

أــا مســتندة إىل ، و عملــي  شــرعي  كلــي   حكــمٌ لقــد تقــرر فيمــا تقــدم أن القاعــدة الفقهيــة      
 ه لـــيس ينبغـــي أن يكـــونينـــتج عـــن هـــذا أنـــلـــيت يســـتند إليهـــا احلكـــم اجلزئـــي؛ و األدلـــة الشـــرعية ا

يف  كمـا هـو ظـاهر _186دة الفقهية كوا دليال منضافا إىل األدلـة املعروفـةاملقصود حبجية القاع
علـى جزئياـا أي مـدى كليـة حكـم  امدى اشـتماهل كثري من أدلة الفريقني_ بل املراد حبجيتها

ن حلكـم كلـي  نـّص مضـم  مـن القاعدة الفقهية؛ لذلك فاإلشكال لن يشمل القاعـدة املسـتنبطة
؛ ألن داللة القاعدة على حكم جزئياا يف هـذه احلـال نّصا مل يشمل ما كانت بصيغتها كما

  هي كداللة العام على أفراده.

ـــــا أمـــــا      له فتجـــــد التكييـــــف الشـــــرعي حلجيتهـــــا فيمـــــا أّصـــــ القاعـــــدة املســـــتقرأة اســـــتقراء تام
منهــا قولــه:" العمـــوم إذا ثبــت، فــال يلـــزم أن  ،187مــن موافقاتـــه يف مواضــع ه)790(الشــاطيب

  بل له طريقان:، العموم فقط يثبت من جهة صيغ

                                                                                                                                                                      

، كمــــا أورد ضــــوابط لالســــتدالل ــــا بعضــــها مضــــمن يف أدلــــة االحتجــــاج، أو يف 316إىل310وأجوبــــة املناقشــــات،ص
   .321إىل319فني، وبعضها اآلخر عام يف مجيع األدلة، تنظر: صمناقشة أدلة النا

 ـ األستاذ مصطفى أمحد الزرقاء. 184
 ـ الدليل الثاين، و الرابع، و اخلامس. 185
، شـرح الكوكـب المنيـرـ وهلذا قال ابـن النجار:"...تشـبه األدلـة، وليسـت بأدلـة،لكن ثبـت مضـموا بالـدليل..."، 186

)4/439 .(  
قـد يسـاوي  إذا كان قطعيارياض منصور اخلليفي ما جاء يف املقدمة الثالثة: "... و األصل الكلّي ـ و قد نقل منها 187

)، وقال:إنه"مبثابــــــة التنظــــــري الشــــــرعي األصــــــويل لالســــــتدالل بالقاعــــــدة 1/33األصــــــل املعــــــني، و قــــــد يربــــــو عليــــــه..."،(
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  أحدمها: الصيغ إذا وردت، و هو املشهور يف كالم أهل األصول.

الــذهن أمــر كلــي عــام؛ فيجــري يف احلكــم  منــه يف يف املعــىن حــىت حيصــل والثــاين: اســتقراء مواقــع
قـال: " االعرتاضات، و  جمرى العموم املستفاد من الصيغ..."، مث ذكر أدلة صحته وأجاب عن

ذلـــك أــــا إذا تقـــررت عنـــد اتهــــد، مث و  فرعيـــة،ســـألة فوائــــد تنبـــين عليهـــا، أصــــلية و ملو هلـــذه ا
مل يفتقر بعد ذلك إىل دليل خـاص  استقرى معىن عاّما من أدلة خاصة، واطرد له ذلك املعىن،

علــى خصــوص نازلــة تعِــّن، بــل حيكــم عليهــا وإن كانــت خاصــة بالــدخول حتــت عمــوم املعــىن 
مـن عمـوم المعنـى كالمنصـوص  سـتقرئمـا ابقياس أوغريه؛ إذ صار املستقرى من غري اعتبار 

          .188"...مبطلوبه؟؛ فكيف حيتاج مع ذلك إىل صيغة خاصة بصيغة عامة

ومــا كــان مــن القواعــد الفقهيــة مبنيــاّ علــى اســتقراء نــاقص فقــط ينظــر، فــإذا كــان االســتقراء      
، أما إذا كـان االسـتقراء بعيـدا عـن التمـام أكثريّا قريبا من التمام فلعل القاعدة هنا تكون حجة

؛ إذ قد ينتظم من اجلزئيـات غـري املسـتقرأة يف 189فليست حجة، وال يصح ختريج الفروع عليها
هــذه احلــال قاعــدة تعــارض القاعــدة املســتقرأة، وأْوىل بالــذي يقــول حبجيتهــا يف هــذه احلــال أن 

  يكمل االستقراء ليبلغ به التمام، أو يقرب منه. 

                                                                                                                                                                      

القاعدة الفقهية، حجيتها و "الظين)،  ، مع أن األستاذ يتكلم عما بين على(االستقراء الناقص 326الفقهية..."، ص
   .303، ص"ضوابط االستدالل بها

ــ  188 :  الموافقــات )، وينظــر يف65إىل4/57، (6_املســألة4_الفصــل2_النظــر1، كتــاب األدلــة_الطرفالموافقــاتـ
  فما بعدها).  2/81، (9_املسألة1_النوع1كتاب املقاصد _القسم

علـــى ضـــرورة قطعيـــة أصـــول الشـــريعة، ومينـــع فيهـــا العمـــل بالتقريـــب ـ و لقـــد ألفيـــت األســـتاذ أمحـــد الريســـوين يؤكـــد  189
  .              236، صنظرية التقريب والتغليبوالتغليب، ويذكر ضمنها القواعد الفقهية القطعية مثل القواعد اخلمس. ينظر: 
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القــول حبجيــة بعــض أصــناف القاعــدة الفقهيــة ال يعــين اســتغناَءها عــن النصــوص اجلزئيــة و      
، وفائـــدة القواعـــد 190املندرجـــة فيهـــا، وواجـــٌب أن يعتـــرب الكلـــي مـــع جزئّيـــه، واجلزئـــي مـــع كليـــه

                                                                     الفقهية تظهر أكثر فيما مل يرد فيه نّص.                                                          

     

  وبعد، فلعل اهلدف الذي أّمه هذا املطلب قد بلغه، فبّني أن:      

.عملي شرعي القاعدة الفقهية هي حكٌم كلي _  

  _ وأن مصادرها هي مصادر األحكام الشرعية اجلزئية.

  ستقراء، أو االستنباط، أو كالمها. _ وأن طرق تقعيدها هي اال

  _ وأا جتمع فروعا من أبواب شىت خالفا للضابط الفقهي.

_ وأن اجلزئيــات املســتثناة منهــا ال تقــدح يف كليتهــا؛ مادامــت هــذه اجلزئيــات إمنــا خرجــت عــن 
  حكم القاعدة ألمر عارض. 

  األصولية._ وأن تعرف جزئياا منها يتم مباشرة دون وساطة على خالف القواعد 

                                                           
ذلـك، حبيـث ال يكـون _ قال الشاطيب::" ... ويعترب الكلي يف ختصيصه للعـام اجلزئـي أو تقييـده ملطلقـه، ومـا أشـبه 190

)_كتـــــــــاب 183-3/182إخـــــــــالال بـــــــــاجلزئي علـــــــــى اإلطـــــــــالق، وهـــــــــذا معـــــــــىن اعتبـــــــــار أحـــــــــدمها مـــــــــع اآلخـــــــــر..." (
. وقد عرف األستاذ كمال راشد اجلزئـي بأنه:"الـدليل الشـرعي التفصـيلي املنـدرج يف 1_املسألة1_النظر1األدلة_الطرف

تقريـــره وتأكيـــده مـــن قبـــل الشـــارع نفســـه"، والكلـــي  الكلـــي"، والكلـــي النصـــي بأنـــه:"كل أصـــل شـــرعي منصـــوص تكـــرر 
عالقــة الكليــات  املعنوي:"كــل معــىن مناســب عــام مســتقرى مــن معقــول مجلــة نصــوص يفيــد القطــع مبجموعهــا"، ينظــر:

جامعـــة األمــري عبـــد القــادر للعلـــوم اإلســـالمية، (قســـنطينة: رســـالة دكتــوراه، ، بالجزئيــات وأثرهـــا فـــي االجتهـــاد الفقهــي
  .     57، 46، 37م)، الصفحات على الرتتيب:2004_2003ه/1425_1424
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_ وأن غايتها ال تقتصر على مجع مادة الفقه، بل ترقى أصناف منها حـىت تكـون حجـًة ُختـرّج 
عليها الفروع، وتستند إليها اجلزئيات، وهي ما كانت منصوصة، أو مستنبطة من نص مضمن 

  حلكم كلي، أو مستقرأة استقراًء مفيدا للقطع.  

حكــٌم كلــي م هــو القــول بــأن القاعــدة الفقهيــة هــي والتعريــف الــذي يعــّرب عــن هــذا املفهــو      
شــرعي عملــي مســتنبٌط أو مســتقرأٌ مــن أدلــِة الشــريعة المختلفــة يجمــع فروعــاً مــن أبــواب 

  شّتى تُتعرف منه أحكامها مباشرة.
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  ديةصَ قْ دة المَ : القـاعِ لثاطلب الثـ المَ 

  

  اآلتية:  يُبحث مفهوُم القاعدة املقصدية من خالل الفروع     

  _ تعريف القاعدة املقصدية.1 

  _ مصادرها وطرق تقعيدها.2 

  _ مكانتها يف التشريع. 3 

  _ الوفق والفرق بينها وبني القاعدة الفقهية واألصولية.4 

  

، وغـريه 191وسأخلص فيها ما أفاد به صاحب كتاب قواعد املقاصـد عنـد اإلمـام الشـاطيب     
  ملسائل والدالئل، وبيان ما أميل إليه أو عنه.من العلماء واألساتذة مع مناقشة ا

  
                                                           

(  قواعــد المقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي _ عرًضــا ودراســًة وتحلــيًال __ عبــد الــرمحن إبــراهيم زيــد الكــيالين،  191
 –م )،وهــي علــى حــد علمــي 2000ه/1421، 1األردن: املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي، دمشــق: دار الفكــر، ط

لـــيت احتـــوت تنظـــريًا للقواعـــد املقاصـــدية، وقـــد ســـبق األســـتاذ يف االعتنـــاء بالقواعـــد املقاصـــدية _عرضـــاً الدراســـة الوحيـــدة ا
، وحممــد ســعد ابــن 349إىل343، صنظريــة المقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبيوتصــنيفًا_ كــل مــن: أمحــد الريســوين يف: 

لريـــــــــــــــاض: دار (ا مقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــريعة اإلســـــــــــــــالمية و عالقتهـــــــــــــــا باألدلـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعيةأمحـــــــــــــــد اليـــــــــــــــويب يف: 
، وقد جعل األستاذ الريسوين تقدمي الشاطيب لـ"ثروة من القواعد"  466إىل447م)، ص1998ه/1،1418اهلجرة،ط

من جوانب التجديد يف نظريته، وقال: "وللشاطيب ولـع وعنايـة بتحريـر القواعـد، وصـياغتها صـياغة دقيقـة مركـزة. ومعلـوم 
الركــائز الــيت يقــوم عليهــا، وينضــبط ــا. ويف إطارهــا تنــتظم جزئياتــه،  أن القواعــد اجلامعــة_ يف أي علــم مــن العلــوم_ هــي

 .  343وتنمو نظرياته."، ص
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  هاالفرع األول: تعريف

  

:أوالً_ تعريفها باعتبارها مركبا وصفيا  

     

تقدم يف املطلب األول أن القاعدة يف أقـرب معانيهـا اللغويـة إىل مـا حنـن فيـه هـي مـا يُقـام      
  هذا تعريفها: عليه غريه، ويف االصطالح هي كل حكم كلي. أما املقاصد ف

  

  أ_تعريف المقـاصد لغًة:

تـــدل مـــادة (ق ص د) يف اللغـــة علـــى معـــان ثالثـــة: أحـــدها إتيـــاُن الشـــيء، وأمـــه، تقـــول:      
قصدته قصداً ومقصداً، وأقصَده السـهُم إذا أصـابه فُقتـل مكانـه، وكأنـه قيـل ذلـك ألنـه مل ِحيـد 

وهـــي ديـــه وتُؤمـــه، قـــال ابـــُن  عنـــه، والقصـــيُد العصـــا؛ مسيـــت بـــذلك ألنـــه ـــا يقصـــد اإلنســـان
: أصل مادة(ق ص د) ومواقعها يف كـالم العـرب: االعتـزام، والتوجـه، والنهـود، ه)392(ِجين
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والنهوض حنـو الشـيء، علـى اعتـدال كـان ذلـك أو َجـْور. هـذا أصـله يف احلقيقـة، وإن كـان قـد 
’ خيـــــــّص يف بعــــــــض املواضــــــــع بقصــــــــد االســـــــتقامة دون امليــــــــل، فقولــــــــه تعــــــــاىل:﴿ n? tã uρ «!$# ß‰óÁ s% 

È≅‹ Î6 أي علــــى اهللا تبيــــني الطريــــق املســــتقيم إليــــه بــــاحلجج والرباهــــني، وَســــفر  ]9[النحــــل_...﴾9$#¡¡

öθ قاصد: سهل قريـب، ويف التنــزيل:﴿ s9 tβ%x. $ ZÊ{�tã $ Y7ƒ Ì� s% #\� x�y™ uρ #Y‰Ï¹$ s% x8θ ãè t7 ¨? ^ω﴾..._42[التوبـة[ ،

  والقصد يف الشيء: خالف اإلفراط.

قصدت الشـيء كَسـرته، والِقصـدة: القطعـة مـن الشـيء إذا تكّسـر، واجلمـع  :واملعىن الثاين     
  ِقصٌد. 

: الناقة القصـيد: املكتنـزة املمتلئـة حلمـا، ولـذلك مسيـت القصـيدة مـن الشـعر واملعىن الثالث     
  .192قصيدة لتقصيد أبياا، وال تكون أبياا إال تامة األبنية

  ألول.وأقرب املعاين إىل االصطالحي هو ا      

  

  شرعا:تعريفها  ب_ 

  :193قبل أن أشرع يف املقصود أوّد أن نستذكر أن مقاصد الشارع تشمل أقساماً ثالثة    

                                                           
ســــــــيده، احملكــــــــم واحملــــــــيط األعظــــــــم،  )، وابــــــــن96_6/95، (معجــــــــم مقــــــــاييس اللغــــــــة _ينظــــــــر: ابــــــــن فــــــــارس،192

  ).117إىل6/115(
األمثلة من كتـاب حممـد الطـاهر ، و 20 -19، ص نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي_ يُنظر:أمحد الريسوين،  193

ــــن عاشــــور،  ــــة للكتــــاب،  مقاصــــد الشــــريعة اإلســــالميةب ــــر: املؤسســــة الوطني ــــونس: الشــــركة التونســــية للتوزيــــع، اجلزائ (ت
  .64،205،146_63فحات على الرتتيب:م)، الص1985
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األول_املقاصــد العامــة: وهــي الــيت ــدف إليهــا الشــريعة يف كــل أبواــا التشــريعية، أو يف       
وهــو نــوع  كثــري منهــا، كقصــدها حفــظ نظــام األمــة، واســتدامة صــالحه بصــالح املهــيمن عليــه

  اإلنسان، وقصدها جلب املصاحل، ودرء املفاسد.

والثاين_املقاصــــد اخلاصــــة: وهــــي الــــيت تــــروم حتقيقهــــا يف بــــاب معــــني أو يف أبــــواب قليلــــة      
  متجانسة، كقصدها من العقوبات تأديب اجلاين، وإرضاء اين عليه، وزجر املقتدي باجلناة. 

 تريـد حتقيقهـا مـن كـل حكـم مـن أحكامهـا، كقصـدها والثالث_املقاصد اجلزئية: وهي الـيت    
  التوثق يف عقدة الرهن، ودفع الضرر املستدام يف مشروعية الطالق.

  

  أما التعاريف فأْوالها باالعتداد أمشُلها هلذه األقسام، وأوضُحها يف الداللة عليها.      

  وما بني يدي منها دائر بني تعريفْني أساسْني:      

البن عاشور ملا قال يف املقاصد العامة:"هي املعاين، واِحلكم امللحوظة للشارع يف  أحدمها     
، ويف املقاصد اخلاصة: "الكيفيات املقصودة للشارع  194مجيع أحوال التشريع أو معظمها..."

  . 195لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفام اخلاصة..."

ل الفارســــي، قــــال:" املــــراد مبقاصــــد الشــــريعة، الغايــــة منهــــا، واألســــرار الــــيت وثانيهمــــا لعــــال     
  .196وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"

       

                                                           
194

  .51، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية_  

195
اصـــد اجلزئيـــة؛ ألنـــه قال:"ويـــدخل يف ذلـــك كـــل حكمـــة ، ولعلـــه يُـــدخل يف تعريفـــه املق146املرجـــع الســـابق، ص _ 

  روعيت يف

  .7م )، ص1993، 5، ( دار الغرب اإلسالمي، طمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها_  196
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وقــد ُأخــذ علــى تعريـــف ابــن عاشــور للمقاصــد اخلاصـــة تعبــريه "بالكيفيــات"، وهــو مـــا ال      
  . 197يعطي معىن دقيقاً للمقاصد

، وهو يف 199، ومجُعه للمقاصد العامة واخلاصة198ضوُحهوُحِسب للفاسي إجياُز تعريفه وو      
  احلقيقة ليس حيوي إال العامة واجلزئية.

     

هـــي فـــإذا أردنـــا اعتمـــاد تعريفـــه، مـــع إدخـــال املصـــاحل اخلاصـــة، قلنـــا: إن مقاصـــد الشـــريعة      
  ها.من أحكامِ  حكمٍ  من أبوابها، وعند كل  بابٍ  في كل  المراعاةُ  كمُ والحِ ، غاياتها

وآثرُت مجَع (الغايـة) حـىت يُعلَـم أن للشـارع أكثـَر مـن مقصـد عـام، وهـو وإن كـان بعضـها _   
  أعم من بعض، إال أا ال تقُصر مجيُعها عن مرتبة الغايات العامة.

_واعتمـــــدت كلمـــــة (اِحلكـــــم) مرادفـــــاً للمقاصـــــد اخلاصـــــة واجلزئيـــــة ِعوًضـــــا عـــــن (األســـــرار)    
داللـــة وأعـــرُق يف االســـتعمال الفقهـــي، واِحلكمـــُة جلـــُب و(املعـــاين) وغريهـــا؛ ألـــا أوضـــُح يف ال

     .200مصلحٍة وتكميُلها، أو درُء مفسدٍة وتقليُلها

                                                           
 .35، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية_ ينظر: حممد اليويب،  197
  . 18، ص ام الشاطبينظرية المقاصد عند اإلم_ ينظر: أمحد الريسوين،  198
، نظريـة ، وأمحـد الريسـوين36، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلـة الشـرعية_ يُنظر: حممد اليويب،  199

، 46، صقواعـد المقاصـد عنـد اإلمـام الشـاطبي، وعبـد الرمحـان الكـيالين، 18، ص المقاصد عند اإلمام الشاطبي
 الشاطبي ومقاصد الشـريعة دي،محادي العبي وينظر: ،ا يف تعريفْيهما تصريحالومها مع استحساما هلذه املزية أغفال 

وســــف حامــــد ، وي119م )، ص 1992ه/ 1401، 1العظمــــى: كليــــة الــــدعوة اإلســــالمية، ط ة(طــــرابلس اجلماهرييــــ
ـــــــــدار الســـــــــوداالمقاصـــــــــد العامـــــــــة للشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية، العـــــــــامل نية للكتـــــــــب، (القـــــــــاهرة:دار احلـــــــــديث، اخلرطوم:ال

  .   79م)، ص1997ه/3،1417ط
200

نظريـــة المقاصــــد عنــــد اإلمــــام يُنظـــر يف معــــىن احلكمـــة واتســــاع دائـــرة اســــتعماهلا عنـــد الفقهــــاء: أمحـــد الريســــوين،  _ 
حكمـا كليـا غائيـا ، وما يستفاد من تعريف القاعدة املقصدية باعتبارها مركبا وصفيا هو كوا 22_21، ص الشاطبي
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  ثانيا: تعريفها باعتبارها َعَلًما على فن معين

        

مـا يُعبـر بـه عـن معنـى عـام، مسـتفاد مـن القاعدة املقصدية عند األستاذ الكـيالين هـي:"     
نــي عليــه مــن ة، اتجهــت إرادة الشــارع إلــى إقامتــه مــن خــالل مــا بُ الشــريعة المختلفــ أدلــة

  .201."أحكام

كقولنا مثال: (الشارع ال يقصد التكليف بالشاق واإلعنات فيه)، وقولنا: (وضع الشرائع       
إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل مًعا)، وقولنا: (املفسدة إذا كانت هي الغالبة بـالنظر 

حكـــم االعتيـــاد فرفعهـــا هـــو املقصـــود شـــرعا، وألجلـــه وقـــع النهـــي)، وقولنـــا:  إىل املصـــلحة يف
(املفهــوم مــن وضــع الشــارع أن الطاعــة أو املعصــية تعظــم حبســب ِعظــم املصــلحة أو املفســدة 

  الناشئة عنها).

  وبياناً لتعريفه قّرر اآليت:      

شــخاص واألحــوال أوال: تتســم هــذه القواعــد بالكليــة، حبيــث تشــمل مجيــع األبــواب واأل      
  واألزمان.

                                                                                                                                                                      

ال مبعنـــاه الفقهــي، واألْوىل القـــول بأــا غايـــة أو معـــىن عــام متييـــزا هلــا عـــن القاعـــدة ، واحلكـــم هنــا هـــو مبعنـــاه العــام شــرعيا
 .الفقهية

  .59إىل55، وما يأيت يف بيان التعريف هو من ص55، صقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي_ 201
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ثانيــا: "هــذه القاعــدة الكليــة تعـــرب عــن معــىن عــام، قصـــده الشــارع والتفــت إليــه، وعرفنـــا       
  قصد 

  الشارع له من خالل تصفح كثري اجلزئيات واألدلة اليت ضت بذلك املعىن العام.".

تـرتبط باألحكـام اجلزئيـة، ثالثا: ووصف املعاين بأا عامة؛ إلخراج املقاصد اجلزئية، الـيت       
  واملعاين اخلاصة.

"ولقد عرفنا عموم هذا املعىن الذي عربت عنه القاعدة املقصدية، من خالل تصفح      
  الكثري من 

  اجلزئيات واألدلة الشرعية، اليت تقرر هذا املعىن وتفضي إليه.

ا ثبــت، فــال يلــزم أن : أن العمــوم إذ202يبــني يف كتابــه املوافقــات ه)790(واإلمــام الشــاطيب     
  يثبت من جهة الصيغ العامة فقط، بل له طريقان:

  أحدمها: الصيغ العامة إذا وردت، وهو املشهور من كالم أهل األصول.     

والثــاين: اســتقراء مواقــع املعــىن، حــىت حيصــل منــه يف الــذهن أمــٌر كلــي عــام، فيجــري جمــرى      
  العموم املستفاد من الصيغ.".  

"يف هذا األصل املعنوي: إنه اجتهت إرادة الشارع إىل إقامته عن طريق أحكامه، وقوله     
 بيان أن األحكام هي وسائل إقامة هذه املقاصد وحتقيقها يف الوجود اإلنساين، واقعيا

  وتطبيقاً، حّىت ال تبقى ُحملقة يف مساء التنظري.".

عن املقاصد، كقاعدة:(وضع  وال يدخل يف مفهوم القاعدة املقصدية قواعد الكشف     
  األسباب يستلزم قصد الواضع إىل املسببات).

                                                           

_
  ).4/57، (6_املسألة4_الفصل2_النظر1يف كتاب األدلة_الطرف 202
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  ويل على تعريفه وبيانه مأخذان:     

األول: أنه أّكد أن املعىن الذي تُعرب عنه القاعدة املقصدية إمنا عرفناه من تصفح كثري من      
ــــات، وأن اســــتقراء األدلــــة هــــو أســــاس عمــــوم القاعــــدة، بينمــــا جنــــ ده يف أقســــام القاعــــدة اجلزئي

املقصــدية مــن حيــث دليُلهــا الــذي يــنهض حبجيتهــا جيعــل أدلتهــا أربعــة: االســتقراء، واإلمجــاع، 
 203وقاعدة شرعية قد تقّررت صحتها، والدليل العقلّي الذي يعتمد املنطَق التشريعي .  

يب قطعــي، والثــاين: أن الكلــي الــذي جيــري جمــرى العمــوم املســتفاد مــن الصــيغ عنــد الشــاط     
  فهل كذلك كل القواعد املقاصدية؟

إن املأخذ األول ينفي هـذا، وينفيـه صـنيع املؤلـف الـذي نقـل يف بعـض القواعـد املقاصـدية      
  .204خالفا لألصوليني، وخالف هو نفسه قاعدة بناها الشاطيب على االستقراء

     

م هنـا هـو أال نـأيت يف التعريـف مبـا وفيما يأيت _ بإذن اهللا_ تفصيٌل هلذين املأخذين، واملهـ     
َنِكّر عليه باإلبطال يف مواضـع أخـرى، واَألْوىل تقـدُمي ضـبِط املفـاهيم، ومناقشـِة اجلوامـع واملوانـع 

 على صياغة التعاريف؛ إذ املقاصد دائما مقدمة على الوسائل.       

  الفرع الثاني: مصادرها وطرق تقعيدها 

                                                           
 .101إىل 96، ص الشاطبي_ قواعد المقاصد عند اإلمام  203
وإمنـــــا يتجـــــه هـــــذا اإللـــــزام ملـــــن يـــــرى تالزمـــــا بـــــني القطـــــع  ،243إىل 237، و358-357ص املرجـــــع نفســـــه، _ 204

 واالتفاق_وهو ظاهر حال املؤلف_، والصواب أن القطـع بالشـيء عنـد الـبعض ال يعـين بالضـرورة القطـع بـه عنـد الكـّل؛
أو لتفـــاوت حـــال العلمـــاء يف اإلحاطـــة باألدلـــة  ه"بني القطـــع والظـــن،إمـــا ألن احلكـــم واقـــع يف"منطقـــة التـــداخل واالشـــتبا

ــــــبوالقــــــدرة علــــــى االســــــتدالل الصــــــحيح،ينظر:أمحد الريســــــوين،  ــــــة التقريــــــب والتغلي ، وابــــــن 222_221، صنظري
 ).22/433)، و(20/259)، و(211/ 19، (مجموع الفتاوىتيمية،
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ا قدمــه العلمــاء قــدميا وحــديثا يف مســالك الكشــف عــن املقاصــد، مــوارد هــذا الفــرع هــي مــ     
ومـــا أفـــاد بـــه األســـتاذ الكـــيالين يف أقســـام القاعـــدة املقصـــدية مـــن حيـــث دليُلهـــا الـــذي يـــنهض 

، حيــــث اســــتقرأ القواعــــد املقاصــــدية عنــــد اإلمــــام الشــــاطيب، وحصــــر األدلــــة الــــيت 205حبجيتهــــا
ة قــد تقــررت صــحتها، والــدليل العقلــي الــذي يعتمــدها يف االســتقراء، واإلمجــاع، وقاعــدة شــرعي

  يعتمد املنطق التشريعي:

قال األستاذ: فدليل االستقراء يعتمده الشاطيب كثريا يف إثبات القواعد املقاصدية، وعادة       
ما يكون مالزما للقواعد الكلية اليت تُعتـرب أصـوًال لغريهـا: ككـون (الشـارع قاصـدا احملافظـة علـى 

الضرورية، واحلاجية والتحسينية)، وقاعدة: (األصل يف العبادات التوقف دون القواعد الثالث: 
  االلتفات إىل املعاين، وأصل العادات االلتفات إىل املعاين). 

"وموارد االستقراء اليت يعتمد عليها اإلمـام الشـاطيب يف سـبيل النهـوض بالقاعـدة غالبـا مـا      
احـد، وهـذه النصـوص إمـا أن تكـون نصـا قرآنيـا، تكون نصوصا ثابتة ترشد مجيعهـا إىل معـىن و 

  أو حديثا شريفا، أو قول صحايب".

أما دليل اإلمجـاع فهـو مسـتنده يف الكثـري مـن القواعـد أيضـا: كقاعـدة (الشـارع مل يقصـد       
  التكليف بالشاق واإلعنات فيه) اليت استندت_ فيما استندت_ إىل اإلمجاع.   

ة بقاعدة أخرى فمثاله: قاعدة: (إن املشقة ليس للمكلف أن أما االستدالل على القاعد     
يقصــدها يف التكليــف نظــرا إىل عظــم أجرهــا، ولــه أن يقصــد العمــل الــذي يعظــم أجــره لعظــم 
مشــقته مــن حيــث هــو عمــل) الــيت ُأســندت إىل أصــلني ثــابتني: األول: أن (الشــارع مل يقصــد 

  خيالف قصد الشارع فهو باطل).التكليف بالشاق واإلعنات فيه)، والثاين: (كل قصد 

                                                           
 .101إىل  96، ص : قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي_ ينظر 205
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"أما الدليل العقلي، فاإلمام الشاطيب كثريا ما يلجأ إليه كدليل يؤكد به القاعـدة املقصـدية      
ويعضــدها، مثـــل االســـتدالل علـــى حجيـــة القاعـــدة املقصـــدية: (أن اجلهـــة املغلوبـــة مـــن املصـــاحل 

  واملفاسد، ال يتوجه إليها قصد الشارع وال اعتباره).

ث استدل اإلمام الشاطيب على حجية هذه القاعدة بدليل عقلـي، فقـال: الـدليل علـى حي     
ذلك: "أن اجلهة املغلوبة_من املصلحة أو املفسـدة_لو كانـت مقصـودة للشـارع مل يكـن الفعـل 

بـإطالق، وال منهيـا عنــه بـإطالق، بـل يكـون مـأمورا بــه مـن حيـث املصـلحة، ومنهيــا  مـأمورا بـه 
  .206ومعلوم قطعا أن األمر ليس كذلك"عنه من حيث املفسدة، 

شـرعا لكـان تكليـف العبـد   تبـارعاالمث يقول: الدليل الثـاين: "أن ذلـك لـو كـان مقصـود        
  ..." 207كله تكليفا مبا ال يطاق، وهو باطل شرعا"

قال األستاذ: "وظاهر من هذين الدليلني االستناد إىل املنطق العقلي لتأييـد هـذه القاعـدة      
ن العقـــل ُحييـــل أن يتوجـــه األمـــر والنهـــي معـــا علـــى ذات الفعـــل...، واحملـــال ال ُيشـــرع.  حيـــث إ

كذلك فإن الدليل الثاين يقوم على املنطـق العقلـي:" ألن املصـاحل واملفاسـد املغلوبـة، لـو كانـت 
  معتربة ومقصودة لكان تكليفا مبا ال يطاق...".

علــى الــدليل العقلــي؛ فالــدليالن كالمهــا  وال أرى مــا رآه األســتاذ مــن انبنــاء هــذه القاعــدة     
راجــع إىل الواقــع الشــرعي: األول يقطــع أن لــيس يف الشــرع فعــٌل مــأموٌر بــه مــن جهــة املصــلحة، 
ومنهٌي عنه مـن جهـة املفسـدة، والثـاين مينـع األمـر المتنـاع الزمـه، وهـو التكليـف مبـا ال يطـاق، 

                                                           
)، ولفظــــه:"أن اجلهــــة املغلوبــــة لــــو كانــــت 2/47، (5_املســــألة1_النــــوع1_كتــــاب املقاصد_القســــمالموافقــــات_ 206

  مقصودة للشارع_أعين معتربة عند الشارع...".
  ). 2/48_ املصدر نفسه، (207
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تمــد علــى بطالنــه الشــرعي ال علــى وهــو تكليــٌف وإن كــان قــد مينــع عقــًال، إال أن الشــاطيب اع
  .208استحالته العقلية

       والنفــــي األول، والــــبطالن الثــــاين، معلومــــان باســــتقراء نصــــوص الشــــرع وأحكامــــه، فَمــــَرد
  القاعدة إذن إىل االستقراء.

وإذا كــان الــدليل العقلــي ال ينفــك عــن الــدليل الشــرعي، وال ينظــر إال مــن ورائــه_كما قــرره    
، وكمــا قــرره املؤلــف نفســه حينمــا قيّــد الــدليل العقلــي بكونــه معتمــًدا 209قاتــهالشــاطيب يف مواف

  املنطق التشريعي_كان جعُله من األدلة اليت تنهض حبجية القاعدة املقصدية أمراً مستبعداً.

أمـــا بنـــاُء القواعـــِد املقاصـــدية علـــى قواعـــَد أخـــرى تقـــررت صـــحُتها، فكـــذلك األمـــر، إالّ أن     
اعد الفرعية هو األدلُة الشرعية اليت استندت إليها القواعد األصلية.                                                            املصدَر األّول للقو 

       

يُقــــال إّن  أمــــا اإلمجــــاع فإفادتــــه القطــــَع عنــــد الشــــاطيب ممــــا يتعّســــر أو يتعــــّذر :"... وال     
اإلمجــاع كــاِفٍ◌ وهــو دليــل قطعــي ألنــا نقــول هــذا أوالً مفتِقــر إىل نقــل اإلمجــاع علــى اعتبــار 
تلك القواعد الثالث شرعاً نقًال متواترا عن مجيع أهل اإلمجـاع وهـذا يعُسـر إثباتـه ولعلـك ال 
جتــده مث نقــول ثانيــا: إن فــرض وجــوُده فــال بــد مــن دليــل قطعــي يكــون مســتندهم وجيمعــون 

ى أنـــه قطعـــي. فقـــد جيتمعـــون علـــى دليـــل ظـــين فتكـــون املســـألة ظنيـــة ال قطعيـــة فـــال تفيـــد علــ
    .  210اليقني..."

                                                           
  ).1/168،(المستصفى_ قال الغزايل:"ومن جوز تكليف ما ال يطاق عقال فإنه مينعه شرعاً..."، 208
، 3املقدمــة )، و1/125). واملقدمــة العاشــرة، (3/227، (5_املســألة1_النظــر1كتــاب األدلــة_الطرف:ينظــر _ 209

)1/27(.  
)، قـــال هـــذا يف ســـياق إثباتـــه كـــون 81-2/80، (9_املســـألة1_النـــوع1، كتـــاب املقاصد_القســـمالموافقـــات _ 210

 . على القواعد الثالث: الضرورية، واحلاجية، والتحسينية ةالشارع قاصدا احملافظ
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وقد مال عنه إىل االستقراء، وهو كما قال املؤلف، إال أن املناسَب يف هذا املقام جعُله      
  طريقا للتقعيد، ال مصدراً له.

       

قصــــدية يف احلقيقــــة، وهــــي ال تنحصــــر يف ومــــوارُد االســــتقراء هــــي مصــــادر القاعــــدة امل     
  .211النصوص الشرعية، وأقوال الصحابة، بل تشمل أدلة الشريعة كلها

       

وقــد نبـــه األســـتاذ الريســوين يف حديثـــه عـــن مســـالك الكشــف عـــن املقاصـــد أن"...الـــيت      
 تـــثبت باالســتقراء هــي املقاصــد الكــربى والعامــة للشــريعة اإلســالمية. وهــي معظــم مــا دارت

حولــه مقاصــد الشــاطيب...بينما املقاصــد الــيت تـــثبت عــن طريــق املســالك األخــرى هــي غالبــا 
  . 212مقاصد جزئية، تتعلق ذا احلكم أو ذاك، وهذا النص أو ذاك"

ومــا دامــت قواعــُد املقاصــِد معــاَين عامــًة ال تــدخل ضــمنها املقاصــُد اخلاصــة وال اجلزئيــة،      
  ء حىت تفيَد عموَمها، وحتقَق كليَتها.  فال بد هلا من سلوك سبيل االستقرا

       

  لكن أيعين هذا أنه متعذٌر عليها سلوُك طريق االستنباط؟     

                                                           
)، ويف املواضع األخرى اليت تكلم فيهـا عـن االسـتقراء أطلـق ومل 2/82_ صرح الشاطيب ذا يف املسألة السابقة، ( 211

، 6_املســـــــألة 4_ الفصـــــــل 2_النظـــــــر1)، وكتـــــــاب األدلـــــــة _الطـــــــرف1/28يُقيّـــــــد، تنظـــــــر مـــــــثال: املقدمـــــــة الثالثـــــــة، (
  ).64و4/58(

. وجعلهـا مخسـة طـرق: فهـم املقاصـد 313_312، صلشـاطبينظرية المقاصد عنـد اإلمـام ا_ أمحد الريسوين،  212
وفــق مقتضــيات اللســان العــريب، واألوامــر والنــواهي الشرعية_وتضــم جمــرد األمــر والنهــي االبتــدائي التصــرحيي واعتبــار علــل 

، وتنظـــــر: 314إىل295، صبعيـــــة، وســـــكوت الشـــــارع، واالســـــتقراءاألمـــــر والنهـــــي_، واملقاصـــــد األصـــــلية واملقاصـــــد الت
 ).163إىل3/134( ، خامتة كتاب املقاصد،اتالموافق
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  أال ميكن أن نستنبط قاعدة مقصدية من نص شرعي واحد؟      

إن األمر ممكن من الناحية النظرية: فما مينع مـن أن نسـتخرج مـن نـص كلـي معـىن عـام      
إىل إقامتـه ليكـون قاعـدة مقصـدية، كمـا أننـا نسـتخرج منـه حكمـا كليـا  اجتهت إرادة الشـارع

  شرعيا عمليا ليكون قاعدة فقهية؟

       

ß‰ƒ وهو واقـع مـن الناحيـة التطبيقيـة: فقولـه تعـاىل:﴿...      Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ 

u� ô£ãè ø9$#﴾...قصــــد التكليــــف بالشــــاق)، وقولــــه يــــدل علــــى قاعدة:(الشــــارع ال ي ]185_[البقــــرة

$! تعاىل:﴿ tΒuρ š�≈ oΨù= y™ ö‘ r& āωÎ) Zπ tΗ ôqy‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9﴾يدل على أن (وضـع الشـرائع إمنـا  ]107_[األنبياء

إمنـا األعمـال «هو ملصاحل العبـاد يف العاجـل واآلجـل معـاً)، ومـن قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم:
قاعدة:(املقاصد معتربة يف التصرفات من نستنبط  213»بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى...

  العبادات والعادات).

      

  وإن هلذا املسلك سنداً يف طرق الكشف عن املقاصد عند بعض العلماء:      

                                                           
: رواه البخاري يف مواضع منها كتـاب الوحي_بـاب كيـف  متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه_ 213

)، ومســلم يف  1/9، (فــتح البــاري، ينظــر: ابــن حجــر، 1كــان بــدء الــوحي إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم_ رقــم:
شــرح صــحيح ، ينظــر: النــووي، 155ى اهللا عليــه وســلم:"إمنا األعمــال بالنيــة "..._رقــم:كتــاب اإلمارة_بــاب قولــه صــل

)، ومتامه بلفظ البخاري:"...فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو إىل امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما 7/61، (مسلم
  هاجر إليه".
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: أوهلـا: االسـتقراء، وثانيهـا: أدلـة القـرآن الواضـحة 214فهي عند ابن عاشـور ثالثـة طـرق     
=� ª!$#uρ Ÿω الداللة، مثل مـا يؤخـذ مـن قولـه تعـاىل:﴿... Ït ä† yŠ$ |¡x�ø9$# ﴾_وقولـه:﴿]205[البقـرة ، 

$ yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝ ä3uΖ ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7 ø9$#uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø:$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ﴾..._91[املائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة[ ،

ß‰ƒ وقولـــــه:﴿... Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ãè ø9$#﴾...]_ه:، وقولـــــ]185البقـــــرة...﴿ $ tΒuρ 

Ÿ≅yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym﴾..._كـــــل آيـــــة مـــــن هـــــذه اآليـــــات تصـــــريح   ففـــــي". ]78[احلـــــج

  .215وثالثها: السنة املتواترة مبقصد شرعي أو تنبيه على مقصد"،

       

رفــة مقاصــد و"التعبــري بــاإلرادة الشــرعية وحنوهــا" عنــد األســتاذ اليــويب"من أهــم طــرق مع     
 216شـرعاً يف معرفة مقصود الشارع؛ ألن ما أخرب اهللا عز وجل أنه يريده  نص الشريعة، وهو 

ــــــــه  ــــــــه تعــــــــاىل:﴿......قطعــــــــاً فهــــــــو مقصــــــــود ل $ "، كقول tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# Ÿ≅yè ôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n= tæ ôÏiΒ 8l t� ym 

  .217]6[املائدة_﴾…

      

                                                           
اعلم أننا لسنا بسبيل أن نستدل على قد قال يف مقدمتها: "...ف، و 22إىل20، صمقاصد الشريعة اإلسالمية_  214

لــة مفقــود أو إثبــات املقاصــد الشــرعية املتنوعــة باألدلــة املتعارفــة...؛ ألن وجــود القطــع والظــن القريــب منــه بــني تلــك األد
 . 19ألن غايته حتصيل مقاصد متفق عليها بني الفقهاء، ص نادر..."؛

215مســالك الكشــف عــن مقاصــد الشــريعة بــين يــد النجــار،"_ ويف متثيلــه للطريــق الثالــث نــوُع غمــوض، يُنظر:عبــد ا
،جملـــــة العلـــــوم اإلســـــالمية_جامعة األمـــــري عبـــــد القـــــادر للعلـــــوم اإلسالمية_قســـــنطينة، العـــــدد الشـــــاطبي وابـــــن عاشـــــور"

  .   46_45م)، ص1987مايه/1407الثاين(رمضان

β ﴿..._ حتــرز ــذا عــن اإلرادة الكونيــة: كقولــه تعــاىل_على لســان نــوح عليــه الســالم_:216 Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθ øó ãƒ 
  ]. 34...﴾[هود_

، وقــد قـال يف خامتــة كالمــه: 171إىل168، ص: مقاصــد الشـريعة اإلســالمية وعالقتهــا باألدلــة الشـرعية_ يُنظـر217
عنايـة "...ومع أمهية هذا الطريق من طرق معرفة املقاصـد فـإين مل أر مـن تعـرض لـه حـىت الشـاطيب الـذي عـين ـذا العلـم 

  عظيمة. واهللا تعاىل أعلم".
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مثل ـــا كلهـــا مبنيـــة     
ُ
علـــى اســـتقراء األدلـــة اجلزئيـــة إضـــافة إىل  والقواعـــد_أو املقاصـــد_امل

  استنادها إىل أدلة كلية، ولعل وجوَد قواعَد مبنيٍة فقط على أدلة كلية نادٌر أو معدوم... 

      

  

  

  

  

  

  

وال ميتنـــع أن تكـــون بعـــض القواعـــد املقاصـــدية قـــد أفـــادت قطعيَتهـــا مـــن الـــنص الكلـــي      
  .219ات إىل مراتَب أعلى يف القطع، مثّ ارتقت باستقراء اجلزئي218الذي منه استنبطت

                                                           
ال يفيــد إال الظــن؛ ألنــه متوقــف علــى نقــل ليــة اــردة عــن القــرائن اليقينيــة يَــرى الــرازي أن التمســك بالــدالئل النق _218

اللغـــات، ونقـــل النحـــو والتصـــريف، وعـــدم االشـــرتاك واـــاز والنقـــل واإلضـــمار والتخصـــيص والتقـــدمي والتـــأخري والناســـخ 
ابــن تيميــة وابــن القــيم هــذا  كــذلك، وتبعــه يف هــذا الشــاطيب، وعــارض  ، وكــل ذلــك ظــين، فمــا بــين عليــهواملعــارض العقلــي

وحممـد بـن أيب بكـر ابـن  )،1/28( ،3_املقدمـةالموافقـات)، و408إىل1/390( ،المحصـولينظـر: الـرازي،  الرأي،
، 3(الريـاض:دار العاصـمة،طهللالـدخْيل ا، ت.علـي بـن حممـد الصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطلـةقيم اجلوزيـة، 

موافقــــة صــــحيح المنقــــول لصــــريح  ، وأمحــــد بــــن عبــــد احللــــيم ابــــن تيميــــة،)794إىل3/633م)، (1998ه/1418
موقـــف  وســـليمان بـــن صـــاحل الغصـــن، )،1/40( م)،1985ه/1405، 1(بـــريوت:دار الكتـــب العلميـــة،طالمعقـــول

، 1لرياض:دار العاصــــــــــمة، ط"عرضــــــــــا ونقــــــــــدا"(ا المتكلمــــــــــين مــــــــــن االســــــــــتدالل بنصــــــــــوص الكتــــــــــاب والســــــــــنة
) من صواعق ابن القـيم كـالٌم مـا ينبغـي أن 2/632منه، و( 162) ،ويف ص162إىل1/150م)،(1996ه/1416

 يُقال يف مسلم.
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واحلاصــل أن مصـــادر القاعــدة املقصـــدية هـــي األدلــة الشـــرعية وخصوصــا الـــنص واإلمجـــاع،     
  وطرق تقعيدها هي االستنباط، واالستقراء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  لفرع الثالث: مكانتها في التشريعا

    

                                                                                                                                                                      
اآليـات )، والعبـادي، 81إىل1/79، (البحر المحيط_هذا مبين على القول بتفاوت القطعيات، ينظر: الزركشي، 219

)، وحممــــــــد بــــــــن أمحــــــــد بــــــــن رشــــــــد، 62_1/61، (لكوكــــــــب المنيــــــــرشــــــــرح ا)، والفتــــــــوحي، 4/287، (البينــــــــات
، ت.حممـــــد اإليمـــــان، وأمحـــــد بـــــن عبـــــد احللـــــيم ابـــــن تيميـــــة، 36(بـــــريوت: دار صـــــادر، د.ط، د.ت)، صالمقـــــدمات

  .213_212م)، ص1999ه/1420، 2الزبيدي(بريوت:دار الكتاب العريب،ط
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دة املقصدية يف التشـريع، وهـو لألستاذ الكيالين يف كتابه مبحٌث كامل لبيان مكانة القاع     
  .  221، وصالحية االحتجاج ا يف مقام االستدالل، وهو مطلبه الثاين220مطلبه األول

  وقد أبرز مكانَتها من خالل حمورين:     

، وقد اعتمـد فيـه علـى 222األول: يف عالقة هذه القواعد الكلية جبزئيات الشريعة وفروعها     
واجــب اعتبــار تلــك اجلزئيــات ــذه الكليــات عنــد اجــراء :" ... فمــن اله)790(قــول الشــاطيب

األدلة اخلاصة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، إذ حمال أن تكون اجلزئيات مستغنية عـن  
  كلياا، فمن أخذ بنص مثال يف جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ.

لكلي معرضــا وكمـا أن مــن أخــذ بــاجلزئي معرضـا عــن كليــه فهــو خمطــئ، كـذلك مــن أخــذ بــا    
   223عن جزئيه ..."

قــال األســتاذ:"وملا كانــت القاعــدة املقصــدية مــن كليــات الشــريعة األساســية كــان البــد مــن      
  اعتبارها عند دراسة اجلزئيات، والنظر فيها الستفادة األحكام".

مث استعرض بعض االجتهادات اليت مل تـراع فيهـا الكليـات املقاصـدية متـام املراعـاة فكانـت      
  .  224جمافية حلكمة التشريع

وباملقابــل ذكــر مــن آراء الســابقني مــا يُظهــر االسرتشــاد بالقواعــد الكليــة، وعــدم االكتفــاء      
  .225باجلزئيات يف تقرير األحكام

                                                           

_ 
 .118إىل102، ص قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي220
  .122إىل119جع نفسه، ص _ املر   221
 .116إىل 102_ املرجع نفسه، من ص   222
 ).3/174، (1_املسألة 1_النظر 1، كتاب األدلة _الطرفالموافقات _  223
القصــــــاص، ينظــــــر: حممــــــد بــــــن أيب ســــــهل السرخســــــي،  ب_ ذكــــــر قــــــول أيب حنيفــــــة بــــــأن القتــــــل باملثقــــــل ال يوجــــــ224

)، وهــو مــا يصــادم قاعــدة: (النظــر يف املــآل معتــرب 26/122م)، (1986ه/ 1406(بــريوت: دار املعرفــة، المبســوط
 عنها).    مقصود شرعا)، وقاعدة:(وجوب حفظ النفس اإلنسانية بدفع املفاسد
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واحملــور الثــاين الــذي جيلــي مكانَتهــا هــو كوــا ال تقبــل النســخ كمــا ال تقبــل الــنقض. قــال      
  . 226ون يف الكليات وقوعا، وإن أمكن عقال":"...النسخ ال يكه)790(الشاطيب

     

وأقام األستاذ: مطلب صالحية القواعد املقاصدية لالستدالل ا يف مقـام االجتهـاد علـى      
حــــول العمــــوم املســــتقرى، وخصوصــــا  ه)790(مــــا تكــــرر يف مواضــــع مــــن موافقــــات الشــــاطيب

فات الشـرع، ومـأخوذا قوله:"... كل أصـل شـرعي مل يشـهد لـه نـص معـني، وكـان مالئمـا لتصـر 
لك األصل قد صـار بمجمـوع إذا كان ذ رجع إليهويُ معناه من أدلته؛ فهو صحيح يبىن عليه، 

، وقوله:"... مث استقرى معـىن عامـا مـن أدلـة خاصـة، واطـرد لـه ذلـك 227..."أدلته مقطوعا به
املعــىن؛ مل يفتقــر بعــد ذلــك إىل دليــل خــاص علــى خصــوص نازلــة تعِــن، بــل حيكــم عليهــا وإن  
كانـت خاصـة بالـدخول حتـت عمـوم املعـىن املســتقرى مـن غـري اعتبـار بقيـاس أو غـريه؛ إذ صــار 
ما استقرئ من عموم املعىن كاملنصوص بصيغة عامة؛ فكيف حيتاج مع ذلك إىل صيغة خاصـة 

  .228مبطلوبه؟"

قال األستاذ:" ويظهر مـن ذلـك أن حجيـة القاعـدة املقصـدية وصـالحيتها لالسـتدالل ـا      
فيد من جمموع األدلة اجلزئية اليت ضت مبعىن تلك القاعدة، فإذا كان كـل دليـل جزئـي قد است

هــو حجــة بذاتــه يصــح االســتدالل بــه فمــن بــاب أوىل أن تتحقــق هــذه احلجيــة يف القاعــدة الــيت 
أرشـــدت إليهـــا جممـــوع األدلـــة. وإن تتبـــع اجتهـــادات األئمـــة األعـــالم لريشـــد إىل اعتبـــارهم هلـــذه 

                                                                                                                                                                      
ن مـا _ من اآلراء اليت ذكرها: قول كثري من الصحابة بتضمني الصـناع، مـع أن القاعـدة العامـة أن األمـني ال يضـم  225

ــــــــو  مل يقصــــــــر يف احلفــــــــظ، ــــــــن خل ــــــــاجي،ينظــــــــر: ســــــــليمان ب ــــــــاب العــــــــريب، ط المنتقــــــــى ف الب ــــــــريوت: دار الكت ، 3(ب
    ).   6/71)، (م1983ه/1403

  ).3/338كتاب األدلة _ النظر الثاين _ الفصل الثاين _ املسألة الثانية، (الموافقات __  226
   ).1/32، (3_ املقدمة 227
 ). 65-4/64، (6_املسألة4_ الفصل 2_ النظر 1_ كتاب األدلة_ الطرف 228
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هم ا، للكشف عن احلكم الشرعي املناسب للوقائع واملستجدات اليت مل يـرد القواعد واعتداد
  ..."229فيها نص

      

هذه خالصة مـا أثبتـه املؤلـف يف مبحثـه، أمـا خالصـة مـا ُيسـتدرك عليـه فيـه: فهـو إطالقـه      
  القوَل حبجية القاعدة املقصدية دون رجوع إىل أدلتها اليت أقيمت عليها:

حكامــه الــواردة يف مبحثــه علــى مســلمة هــي يف ذاــا مفتقــرة إىل إثبــات، إذ يبــين املؤلــف أ     
يـــرى أن القواعـــد املقاصـــدية_هكذا بـــإطالق_هي أصـــول شـــرعية تضـــافرت عليهـــا أدلـــة جزئيـــة 

  حىت أفادت فيها القطع.

وهــذا معــارض جبعلــه أدلــة القاعــدة املقصــدية أصــنافا أربعــة: االســتقراء، واإلمجــاع، وقاعــدة      
  صحتها، والدليل العقلي املعتمد على املنطق التشريعي. تقررت

مـــن ثـــالث 230كمـــا أن عـــدد القواعـــد املقاصـــدية املبنيـــة علـــى االســـتقراء اثنتـــا عشـــرة قاعـــدة      
  .231وأربعني تضمنها كتابه

                                                           
، لـنفس اإلنسـانية عرضـة لإلهـدارثل بقول مجهور الفقهاء: إن اجلماعة يقتلون بالواحد؛ خوفـا مـن صـريورة ا_ وقد م229

  ينظر:
ــــــدائع الصــــــنائع فــــــي ترتيــــــب الشــــــرائعأبــــــو بكــــــر بــــــن مســــــعود الكاســــــاين،  ، 2، ط(بــــــريوت: دار الكتــــــاب العــــــريبب

ت. علــي حممـــد البجـــاوي (دار ، أحكـــام القـــرآنحممــد بـــن عبــد اهللا ابـــن العـــريب، )، و 7/238م)، (1982ه/1402
مغنـــــي )، وحممـــــد اخلطيـــــب الشـــــربيين، 624-2/623)، (، د.م.أم1957ه/1376، 1إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة، ط

 ).4/12للنووي(دار الفكر، د.م.أ)، ( المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
، 387، 305، 291، 277، 146_ منهــا ســبع قواعــد مل يصــرح بانبنائهــا علــى دليــل االســتقراء، تنظــر: ص  230

393 ،425 .  
_ يف الباب الثاين: "عرض ودراسة قواعد املقاصد من خالل موضوعاا "، ومل َأَ◌دخل يف العد (القواعد) الثالث  231

 فما بعدها)؛ ألا_يف نظري_مفاهيم ال قواعد. 164الواردة يف مبحث القواعد املقاصدية املبينة ألقسام املصاحل (ص
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مث هــب أن كــل قواعــد املقاصــد قائمــة علــى االســتقراء، فهــل يعــين هــذا أن مجيعهــا كليــات      
  ؟أساسية، وأصول قطعية

قد تقدم أن إفادة القطع ال بد فيهـا مـن اسـتقراء تـام_أو قريـب مـن التمام_ألدلـة الشـريعة      
، وهــو مــا ال يتيســر يف القاعــدة الواحــدة، بلــه يف كــل قواعــد املقاصــد الــيت لــيس هلــا 232املختلفــة

   سند يف النصوص الكلية.

ن قواعـد، ومل يقـل إن كـل مـا  نفُسه مل يدِع القطع يف كثري ممـا ذكـره مـ ه)790(والشاطيب      
  كان مقصدا عاما فهو أصل قطعي، وكلي أساسي...

وحىت مـا بنـاه علـى االسـتقراء ال ُيسـلم لـه كلـه، أال تـرى أن الريسـوين قـد أبطـل باالسـتقراء      
قاعــــدة: (األصــــل يف العبــــادات عــــدم االلتفــــات إىل املعــــاين) مــــع أن أبــــا إســــحاق قــــد أقامهــــا 

  ؟!233عليه

، ونقــل خالفــا لألصــوليني يف بعــض القواعــد 234د تبــع الريســوين الكــيالين يف مناقشــتهاوقــ     
  .235الواردة يف كتابه

                                                           
  .فقط يت اعتمد يف تقعيدها على اجلزئيات_أقصد القواعد ال232
نظريـة المقاصـد )، و514_2/513، (18_املسـألة4_النوع1:_كتاب املقاصد_القسمالموافقات _ ينظر يف 233

، وفيـه أن عــدم التعليـل يف العبــادات هـو قــول "اجلمهـور الغفــري مـن العلمــاء". 222إىل211، صعنـد اإلمــام الشــاطبي
إطــالق الكــيالين يف قطعيــة املقاصــد العامــة املبنيــة علــى االســتقراء ســواء أكــان تامــا أو  ولألســتاذ الريســوين إطــالق يشــبه

 .313_312أكثريا، تنظر: ص
   .243إىل237، صقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي_ 234

، هي قاعـدة:(ليس للمكلـف إيقـاع أسـباب الـرخص 358 -357، صقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي_  235
مــن العــزائم)، قــال املؤلف:"بــدا يل بعــد الدراســة والبحــث أن لألصــوليني والفقهــاء يف هــذه القاعــدة رأيــني:  بغيـة االحنــالل

_الــرأي األول: يوافــق مضــمون القاعــدة..._الرأي الثــاين: أن قصــد أســباب الــرخص بقصــد الرتخــيص مكــروه، وال حيــرم 
 ذلك، وال مينع األخذ بالرخص...".
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قـــال ابـــن عاشـــور:"على الباحـــث يف مقاصـــد الشـــريعة أن يطيـــل التأمـــل وجييـــد التثبـــت يف      
إثبــات مقصـــد شـــرعي، وإيــاه والتســـاهل والتســـرع يف ذلـــك، ألن تعيــني مقصـــد شـــرعي كلـــي أو 

أمــر تتفــرع عنــه أدلــة وأحكــام كثــرية يف االســتنباط، ففــي اخلطــأ فيــه خطــر عظيم...وعلــى جزئــي 
هذا فاحلاصل للباحث عن املقاصد الشـرعية قـد يكـون علمـا قطعيـا أو قريبـا مـن القطعـي، وقـد 
يكون ظنا، وال يعتـرب مـا حصـل للنـاظر مـن ظـن ضـعيف أو دونـه، فـإن مل حيصـل لـه مـن عملـه 

   .236فرضا جمردا ليكون يئة لناظر يأيت بعده..." سوى هذا الضعيف فليفرضه

       

حاصل القول يف القواعد املستقرأة أن ما كان منهـا قطعيـا فهـو كمـا قـال املؤلـف كلـي مـن       
، وحكمــه عــام كعمــوم الصــيغ؛ فينطبــق علــى جزئياتــه 237كليــات الشــريعة، وأصــل مــن أصــوهلا

ئيـــة_ إذا وجـــدت_، كمـــا ال تســـتقل هـــي انطباقــه، وال يســـتقل بـــالنظر فيهـــا عـــن النصـــوص اجلز 
  عنه.

:" فـــإذا ثبـــت باالســـتقراء قاعـــدة كليـــة، مث أتـــى الـــنص علـــى جزئـــي ه)790(قـــال الشـــاطيب     
خيــالف القاعــدة بوجــه مــن وجــوه املخالفــة، فــال بــد مــن اجلمــع يف النظــر بينهمــا ألن الشــارع مل 

  .238ينص على ذلك اجلزئي إال مع احلفظ على تلك القواعد..."

       

، واالسـتقراء درجـات منـه مـا يقـرب مـن 239أما ما مل يبلغ منها القطع فليس له هـذه املزيـة     
  القطع، ومنه ما يبعد على حسب قربه من التمام، وداللة اجلزئيات املستقرأة.

                                                           

236
  .40ص، مقاصد الشريعة اإلسالمية _ 

_ ويرسخ ثبوت القواعد املقاصدية الكربى كوا جتلياٍت حلكمة اهللا يف أحكامه، ورمحته بعباده، ومنها قاعدة:(وضع 237
   الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل)، وقاعدة:(الشارع ال يقصد التكليف بالشاق). 

  ). 3/176( ، 1_املسألة1_النظر 1، كتاب األدلة _الطرفالموافقات_  238
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أما القاعدة املستنبطة من النص الكلي فحجة؛ ألا معىن كلي مستنبط من نص شرعي،      
  اجلزئية املندرجة فيه انطباق العام على أفراده.  فينطبق على املعاين

  وما اجتمع فيه الطريقان_االستنباط واالستقراء_هو ُحجة من باب أْوىل.     

  

                                                                                                                                                                      
_وقد أحلق ابن عاشور املقاصد الظنية القريبة من القطع بالقطعية يف احلجية، وقد مّثل هلا مبنع الضـرر والضـرار، مـع 239

ــــــة العمــــــوم يف الشــــــريعة  أن الشــــــاطيب قــــــال:إن ــــــراهــــــذا املعــــــىن "يف غاي ــــــه وال شــــــك" ءال م ــــــات، في  _كتــــــابالموافق
  .83و42، صاصد الشريعة اإلسالميةمق)، و3/186( ،1_ املسألة1_النظر1األدلة_الطرف
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   األصولية والفقهية  الفرق بينها وبينالفرع الرابع: الوفق و   

  

  أوال: الوفق والفرق بين القـاعدة المقصدية واألصولية

    

 أنــــه ال يقــــوم االســــتنباط إال مــــا، وأن اإلحاطــــة مــــا مــــن شــــروط جتتمــــع القاعــــدتان يف     
  .240االجتهاد

وتفرتقـــان يف أن القواعـــد األصـــولية "تـــدور معظمهـــا حـــول مـــنهج االســـتنباط واالســـتخراج      
لألحكـــام الشـــرعية مــــن أدلتهـــا التفصــــيلية، دون إشـــارة إىل الغايــــة الـــيت تســــعى تلـــك األحكــــام 

...وهذا ظاهر يف جّل القواعـد األصـولية مثـل:(النهي يقتضـي الفـور إلقامتها يف الواقع اإلنساين
  .   241والدوام) و(النهي املطلق يفيد التحرمي)."

أمــا القواعــد املقاصــدية فإضــافة إىل كوا"العنصــر املرعــي باألســاس يف اســتنباط األحكــام،      
ام مــن حيــث إن فإــا تكــون العنصــر األساســي يف ضــبط الكيفيــة الــيت تطبــق ــا تلــك األحكــ

حتقــــــق املقاصــــــد فيكــــــون حتقــــــق املقاصــــــد هــــــو املكيّــــــف األكــــــرب 242تطبيــــــق األحكــــــام غايتــــــه
  .243للتطبيق"

                                                           
 .  77إىل75، صقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي _ ينظر: عبد الرمحان الكيالين،240
  .77_ املرجع نفسه، ص241
 _يف األصل:(غايتها).242
م)، 1992، 1(بريوت:دار الغـرب اإلسـالمي، طفصول من الفكر اإلسالمي بالمغرب_عبد ايد عمر النجار، 243

، 176: يف الفكر األصويل الفقهي، الفصل الرابع: فقه التطبيق ألحكام الشريعة عند اإلمـام الشـاطيب، صالقسم الثاين
  واألستاذ يتكلم عن املقاصد عموما، ويَدخل ضمنها _طبعا_القواعد املقاصدية.  
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وأكثر القواعد املقاصدية ارتباطاً بفقه التطبيق تلك املتعلقة بقصد املكلف كقاعدة:(قصد      
يس الشــارع مــن املكلـــف أن يكــون قصــده مـــن الفعــل موافقــا لقصـــده يف التشــريع)، وقاعـــدة:(ل

للمكلـف أن يقصــد املشــقة لعظــم أجرهــا، ولكــن لــه أن يقصــد العمــل الــذي يعظــم أجــره لعظــم 
مشــقته)، وقاعـــدة:(ليس للمكلــف إيقـــاع أســباب الـــرخص بغيــة االحنـــالل مــن العـــزائم) ، وكـــذا 
القواعد املتعلقة مبآالت األفعال:(النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعاً، كانت األفعـال 

  .244الفة)موافقة أو خم

ويرتتــب علــى هــذا الفــرِق فــرٌق آخــر وهــو أن مصــدر القاعــدة األصــولية هــو علــم اللســان      
 ؛ ألن غرضــها استكشــاف مــراد الشــارع مــن خطابــه، ومصــدر املقصــدية245معظمهــا العــريب يف

أدلة الشريعة الكلية واجلزئية؛ ألـا استكشـاف ملـراد الشـارع مـن أحكامـه، وهـي لـذلك حمتاجـة 
  د األصولية.    إىل القواع

     

وفــّرق األســتاذ الكــيالين بينهمــا بــأمٍر آخــَر: وهــو أّن القواعــد األصــولية ليســت كلهــا حمــل      
اتفاق،"أمـــا القاعـــدة املقصـــدية، الـــيت تعـــرب عـــن معـــان عامـــة، فمـــن املفـــرتض أن تكـــون موضـــع 

 األســـاس ، وقـــد تقـــدمت مناقشـــته يف246اعتبـــار مـــن اجلميـــع؛ إذ إـــا يف رتبـــة الـــنص العـــام..."
الذي بىن عليه تفريقه هذا، وكان يكفيه القول بأن اخلالف فيها أقل منه يف األصولية.                                              

وأْوىل مــن هــذا الفــرِق فــرٌق آخــر عملــي ُميّــزت بــه القاعــدة الفقهيــة عــن األصــولية، وهــو أن      
ئيــات يــتم يف القاعــدة األصــولية بواســطة، وهــو الــدليل الشــرعي، أمــا القاعــدة تعــرف حكــم اجلز 

املقصـــــدية فتنطبـــــق علـــــى جزئياـــــا دون واســـــطة، فمـــــثًال قاعدة:(الشـــــارع ال يقصـــــد التكليـــــف 
                                                           

حات علـــى ، الصـــفقواعـــد المقاصـــد عنـــد اإلمـــام الشـــاطبي_ تُنظـــر القواعـــد األربـــع يف: عبـــد الرمحـــان الكـــيالين، 244
  .384،311،354،362 الرتتيب:

 ).1/2)، (،د.م.أ(بريوت: عامل الكتبالفروق_ ينظر:أمحد بن إدريس القرايف، 245
  .81_80، صقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي_ 246



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

105 

بالشاق) نتعـرف منهـا عـدم مشـروعية كـل فعـل خرجـت فيـه املشـقة عـن املعتـاد دون حاجـة إىل 
= Ÿωuρ قتضـــي التحـــرمي) إىل قولـــه تعـــاىل:﴿...واســـطة، بينمـــا حتتـــاج قاعـــدة:(النهي ي tG øó tƒ Ν ä3àÒ ÷è −/ 

$ ³Ò ÷è t/﴾...حىت تفيد ِحرمة الغيبة مثًال.] 12-[احلجرات  

  

   

  ثانيا: الوفق والفرق بين القـاعدة الفقهية والقـاعدة المقصدية:

    

غايــة مــا  تلتقــي القاعــدتان يف املصــدر والغايــة؛ فمصــدرمها أدلــة الشــريعة اجلزئيــة والكليــة، و       
كــــان منهمــــا حجــــة التعاضــــد مــــع النصــــوص اجلزئيــــة لتعــــرف األحكــــام الشــــرعية يف اجلزيئــــات، 

  وكشف حكم الشارع يف الوقائع واملستجدات اليت مل يرد فيها نص جزئي.

وتفرتقــــان يف أن القاعــــدة الفقهيــــة هــــي حكــــم فقهــــي كلــــي، أمــــا املقصــــدية فمعــــىن وغايــــة      
  شرعية.

حكما شرعيا حيقق وجوده واقعـا، ووراء كـل حكـم شـرعي مقصـد ومعلوم أن لكل مقصد      
يراد حتقيقه، فهل يلزم من هذا أن لكـل قاعـدة مقصـدية قاعـدة فقهيـة، ووراء كـل قاعـدة فقهيـة 

  قاعدة مقصدية؟

  إذا حبثنا األمر من اجلانب النظري قلنا: إن التالزم صحيح.       

ع التطبيقي ألفينا األمر أصعب وأكثـر تعقيـداً... لكن إذا جتاوزنا البحث النظري إىل الواق      
  وال مينعنا هذا من التمثيل:
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فالقاعــــدة املقصــــدية: (الشــــارع ال يقصــــد التكليــــف بالشــــاق واإلعنــــات فيــــه) تقابلهــــا يف      
القواعـــد الفقهيـــة: (املشـــقة جتلـــب التيســـري) الـــيت تقـــرر وجـــوب التســـهيل مـــىت وجـــدت املشـــقة 

واقعا عدم قصد الشارع إىل التكليـف بالشـاق، وقاعـدة: (املقاصـد  اخلارجة عن املعتاد ليتحقق
ــــــــادات والعــــــــادات) تقابل_ولعلهــــــــا تطابق_قاعــــــــدة:(األمور  ــــــــربة يف التصــــــــرفات مــــــــن العب معت
مبقاصدها)، وقاعدة:(الضرر والضرار) فقهية من جهة إجياا رفع الضرر، ومقصدية من جهة 

قال: إن قاعدة:(اليقني ال يـزول بالشـك) تقصـد بياا أن الشارع قاصد إىل رفع الضرر، وقد ي
  إىل حتقيق االستقرار يف العبادات واملعامالت.

وال مــانع مــن أن يكــون للقاعــدة الفقهيــة الواحــدة أكثــر مــن مقصــد_أو أكثــر مــن قاعــدة      
مقصدية_، وال أن يكون للقاعدة املقصدية الواحدة أكثر من حكم شرعي كلي_أو أكثر من 

  قاعدة فقهية_.

ويف تعريـــف األســـتاذ الكـــيالين للقاعـــدة املقصـــدية متســـع هلـــذا التقابـــل بـــني القاعـــدتني ملـــاّ      
قــال: "هــي مــا يعــرب بــه عــن معــىن عــام... اجتهــت إرادة الشــارع إىل إقامتــه مــن خــالل مــا يبــىن 

؛ ألن األحكام اجلزئية اليت تبىن على املعـىن الكلـي جيمعهـا احلكـم الكلـي 247عليه من أحكام"
  صوغ يف القاعدة الفقهية.امل

ويتسع كالمه أكثر هلذا التقابل حينما ميثل هلذه األحكام باحلكم الكلي: (كل من ابتغى      
يف التكــاليف مــا مل تشــرع لــه فعملــه باطــل) الــذي أريــد منــه حتقيــق القاعــدة املقصــدية: (قصــد 

أال يقصـد خـالف الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمـل موافقـا لقصـده يف التشـريع، و 
  ، وظاهر يف احلكم الكلي الذي ذكره اندراجه يف مسمى القاعدة الفقهية.248ما قصد)

                                                           
 .55، ص قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي_  247
  .60-59_ املرجع نفسه، ص  248
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حكـم وقال بعد هذا التمثيل:" فاملعىن العام الـذي تعـرب عنـه القاعـدة املقصـدية حيتـاج إىل      
   .249ليؤيد إقامة هذا املعىن، وحتقيقه، وعدم اإلخالل به" عام

  

ينمـا فـرق بينهمـا مـن حيـث احلجيـة، فأثبتهـا للمقصـدية، ونفاهـا عـن وقد أبعد األستاذ ح     
، مــع أن التكييــف الشــرعي حلجيتهــا واحــد_كما تقــدم 250الفقهيــة مســتندا إىل بعــض النقــول

ــــة العــــام املســــتقرأ بكونــــه قاعــــدة مقصــــدية أو قاعــــدة  ه)790(بيانه_والشــــاطيب مل يُــــنط حجي
  قيام العام على أفراده.  فقهية، بل مىت حصل تضافر األدلة قام ذلك املعىن

وأكثـــــــر مـــــــن هـــــــذا: فإنـــــــه إذا تقـــــــرر أن القواعـــــــد الفقهيـــــــة هـــــــي وســـــــائل حتقيـــــــق القواعـــــــد    
املقابلــة هلــا _علــى األقــل يف القواعــد الكربى_تقــرر معــه أن أدلــة ثبــوت القاعــدة 251املقاصــدية

يف ثبوــا الفقهيــة هــي نفســها أدلــة ثبــوت القاعــدة املقصــدية املقابلــة هلــا، ســواء علينــا أســلكنا 
$مســلك االســتنباط، أم مســلك االســتقراء، أم ســلكنامها معــا: كمــا يف قولــه تعــاىل:﴿  tΒuρ Ÿ≅yè y_ 

ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym...﴾_ فإنـــا نفيـــد منـــه وجـــوب التيســـري إذا وقعـــت املشـــقة،  ]78[ احلـــج ،

  لية واجلزئية املستقرأة.كما نفيد منه عدم قصد الشارع إىل املشقة، وهكذا يف سائر األدلة الك

  

                                                           
 .60_ املرجع نفسه، ص  249
  .71إىل  69سه، ص _ املرجع نف 250
_ صرح األستاذ الكيالين بأن القاعدة الفقهية من قبيل الوسـائل، والقاعـدة املقصـدية مـن قبيـل املقاصـد، ال ليصـل  251

إىل التقابــل، ويوظفــه يف احلجيــة، بــل ليصــل إىل أن:" مراعــاة القواعــد الــيت جتســد املقاصــد والغايــات مقدمــة علــى مراعــاة 
سائل إقامة املقاصد؛ ألن الغاية مقدمة على الوسيلة، وما الوسيلة إال خادم للمقصد"، وقد القواعد الفقهية اليت جتسد و 

  .72_71، صقواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبيجعل هذا فارقا بينهما من حيث األمهية واالعتبار، 
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وقــــد أثبــــت األســــتاذ فرقــــا آخــــر بــــني القاعــــدتني مــــن حيــــث االتفــــاُق واالخــــتالُف علــــى      
: أكـــــد فيـــــه أن القواعــــد الفقهيـــــة ليســـــت كلهـــــا حمــــل اتفـــــاق، خالفـــــا للقواعـــــد 252مضــــموما

ا"؛ "نظـرًا املقاصدية اليت "ال يسع الفقهاء واتهدين خمالفتها، أو إمهاهلـا، أو عـدم االعتـداد ـ
لكثـــرة تأكــــدها وانتشــــارها يف أبــــواب الشــــريعة املختلفــــة"، "وإذا مــــا وجــــدنا أن بعــــض الفقهــــاء 
خيالف معىن إحدى هذه القواعد املقاصدية يف مسألة جزئية فليس معىن ذلك: أن ذاك الفقيه 

صـدية ال يعترب تلك القاعدة يف االستدالل، وإمنا يرجع األمر إىل عدم حتقق منـاط القاعـدة املق
  يف تلك الواقعة اجلزئية...".

يف بعـــــض  ه)790(وقـــــد تقـــــدم أن األســـــتاذ_وقبله األســـــتاذ الريســـــوين_خالف الشـــــاطيب     
  القواعد، كما ذكر خالفاً لألصوليني يف بعضها.

ولو أن األستاذ قال: إن اخلالف يف القواعد املقاصدية أقل منه يف القواعد الفقهية لكان      
أن اخلالف يف الفقهيات يتناقص كلما اجتهنا من األسـفل إىل األعلـى: أي ملذهبه وجٌه؛ ذلك 

إن دائـــرة االتفـــاق تـــزداد اتســـاعاً كلمـــا تـــدرجنا مـــن اجلزئيـــات الظنيـــة إىل الضـــوابط الفقهيـــة إىل 
  القواعد الفقهية واملقاصدية األقل استيعابا للجزئيات إىل القواعد الفقهية واملقصدية الكربى.

القواعـــــد املقاصـــــدية أعلــــى درجـــــة مـــــن الفقهيــــة؛ ألن املقاصـــــد أشـــــرف علـــــى ومعلــــوم أن      
  الوسائل، فيكون اخلالف فيها أقل من اخلالف يف القواعد الفقهية.  

     

                                                                   خالصة ما يُقال يف مفهوم القاعدة املقصدية إذن أا:           

_ غايــة شــرعية عامــة ال تــدخل ضــمنها املقاصــد اخلاصــة واجلزئيــة، وال القواعــد الكاشــفة عــن  
                                                                                                                                                         املقاصد.

                                                           
 .74 -72، ص قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي_  252
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  ط واالستقراء._ وأن مصادرها هي األدلة الشرعية املختلفة، وطرق تقعيدها هي االستنبا

_ وأن حكم القواعد املقاصدية املستنبطة من النصوص الكلية أو املستقرأة استقراء تاما أو 
قريبا منه ينطبق على جزئياته انطباق العام على أفراده، وال يستقل بالنظر فيها عن النصوص 

  اجلزئية_إذا وجدت_كما ال تستقل هي عنه.

ية يف توقـــف االســـتنباط عليهمـــا، وتفرتقـــان يف كـــون _ وتلتقـــي القاعـــدة املقصـــدية مـــع األصـــول
األصـــولية ال تشـــري إىل الغايـــة الشـــرعية، وتتجـــاوز املقصـــدية فقـــه االســـتنباط إىل فقـــه التطبيـــق، 
فتضـبط أقسـام منهـا كيفيــة تطبيـق األحكـام علــى الوقـائع، ومصـدر القاعــدة األصـولية هـو علــم 

د الشــــارع مــــن خطابــــه، ومصــــدر معظمهــــا؛ ألن غرضــــها استكشــــاف مــــرا اللســــان العــــريب يف
أدلـــة الشـــريعة الكليـــة واجلزئيـــة؛ ألـــا استكشـــاف ملـــراد الشـــارع مـــن أحكامـــه، وهـــي  املقصـــدية

  لذلك حمتاجة إىل القواعد األصولية.

وتعـــرف حكـــم اجلزئيـــات يـــتم يف القاعـــدة األصـــولية بواســـطة، وهـــو الـــدليل الشـــرعي، أمـــا      
  دون واسطة.     القاعدة املقصدية فتنطبق على جزئياا 

_ وجتتمـــع مـــع القاعـــدة الفقهيـــة يف املصـــدر والغايـــة، وتفرتقـــان يف أن املقصـــدية معـــىن شـــرعي 
  والفقهية حكم فقهي، وذا تكون القواعد الفقهية هي وسائل حتقيق املقاصدية.  

  

) وميكــن للتعبــري عــن هــذا املفهــوم اعتمــاُد تعريــف األســتاذ الكــيالين مــع اســتبداِل (الغايــة     
بــــ(املعىن)؛ ألـــا أوضـــح، وذكـــِر طريقـــْي التقعيـــد، وإغفـــاِل عبارة:"مـــا يعـــرب بـــه عـــن..."؛ إذ ال 

غايـــة عامـــة مســـتنبطة أو مســـتقرأة مـــن أدلـــة  حاجـــة إليهـــا، فالقاعـــدة املقصـــدية إذن هـــي:
   الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خالل ما بني عليها من أحكام.
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  مبحث الثاني: المسائلال
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   تمهيد

تعريف األمر والنهي والمصلحة  : المطلب األول
والمفسدة وحصر األمر في المصلحة والنهي في درء  

  المفسدة

المطلب الثاني: التـّالزم بين رتبة الحكم ورتبة المصلحة  
  أو المفسدة  

  : وجود الّتساوي بين المصلحة والمفسدة         المطلب الثالث
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  مهيدت
هــذا املبحــث ثالثــة مطالــب: األول يف تعريــف األمــر والنهــي واملصــلحة واملفســدة  حيــوي      

وبيان مدى صحة حصر األمر يف جلب املصلحة، والنهي يف درء املفسدة، والثاين: يف صحة 
واطــراد الــتالزم بــني رتبــة احلكــم ورتبــة املصــلحة أو املفســدة، والثالــث يف وجــود حــال تتســاوى 

  صلحة مع املفسدة.فيها امل

املفاســد أوىل  درء:(قاعــدةوالغــرض مــن حبــث احلصــر يف األول إثبــات أو نفــي صــحة بنــاء      
من جلب املصاحل) على أدلة تأكد اعتناء الشرع برتك املنهيات نسبة إىل فعل املأمورات، وكذا 

أعظـم مـن فعـل املـأمور بـه  جـنسصحة القـول يف إثبـات التعـارض بـني قاعـدة الـدرء وقاعـدة: (
جــنس تــرك املنهــي عنــه) بــأن مــآل الثانيــة أن جلــب املصــلحة أوىل مــن درء املفســدة، وبالتــايل 

  فهي ضد لألوىل.

ولــيس هــذا هــو الســبيل الوحيــد يف إثباتــه؛ ألن أهــم حجــج قاعــدة الــدرء مســوقة لبيــان أن      
  احلرص على ترك املنهيات آكد من احلرص على فعل املأمورات. 
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جلـب املصـاحل  ى ثبوت التالزم يف املطلب الثاين صـحة تـالزم آخـر بـني أولويـةوتتوقف عل     
أو درء املفاسـد وبــني أولويــة فعـل املــأمورات أو تــرك املنهيــات، فتتوقـف عليــه صــحة االســتدالل 
على قاعدة:(درء املفاسد أوىل مـن جلـب املصـاحل) بأدلـة تفيـد أن تـرك املنهيـات أوىل مـن فعـل 

  املأمورات.

شــرط يف إثبـــات التعــارض بـــني القاعــدة وقاعــدة:(جنس فعـــل املــأمور بـــه أعظــم مـــن وهــو      
  جنس ترك املنهي عنه)، وإن مل يكن املسلك الوحيد يف إثباته. 

وهـــو شـــرط يف صـــحة اقتضـــاِء التســـاوي بـــني املصـــلحة واملفســـدة التعـــادَل بـــني املـــأمور بـــه     
  واملنهي عنه يف التزاحم، وكذا اقتضاء الثاين لألول.

     

ـــْرجح      ـــا فـــال خيلـــو إمـــا أن تـَ أمـــا مطلـــب التســـاوي فمعلـــوم أن املصـــلحة واملفســـدة إذا تزامحت
املصــــلحة أو تـَــــْرجح املفســــدة أو تتســــاويا. واحلالــــة الثانيــــة والثالثــــة جمــــاالن حمــــتمالن إلعمــــال 
قاعــــــدة:(درء املفاســــــد أوىل مــــــن جلــــــب املصــــــاحل)، واحلالــــــة األوىل والثالثــــــة جمــــــاالن حمــــــتمالن 

  دة:(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه).   لقاع

وال إشكال يف وجود حاليت رجحان إحدامها، ولكن اخلالف هو يف وجود حالة التسـاوي،    
فاســتوجب األمــر حبــث وجودهــا قبــل البحــث يف حكمهــا الــذي ســيأيت_بإذن اهللا_يف الكــالم 

  عن جمال إعمال القاعدتني. 
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تعريــف األمــر والنهــي والمصــلحة والمفســدة  : األول:   المطلــب
  وحصر األمر في المصلحة والنهي في درء المفسدة

  

  الفرع األول: تعريف األمر والنهي

  

  :األمر_أوال

  

  _حد األمر:1

اجتمعت أهم تعريفات األمر عند األصوليني يف أنه "طلـب فعـل"، وافرتقـت يف كثـري مـن      
  .253القيود نفيا وإثباتا

فمــنهم مــن اشــرتط العلــو، وقـــال: إن اآلمــر جيــب أن يكــون أعلـــى رتبــة مــن املــأمور حـــىت      
  .254ُيسمى الطلب أمرا

                                                           
253

علـم، والَعجـب،  أما يف اللغة: فيأيت مبعان مخسة:_  
َ
األمر مـن األمـور، واألمـر ضـد النهـي، واَألَمـر النمـاء والربكـة، وامل

 ).1/137(، معجم مقاييس اللغةابن فارس، 
254

)، ويف نقــده: أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب 2/30، (المحصــول، ينظــر الــرازي، ينســب هــذا الــرأي جلمهــور املعتزلــة_  
، 1بــــــد احلميــــــد بــــــن علــــــي أبــــــو زنيــــــد(بريوت: مؤسســــــة الرســــــالة، ط(الصــــــغري)، ت. عالتقريــــــب واإلرشــــــادالبــــــاقالين، 

  ).2/5م)، (1998ه/1418
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ومنهم من قـال: اعتبـار االسـتعالء أوىل مـن اعتبـار العلـو؛ ألن مـن قـال لغـريه: افعـل علـى      
ال لغــريه: ســبيل التضــرع إليــه ال يُقــال: إنــه أمــره، وإن كــان أعلــى رتبــة مــن املقــول إليــه، ومــن قــ

  .255افعل على سبيل االستعالء يقال: إنه أمره وإن كان املقول له أعلى رتبة منه

  .256ومنهم من مل يعترب ال العلو وال االستعالء     

  .257ومنهم من أضاف قيد اجلزم أو احلتم لُيخرج الندب عن حّد األمر     

  ستعالء.طلب فعل على جهة االولعل األقرب يف تعريفه أن يقال: إنه      

  فـ"طلب الفعل" احرتاٌز عن النهي وغريه من أقسام الكالم.     

  258و"على جهة االستعالء" احرتاٌز عن الطلب جبهة الدعاء وااللتماس.     

  

  :_صيغ األمر2

ُيستطرد يف كثري من كتب األصـول يف بيـان املعـاين الـيت تـدل عليهـا صـيغة "افعـل" ممـا هـو      
ـــــه تعـــــاىل:﴿... داخـــــل يف مفهـــــوم الطلـــــب ومـــــا (sŒÎ# لـــــيس بـــــداخل، كاإلباحـــــة يف قول uρ ÷Λ äù= n= ym 

(#ρßŠ$ sÜô¹ $$ sù﴾..._والتهديد يف قوله تعاىل:﴿...]2[املائدة ، (#θ è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜçG ø⁄ Ï©﴾..]_259]40فصلت.  
                                                           

255
)، وكــذلك اآلمــدي، 2/17)، و(2/33، (المحصــولنقلــه الــرازي عــن أيب احلســني البصــري، وأثبتــه يف تعريفــه، _  

كشـــف األســـرار شـــرح المصـــنف علـــى )، وعبـــد اهللا بـــن أمحـــد النســـفي، 2/265، (اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام
 ).45_1/44م)، (1986ه/1406، 1(بريوت: دار الكتب العلمية، طالمنار

256
  ).2/30، (المحصولقال الرازي:"قال أصحابنا: ال يعترب العلو وال االستعالء"، _  

257
 المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي)، وفتحي الدريين، 1/369، (مسلم الثبوتينظر: ابن عبد الشكور، _  

، وقال الزركشي: اجلمهور على أن النـدب مـأمور بـه، 550، صم)1997/ه1418، 3الة، ط(بريوت: مؤسسة الرس
  ).3/261، (البحر المحيط

258
ــــــــي بــــــــن أيب علــــــــي اآلمــــــــدي،_   ، 1ط (بــــــــريوت:دار الكتــــــــب العلميــــــــة،اإلحكــــــــام فــــــــي أصــــــــول األحكــــــــام عل

  ).2/365)، (م1985ه/1405
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  وأوىل منه يف هذا املقام ذكر بعض الصيغ الدالة على معىن الطلب واالقتضاء:      

θ#) ة وغــــــــري صــــــــرحية، األوىل: كقولــــــــه تعــــــــاىل:﴿...األوامــــــــر ضــــــــربان صــــــــرحي      ßϑŠ Ï% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$#...﴾]_كمــــا جـــاء منهــــا جمـــيء اإلخبــــار عـــن تقريــــر احلكـــم كقولــــه   :والثانيـــة، ]110البقـــرة

=| تعاىل:﴿... ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$#...﴾]_وهذا جار جمـرى الصـريح، ومـا جـاء جمـيء ، ]183البقرة

ــــــــه  مدحــــــــه أو مــــــــدح فاعلــــــــه وترتيــــــــب الثــــــــواب علــــــــى الفعــــــــل أو اإلخبــــــــار مبحبــــــــة اهللا، كقول
=� ª!$#uρ تعــاىل:﴿... Ït ä† š ÏΖ Å¡ósßϑ ø9$# ﴾]_وقولــه:]134آل عمـران ، ...﴿∅tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

ã& ù# Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ”Ì� ôfs? ÏΒ $ yγÏF óss? ã�≈ yγ÷Ρ F{ $# šÏ$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù ...﴾]_وهـذه دالـة علـى طلـب ، ]13النساء

  .260عل من غري إشكالالف

   

  

  :_موجب األمر3

ال بد أن يكون فعُله راجحا على تركه، فإن كان ممتنع الرتك كان واجبا،  إن الفعل املطلوب    
θ#) كقولـه تعـاىل:﴿... ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$#...﴾]_وإن مل يكـن ممتنـع الـرتك فإمـا أن يكـون ]110البقـرة ،

%tÏ عـــاىل:﴿...ترجحـــه ملصـــلحة أخرويـــة فهـــو املنـــدوب كقولـــه ت ©! $#uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3ø9$# $ £ϑ ÏΒ ôM s3n= tΒ 

öΝ ä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?%s3sù ÷βÎ) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz ﴾...]_وإمــــا ملصــــلحة دنيويــــة وهــــو اإلرشــــاد،  ]33النــــور ،

ρß‰Îη#) كقوله تعاىل:﴿... ô±tF ó™ $#uρ È øy‰‹ Íκ y− ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘... ﴾]_261]282البقرة  

  واختلف األصوليون يف داللة األمر املتجرد عن القرائن:     
                                                                                                                                                                      

259
  ).41إىل2/39، (المحصول)، والرازي، 2/66،(المستصفىينظر: الغزايل، _  
260

  ).422إىل3/404(، 7، مسألة3، فصل2كتاب األدلة، النظر، الموافقاتينظر: _ 
261
 ).2/368(، اإلحكام في أصول األحكام_ ينظر: اآلمدي،  
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  .262فقال قوٌم: هو للوجوب، ويُعزى هذا الرأي ألكثر الفقهاء واملتكلمني     

  .263وقال قوم: هو للندب     

  .   264وقال قوم: هو للقدر املشرتك بينهما، وهو ترجيح الفعل على الرتك     

، وتوقـــــف 265بـــــني الوجـــــوب والنـــــدب واإلرشـــــاد وذهبـــــت طائفـــــة مـــــنهم إىل أنـــــه مشـــــرتك     
  .266آخرون

واملبــاح عنــد مجــاهري العلمــاء لــيس مــأمورا بــه وال منهيــا عنــه مــن حيــث هــو مبــاح، وتنقــل       
 كتــب األصــول رأيــاً خمالفــاً يــذهب فيــه صــاحبه إىل أن املبــاح مــأموٌر بــه، وقــد أجيــب عنــه وُرد

  .267مذهبه

حبسـب الكليـة واجلزئيـة تتجاذـا األحكـام البـواقي،  أن اإلباحـةه) 790وقرر الشاطيب (     
فاملباح يكون مباحا باجلزء مطلوبا بالكل على جهة النـدب أو الوجـوب، ومباحـا بـاجلزء منهيـا 

  عنه بالكل على جهة الكراهة أو املنع فهذه أربعة أقسام:

                                                           
262

 ).1/50، (كشف األسراروالنسفي، )، 2/44( المحصول،ينظر: الرازي، _  
263
، اإلحكام في أصول األحكام، ، ينظر: اآلمديينسب إىل أيب هاشم وكثري من املتكلمني ومجاعة من الفقهاء_  

)2/369.( 
264

 ).2/369، (اإلحكام في أصول األحكامذكره اآلمدي ومل يعزه،  _ 

265
  ).2/369، (اإلحكامإىل الشيعة،  _عزاه اآلمدي 
266
)، وقـال الغـزايل: 2/369، (اإلحكـام _نسبه اآلمدي إىل األشعري والقاضي أيب بكر والغزايل، وقال هـو األصـح، 

ن ممــن قــال يتوقــف فيــه مــن يــرى أنــه مشــرتك كلفــظ العــني، ومــنهم مــن قــال: ال نــدري أنــه مشــرتك أو ُوضــع ألحــدمها إ
، المستصــفىواسـتعمل يف الثــاين جمــازاً، قـال: واملختــار أنــه متوقـف فيــه، وكالمــه بعـد يــدل علــى أنــه يقصـد املعــىن الثــاين، 

 مــن املتكلمــني والفقهــاء أنــه حمتمــل للوجــوب والنــدب )، أمــا القاضــي أبــو بكــر فنقــل عــن األشــعري وكثــري72و 2/70(
  ).  2/27( التقريب واإلرشادومشرتك بينهما، وقال: هذا هو احلق الذي به نقول، 

267
...)، 2/17، (رشـادالتقريـب واإل_نسبه البـاقالين إىل البلخـي، واآلمـدي إىل الكعـيب وأتباعـه مـن املعتزلـة، ينظـر:  

 ). 2/69، (المستصفىايل، )، وينظر الغز 1/107، (اإلحكامو
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ى الواجـــب فـــاألول: كـــالتمتع بالطيبـــات مـــن املأكـــل واملشـــرب، واملركـــب وامللـــبس ممـــا ســـو      
  واملندوب أو املكروه، فهو مباح باجلزء، فلو ترك مجلة كان على خالف ما ندب إليه الشرع.

والثاين: كاألكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه االكتسـابات اجلـائزة، كـل      
و هـذه األشـياء مباحـة بـاجلزء أي إذا اختـار أحـد هـذه األشـياء علـى مـا سـواها فـذلك جـائز، أ

تركهـا الرجـل يف بعــض األحـوال أو األزمــان، أو تركهـا بعـض النــاس مل يقـدح ذلــك. فلـو فرضــنا 
  ترك الناس كلهم ذلك لكان تركا ملا هو من الضروريات املأمور ا.

والثالـــث: كالتنــــزه يف البســـاتني والغنـــاء املبـــاح واللعـــب املبـــاح، إن فعـــل ذلـــك دائمـــا كـــان      
  مكروًها.

    268ملباحات اليت تقدح يف العدالة املداومة عليها.والرابع: كا     

  

  ثانيا_ النهي

  .269، وما قيل يف األمر يقال فيهعلى جهة االستعالء    النهي طلب كف :_حّد النهي1

"ملــا كــان النهــي مقــابال لألمــر، فكــل مــا قيــل يف حــد األمــر... ه): 631قــال اآلمــدي(     
  .270فقد قيل مقابله يف حد النهي"

  
                                                           

268
  ).210إىل  1/206(، 2_مسألة كتاب األحكام، الموافقات_ 
269

 )، ابـن عبـد الشـكور،2/317، (التقريب واإلرشاد)، والباقالين، 140/ 1، (كشف األسرار_ينظر: النسفي،  
، أمــا 558، صالمنــاهج األصــولية)، والــدريين، 3/365( البحــر المحــيط)، والزركشــي، 1/395، (مســلم الثبــوت

، معجــم مقــاييس اللغــةأصــله يف اللغــة فقــال ابــن فــارس:"النون واهلــاء واليــاء أصــل صــحيح يــدل علــى غايــة وبلــوغ..."، 
)5/359 .(  

270
  ).2/99، (المستصفى)، وحنوه يف الغزايل، 2/406، (اإلحكام_ 
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   :ي_صيغ النه2

Ÿξ للنهي كما لألمر صـيغ صـرحية وغـري صـرحية، ومـن الصـريح قولـه تعـاىل:﴿...      sù ≅à)s? !$ yϑ çλ °; 

7e∃ é&﴾..._ومــن غــري الصــريح مــا جــاء جمــيء اإلخبــار كقولــه تعــاىل:﴿...]23[اإلســراء ،s9uρ Ÿ≅yè øgs† 

ª!$# tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ÷σ çRùQ$# ¸ξ‹ Î6 y™﴾_رى الصريحوهو جار جم ]،141[النساء.   

ومنه ما جاء جميء ذمه أو ذم فاعله أو ترتيـب العقـاب أو اإلخبـار ببغضـه وكراهتـه وعـدم      
ــــه، كقولــــه تعــــاىل:﴿ tΒuρ ÄÈ∅ حب ÷è tƒ ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ … çνyŠρß‰ãn ã& ù# Åz ô‰ãƒ #�‘$ tΡ﴾..._14[النســــاء ،[

öΝ :﴿وقولـــه à6 ‾Ρ Î) tβθ è? ù'tG s9 tΑ$ y_Ìh�9$# Zοuθ öκ y− ÏiΒ ÂχρßŠ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ö≅t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθ s% šχθ èùÌ� ó¡•Β﴾_81[األعـــراف[ ،

…﴿... وقوله: çµ ‾Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† t ÏùÎ� ô£ßϑ ø9$# ﴾_فهذه دالة على طلب الـرتك يف املـذموم مـن  ،]31[األعـراف

  .271غري إشكال

تعــاىل:  أمــا صــيغة "ال تفعــل" فكمــا تــأيت ملعــىن النهــي تــأيت ملعــان أخــرى كالــدعاء يف قولــه     
...﴿$ uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $ oΨù= Ïdϑ ysè? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨs9  Ïµ Î/﴾..._272]286[البقرة.  

  

                                                           
271

ل يف املقدمة وقا).422إىل3/404( 7_مسألة:3_ فصل 2، كتاب األدلة _ نظرالموافقات_ينظر: الشاطيب،  
..﴿.: "...قولـــه تعـــاىل: 13 s9uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# tÌ� Ï�≈ s3 ù= Ï9 ’ n?tã t ÏΖÏΒ ÷σ çRùQ$# ¸ξ‹ Î6 y™﴾_إن محــــل علـــى أنـــه إخبــــار مل ]141[النســـاء

"، والنهـي هـو عــن تـويل الكـافر شـؤون املســلم يف يسـتمر خمـربه لوقـوع سـبيل الكــافر علـى املـؤمن كثـريا بأســره وإذاللـه.... 
  ).1/156ها كما أفاده الشيخ دراز، (العقود وغري 

272
 ).2/67، (المستصفى _وينظر: الغزايل: 
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  _موجب النهي:3

الفعل املنهي عنه هو فعل ترجح ترُكـه علـى فعلـه، فـإن كـان ممتنـع الفعـل كـان حمرمـا كقولـه      
Ÿωuρ (#θ﴿تعـــاىل:  ç/ t� ø)s? #’ oΤ Ìh“9$# ...﴾_الفعـــل كـــان مكروًهـــا كقولـــه  عغـــري ممتنـــ ، وإن كـــان]32[اإلســـراء

Ÿωuρ (#θ تعاىل:﴿... ßϑ £ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ø9$# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθ à)Ï�Ψè? ...﴾ _273]267[البقرة.  

ه): 606اـرد عـن القـرائن اخـتالفهم يف األمـر: قـال الـرازي( واختلف العلماء يف النهي     
    .274"ظاهر النهي التحرمي، وفيه املذاهب اليت ذكرناها يف أن األمر للوجوب"

ثالثــة مــذاهب يف النهــي: التحــرمي، ونســبه للجمهــور، والتنـــزيه،  )ه794(وذكــر الزركشــي     
  .275وأنه موقوف ال يقتضي التحرمي وغريه إالّ بدليل

  

  

  

  

  

  
                                                           

273
، وذكر الغزايل أن من معـاين "ال تفعـل" اإلرشـاد كقولـه )3/367(البحر المحيط، _ ينظر يف األمثلة: الزركشي،  

Ÿω (#θ تعاىل:﴿ è= t↔ ó¡n@ ô tã u!$u‹ ô©r& β Î) y‰ ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡n@_2/67، (المستصفىينظر:  ]،101﴾[املائدة.(  
274
  ).1/140(  كشف األسرار)، وينظر: النسفي، 2/281، (المحصول_ 
275
)، قال يف الثاين: حكاه بعض أصحابنا وجها، وعزاه أبو اخلطاب احلنبلي لقوم، ويف 3/366، (البحر المحيط_ 

  الثالث: "ونسب لألشعري".
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  :: تعريف المصلحة والمفسدةثانيالفرع ال

  

، 276الح والفســـاد، أو هــي واحـــدة املصـــاحلطــاملصــلحة لغـــة مبعــىن الصـــالح، وهــو ضـــد ال     
  .277واملفسدة خالف املصلحة، يقال: هذا األمر مفسدة لكذا، أي فيه فساد

  أما يف الشرع فعرف علماء األصول املصلحة واملفسدة تعريفات عدة:     

                                                           
  ).5/3412، (محكم والمحيط األعظمال)، وابن سيده، 4/2479، (لسان العربابن منظور،   _276
  )3412/ 5، (لسان العربابن منظور،   _277
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نفعــة أو أمــا املصــلحة فهــي عبــارة يف األصــل عــن جلــب م"): ه505تعريــف الغــزايل (_1     
ودفـع املضـرة مقاصـد اخللـق وصـالح اخللـق ذلـك فـإن جلـب املنفعـة  دفع مضرة، ولسنا نعين به

  يف حتصيل مقاصدهم. لكنا نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشارع.

ونفســـهم، وعقلهـــم،  ،وهـــو أن حيفـــظ علـــيهم ديـــنهم :ومقصـــود الشـــرع مـــن اخللـــق مخســـة     
وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهـو مصـلحة، وكـل مـا يفـّوت  ،ونسلهم
  .278"…صول فهو مفسدة، ودفعها مصلحةهذه األ

واملــراد باملصــلحة احملافظــة علــى مقصــود الشــرع "): ه 568تعريــف اخلــوارزمي (تقريبــا _2     
  .279"بدفع املفاسد عن اخللق

املصلحة  ال معىن  هلـا إال اللـذة، أو مـا يكـون  وسـيلة … "):ه 606تعريف الرازي (_3     
  .280"…مل، أو ما يكون وسيلة إليهإليها، واملفسدة ال معىن هلا إال األ

       

  

  .281"املصلحة هي جلب املنفعة أو دفع املضرة …"): ه 620تعريف ابن قدامة (_4     

واملصلحة لذة أو سـببها، أو فرحـة أو سـببها، واملفسـدة أمل "): ه 660تعريف العز (_5     
  .282"أو سببه، أو غم، أو سببه

                                                           
  ).417-1/416، (المستصفى  _278
إرشـــاد يف  -دون ذكـــر الكتـــاب–)، والشـــوكاين 8/83، (البحـــر المحـــيطنســـبه إىل كتابـــه الكـــايف الزركشـــي يف   _279

  وارزمي.هو حممود بن حممد العباسي اخل "الكايف يف الفقه"، وصاحب 358، ص الفحول
  ).5/158)، وينظر: (6/179، (المحصول _280
لعبــد  نزهــة الخــاطر العــاطر، مــع شــرحه روضــة النــاظر وُجنــة المنــاظرعبــد اهللا بــن أمحــد موفــق الــدين ابــن قدامــة، _281

  ).1/412)، (د.مالقادر ابن بدران (
توفيقيــة: دار الكتــاب (ال ت.د/جــالل الــدين عبــد الرمحــان ،القواعــد الصــغرى أو الفوائــد فــي اختصــار المقاصــد_282

وهــي منقســمة إىل  …"): 12-1/11( قواعــد األحكــام، وقــال يف 35، ص م)1988ه/1409، 1اجلــامعي، ط
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حـــدها حبســـب العـــرف فهـــي الســـبب املـــؤدي إىل وأمـــا "): ه 716تعريـــف الطـــويف (_6     
الصــالح والنفــع كالتجــارة املؤديــة إىل الــربح، وحبســب الشــرع هــي الســبب املــؤدي إىل مقصــود 

…الشارع عبادة أو عادة
283.  

واملصـلحة اللـذة ووسـيلتها، واملفسـدة األمل "): ه 756تعريف عضد الدين اإلجييب (_7      
  .284"ي وأخرويووسيلته، وكالمها نفسي وبدين ودنيو 

وصــف للفعــل حيصــل بــه الصــالح أي النفــع منــه غالبــا أو  …"تعريــف ابــن عاشــور: _8      
  .285"دائما للجمهور أو اآلحاد

املنفعـــة الـــيت قصـــدها الشـــارع احلكـــيم لعبـــاده، مـــن حفـــظ ديـــنهم، "تعريـــف البـــوطي: _9     
  .286"وأمواهلم، طبق ترتيب معني فيما بينها ونفوسهم، وعقوهلم، ونسلهم،

..فإن مفهـوم املصـلحة واملفسـدة عنـد العلمـاء املسـلمني يـدخل "تعريف الريسوين: _10      
واملصــــاحل  ،فيـــه املصـــاحل األخرويـــة ووســــائلها وأســـباا، واملفاســـد األخرويــــة ووســـائلها وأســـباا

  الدنيوية ووسائلها وأسباا، واملفاسد الدنيوية ووسائلها وأسباا.

ل لـــذة ومتعـــة جســـمية كانـــت أو نفســـية أو عقليـــة أو روحيـــة. وحقيقـــة املصـــلحة: هـــي كـــ    
  .287" وعذاب جسميا كان أو نفسيا أو عقليا أو روحياملوحقيقة املفسدة هي كل أ

                                                                                                                                                                      

،والثــاين جمــازي وهــو أســباا  املصــاحل ضــربان: أحــدمها حقيقــي وهــو األفــراح واللــذات"): 1/14، ويف ("دنيويــة وأخرويــة
  ."…وكذلك املفاسد …
، شـرح مختصـر الروضـةعلـى تعريفـه للمصـلحة يف  ، وقـد أقـر ابـن قدامـةَ 112، ص رسالة في رعايـة المصـلحة_283

وهــي كمــا ذكــر جلــب نفــع، أو دفــع ضــرر؛ ألن قــوام اإلنســان يف دينــه ودنيــاه ويف معاشــه ومعــاده حبصــول اخلــري "قــال: 
ختصـــر شـــرح م. ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي الطـــويف، "وانـــدفاع الشـــر، وإن شـــئت قلـــت حبصـــول املالئـــم، وانـــدفاع املنـــايف

  ).3/204م)، (1998/ه1419، 2، ت. عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي (بريوت: مؤسسة الرسالة، طالروضة
، ت.د/شــــعبان حممــــد إمساعيــــل (القــــاهرة: مكتبــــة الكليــــات األزهريــــة، بالبــــن احلاجــــ شــــرح مختصــــر المنتهــــى _284

  ).2/239م)، (1983/ه1403
  .65، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية-285
  .27، صحةضوابط المصل_286
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  اآلتية: القضايا وجممل القضايا واإلشكاالت الواردة يف هذه التعاريف تلخصه    

  هل املصلحة منفعة ولذة أو حفاظ على مقصود الشارع؟._1      

قـــد ينحســـم األمـــر بـــأن يقـــال: مـــا جـــاءت الشـــرائع إال لتحصـــيل منـــافع النـــاس يف الـــدنيا       
  .مقصود الشارع إال حتقيق سعادة الدارين، ودرء الغموم واآلالم فيهماليس واآلخرة، و 

ما ساير هوى اإلنسان، وإن  -أو املنفعة–وال قائل من علماء املسلمني بأن املراد باللذة       
فِلـــَم إذن التحـــرج مـــن التعبـــري عـــن املصـــلحة بالفرحـــة واللـــذة  رع مرجوحـــا مـــردودا.كـــان يف الشـــ

  .288واملنفعة، وعن املفسدة بالغم واألمل واملضرة؟

وهلذا الرأي وجاهة، ولكـن خـري منـه وأحـوط أن ُجيمـع يف تعريـف املصـلحة بـني األمـرين:       
فعــل الشــيخ البــوطي، فيكــون  احلفــاظ علــى مقصــود الشــارع، واملنفعــة أو اللــذة والفرحــة، كمــا

فالمصـلحة هـي المنفعـة التـي  نا حلقيقة املصلحة وُمظهـرا للميـزان الـذي بـه تقـّوم.التعريف مبيّ 
  ، والمفسدة هي المضرة التي قصد دفعها.289قصد الشرع جلبها

  

احملافظــة ") أن املصــلحة هـي: ه568جـاء يف التعريـف املنقــول عـن اخلــوارزمي (تقريبـا _2     
  ."الشرع بدفع املفاسد عن اخللق على مقصود

ولكـن "وقد اعتذر األستاذ حسني حامد حسان حلصر املصـلحة يف دفـع املفسـدة فقـال:      
إذا عرفنـــا أن املصـــلحة واملفســـدة نقيضـــان ســـهل اخلطـــب، ذلـــك أن دفـــع املفاســـد عـــن اخللـــق 

  .290"يستلزم جلب املصاحل هلم

                                                                                                                                                                      
  .257، ص نظرية المقاصد_287
  .257إىل  255، ص نظرية المقاصدينظر: الريسوين، _288
289

هو مـأخوذ مـن تعريـف الشـيخ البـوطي، ومل أقيـده بالضـروريات اخلمـس، وبالرتتيـب املـذكور؛ ألن اخلـالف واقـع يف  _  
  صاحل واملفاسد. ، وقد تقدمت اإلشارة إليه يف احلديث عن معايري الرتجيح بني املكال املسألتني

  .12، ص نظرية المصلحة_290
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ــــذار ال ُخيــــ      صــــور؛ ألن اخلــــوارزمي مل يوســــع مفهــــوم رج التعريــــف عــــن حــــد القوهــــذا االعت
ولكنــه حصــر املصــلحة يف دفــع  -كمــا فعــل الــبعض–املصــلحة ليجعلهــا شــاملة لــدفع املفســدة 

  املفسدة، فكان قوله هذا كما إذا قيل يف تعريف املفسدة: إا ترك املصلحة.

 ومــــن التكلــــف أن يقــــال: إن درء املفاســــد مشــــتمل علــــى درء (تــــرك املصــــاحل)، فهــــو إذن     
  مشتمل على جلب املصاحل.

  

التعريفـــات الســـابقة هـــي ملطلـــق املصـــلحة، أي للمصـــلحة باعتبارهـــا وصـــفا مقصـــودا  _3     
  للشارع، فأين منها ما هو معروف من تقسيمات املصلحة إىل معتربة ومرسلة وملغاة.

ــــان مقصــــود كــــل  ردال يتســــع املقــــام لســــ       تقســــيمات األصــــوليني املختلفــــة للمصــــلحة، وبي
  اصطالحه، وهلذا سأكتفي من كالمهم فيها مبا يؤدي الغرض:ب

  تنقسم املصلحة باإلضافة إىل شهادة الشرع أقساما ثالثة:     

األول: املصــلحة املعتــربة: وهــي الــيت شــهد الشــرع باعتبــار عينهــا بــالنص عليهــا، أو نوعهــا      
  (القياس)، أو جنسها (املصلحة املرسلة).

  لعينه نّصه على اعتبار مصلحة طلب العلم. مثال ما شهد الشرع     

ومثـــال مـــا شـــهد لنوعـــه: تضـــمني الســـارق قيمـــة املســـروق، فقـــد شـــهد حكـــم الشـــرع بضـــمان 
  .291ةعلى نوع هذه املصلح -لتعديه– باصغال

ومثال ما شهد جلنسه: إعطاء الشارب حكم القاذف؛ إقامة ملظنة القذف، وهو الشـرب      
  .292نس إقامة البلوغ مقام العقل وإقامة النوم مقام احلدثمقام القذف، وقد شهد هلذا اجل

                                                           
  .15، ص نظرية المصلحةحسني حامد حسان، _291
  املصدر نفسه._292
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، أو كانـت 293القسم الثاين: املصـلحة امللغـاة: وهـي الـيت عارضـت نصـا ال حيتمـل التأويـل     
  غري مالئمة لتصرفات الشرع بأن شهدت جمموع النصوص بردها.

ا يف درجـة القرابـة، وألن مثال األول: القول بأن البنت تساوي االبن يف املـرياث؛ لتسـاويه     
بطالـا ملـا نـص لالبنـت أصـبحت تشـارك زوجهـا يف أعبـاء احليـاة، فهـذه مصـلحة شـهد الشـرع 

  .294على أن للذكر مثل حظ األنثيني

ومثــــال الثــــاين: مصــــلحة زواج املــــريض مــــرض املــــوت، فزواجــــه مل يشــــهد لــــه نــــص خــــاص      
نـــه بزواجـــه أدخـــل علـــى الورثـــة وارثـــا باالعتبـــار أو اإللغـــاء، ولكنـــه خمـــالف ملقصـــود الشـــارع؛ أل

  .295م، وال ضرر وال ضرار جديدا، وهذا يضر

وقــد نّبــه بعــض العلمــاء إىل أن املصــاحل امللغــاة إمنــا ألغيــت ملــا عارضــتها مصــاحل أو مفاســد      
  .296أعظم منها، فاملصاحل امللغاة يف الشرع هي مصاحل مرجوحة

يعتقـــد أن الشـــرائع جـــاءت لتحقيـــق مصـــاحل وهـــذا الـــرأي البـــد أن يســـاعد عليـــه كـــل مـــن      
  العباد.

       

                                                           
  .22-21و  17-16ينظر: املصدر نفسه، ص _293
  .16املصدر نفسه، ص _294
(ديب:دار البحـــوث للدراســــات المصــــالح المرســـلة وأثرهــــا فــــي مرونـــة الفقــــه اإلســــالميحممـــد أمحـــد بوركــــاب،  _295

  .37ص  )،م2002ه/1423، 1إحياء الرتاث، طاإلسالمية و 
)، ، د.م.أم1986/ه1406 ،(بريوت: دار النهضة العربية أصول الفقه اإلسالميينظر: حممد مصطفى شليب، _296
  .  261-260، ص نظرية المقاصد، والريسوين، 287ص 
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إمنا ألغيت  يف حاالت معينة، "...األستاذ الريسوين إىل القول بأن املصاحل امللغاة: ذهبو      
، أي أنــه لــيس يف 297"بينمــا هــي معتــربة وحمفوظــة يف أضــعاف أضــعاف حــاالت املنــع واإللغــاء

  .298الشرع مصلحة ملغاة إلغاًء تاما

م الثالــث: مصــلحة مل يشــهد الشــرع باعتبارهــا وال بإلغائهــا، ال مــن حيــث عينهــا وال القســ     
  نوعها وال جنسها.

  وهذا القسم يقتضيه التقسيم العقلي، ويأباه الواقع الشرعي.     

والصــــحيح أن االســــتدالل املرســــل يف الشــــرع ال يتصــــور حــــىت "): ه 505قــــال الغــــزايل (     
ومـا مـن مسـألة تفـرض إال  ،الوقـائع ال حصـر هلـا، وكـذا املصـاحل يتكلم فيه بنفـي أو إثبـات؛ إذ

عــن حكــم اهللا  ةســتحالة خلــو واقعــاويف الشــرع دليــل عليهــا إمــا بــالقبول أو بــالرد، فإنــا نعتقــد 
  .299"تعاىل

        

والـــذي خنلـــص إليـــه بعـــد ذكـــر هـــذه األقســـام أن تعريـــف املصـــلحة بكوـــا منفعـــة قصـــدها      
ى املصـلحة املعتـربة بعينهـا أو بنوعهـا أو جبنسـها، أمـا املصـلحة امللغـاة الشارع احلكيم ينطبق عل

فليست مقصودة للشارع ما دامت مرجوحة، فإن صارت راجحة يف مواضع أخرى اجتهت هلـا 
  يف مسّمى املصلحة الشرعية. اندراجهاإرادة الشارع وطلبه، وصّح 

  

                                                           
  .261، ص نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي_297
  .  263املصدر نفسه، ص _298
، 2، ت.د/حممــد حســن هيتــو (دمشــق: دار الفكــر، طالمنخــول مــن تعليقــات األصــولمــد الغــزايل، حممــد بــن حم_299

)، وعلــي حســب اهللا، 167-6/166، (المحصــول ، والــرازي،363، وتنظــر: ص 359م)، ص 1980/ه1400
، نظريـة المقاصـدوالريسـوين،  ،169م)، ص 1982/ه1402، 6(دار الفكـر العـريب، ط أصول التشريع اإلسـالمي

  .262ص 
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  لمفسدةاألمر في المصلحة والنهي في درء ا الفرع الثالث: حصر

       

كثريا ما جيري حصر مقصد األوامر يف جلب املصـاحل، ومقصـد النـواهي يف دفـع املفاسـد،       
وال يستقيم هذا إال بتوسع يف مفهوم املصلحة لتشمل دفع املضرة، وتوسع يف مـدلول املفسـدة 
ليتضمن إهدار املنفعة؛ ذلك أن علة األمر قد تكون دفع مفسدة كما تكـون جلـب مصـلحة، 

مثاله: النهي عن املنكر، فهو من املأمورات مع أنه دفع ملفاسد، وعلة النهي قد تكون إهدار و 
  مصلحة كما تكون حصول مضرة، كاإلسراف، فإنه من املنهيات مع أنه إهدار ملنافع: 

فقــد يكــون "الفعــل مشــروعا ملصــلحة فيــه تســتجلب، أو ملفســدة ه): 790قــال الشــاطيب(     
  . 300مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به..."تدرأ...وقد يكون غري 

وقـــد يكـــون األمـــر قاصـــدا إىل النفـــع والـــدفع مجيعـــا، ويكـــون ســـبب النهـــي وقـــوع املضـــرة      
  وتفويت املنفعة يف الوقت نفسه، ولعل هذا كثري يف الشريعة:  

احلســــنات تعلــــل بعلتــــني: إحــــدامها: مــــا تتضــــمنه مــــن جلــــب ه):"728قــــال ابــــن تيميــــة(     
املصـــلحة واملنفعـــة، والثانيـــة: مـــا تتضـــمنه مـــن دفـــع املفســـدة واملضـــرة، وكـــذلك الســـيئات تعلـــل 
ـــــــك قولـــــــه  ـــــــال ذل ـــــــني: إحـــــــدامها مـــــــا تتضـــــــمنه مـــــــن الصـــــــد عـــــــن املنفعـــــــة واملصـــــــلحة. مث بعلت

                                                           
300

)، ولــيس يف كالمه:"فقــد يكــون"، وقــال الشــيخ 5/177، (10_مســألة1، كتــاب االجتهــاد_طرفالموافقــات_  
  دراز: "هنا سقط ال يستقيم الكالم بدونه...وأصله: "فقد يكون"".
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āχÎ) nο4θ تعـــاىل:﴿... n= ¢Á9$#  4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$#uρ 3 ã� ø. Ï% s! uρ «!$# ç� t9ò2r& 3...﴾]45لعنكبـــوت_ا[ 

āχÎ) nο4θ فبــني الــوجهني مجيعــا، فقولــه:﴿... n= ¢Á9$#  4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$#uρ  بيــان ملــا ﴾...

�ã ﴿... تتضـــمنه مـــن دفـــع املفاســـد واملضـــار...وقوله: ø. Ï% s! uρ «!$# ç� t9ò2r& 3...﴾  بيـــان ملـــا فيهـــا مـــن

ن كوـا ناهيـة عـن الفحشـاء واملنكر...وأمـا املنفعة واملصـلحة، أي ذكـر اهللا الـذي فيهـا أكـرب مـ
$ مــن الســيئات كقولــه تعــاىل:﴿ yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝ ä3uΖ ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7 ø9$#uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø:$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ 

öΝ ä. £‰ÝÁ tƒ uρ tã Ì� ø. ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο4θ n= ¢Á9$# ...﴾]_لتــني: إحــدامها: حصــول مفســدة فبــّني فيــه الع ]91املائــدة

العــداوة الظــاهرة والبغضــاء الباطلــة. والثانيــة: املنــع مــن املصــلحة الــيت هــي رأس الســعادة، وهــي 
  .301ذكر اهللا والصالة، فيصد عن املأمور به إجيابا أو استحبابا..."

وبناء على هذا ال يصح أن يقال يف إثبات تعارض قاعديت:(درء املفاسد أوىل مـن جلـب      
ملصاحل)، و(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه): إن فعل املأمور به جلب ا

مصلحة، وترك املنهي عنه درء مفسدة، فمآل القاعدة الثانية أن جلب املصـلحة أوىل مـن درء 
  املفسدة، فتضادا.

مـن أهـم كما ال يستقيم أن يفهم من تـرجيح تـرك املنهيـات علـى فعـل املـأمورات املسـتفاد       
  أدلة قاعدة الدرء أن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل، واهللا أعلم.

   

  

                                                           

_
301

  )، باختصار.195إىل 20/192، (مجموع الفتاوى 
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أو    الـــتالزم بـــين رتبـــة الحكـــم ورتبـــة المصـــلحة  المطلـــب الثـــاني:
  المفسدة

       

ـــى ـــا الشـــاطيب      موافقاتـــه قولـــه: إن"األوامـــر والنـــواهي يف  ه)790(مـــن القواعـــد الـــيت حّل
 الطلـــب الفعلـــي أو الرتكـــي، وإمنـــا ذلـــك حبســـب تفـــاوت التأكيـــد ليســـت علـــى رتبـــة واحـــدة يف

   302املصاحل الناشئة عن امتثال األوامر واجتناب النواهي، واملفاسد الناشئة عن خمالفة ذلك."

: قـــــــال ه)684(وتلميـــــــذه القـــــــرايف ه)660(وقــــــد ســـــــبقه يف بيـــــــان هـــــــذا الــــــتالزم العـــــــز    
واجـب، وتتفـاوت إىل أن تنتهـي العز:"...وأعلى رتب مصاحل الندب دون أدىن رتـب مصـاحل ال

إىل مصلحة يسرية لو فاتت لصـادفنا مصـاحل املبـاح...وال تـزال مفاسـد الكبـائر تتنـاقص إىل أن 
تنتهي إىل مفسدة لو نقصت لوقعـت يف أعظـم رتـب مفاسـد الصـغائر ...، مث ال تـزال مفاسـد 

ـــــــو فاتـــــــت النتهـــــــت إىل أعلـــــــى رتـــــــب مف اســـــــد الصـــــــغائر تتنـــــــاقص إىل أن تنتهـــــــي إىل رتبـــــــة ل
املكروهات،...، وال تزال تتناقص مفاسد املكروهات إىل أن تنتهي إىل حد لو زال لوقعـت يف 

  .303املباح..."

                                                           
ـــــاب األدلـــــة_النظر 302 ، 17_املســـــألة4املقاصـــــد_النوع وينظر:كتـــــاب )،3/536، (16_املســـــألة3_الفصـــــل2_كت

، والظــاهر أنــه أدخــل يف مفهــوم املصــلحة هنــا دفــع املفســدة، ويف مفهــوم املفســدة إهــدار املصــلحة، )512_2/511(
وكذلك العز والقرايف؛ ملا تقدم من أن علة املأمور به جلب للمصلحة أو درء مفسدة، وعلة املنهـي عنـه إهـدار منفعـة أو 

 م الشاطيب يف هذا املعىن.  حصول مضرة، وتقدم نقل كال
)، وقـــد ذهـــب أبعـــد مـــن هـــذا حينمـــا أكـــد أن:"طلـــب الشـــرع لتحصـــيل أعلـــى 56_1/55، (قواعـــد األحكـــام_ 303

الطاعات، كطلبه لتحصيل أدناها يف احلد واحلقيقة كما أن طلبه لدفع أعظم املعاصي كطلبه لدفع أدناها، إذ ال تفاوت 
)، وينظـــر مثلـــه يف : 1/22وبــات مـــن جلـــب املصــاحل ودرء املفاســـد..."، (بــني طلـــب وطلـــب، وإمنــا التفـــاوت بـــني املطل

)، وهـــذا املـــذهب حيتـــاج إىل حبـــث وحتقيـــق يف 3/419، (7_املســـألة3_ الفصـــل2، كتـــاب األدلـــة _النظـــرالموافقـــات
اطراده خصوصا إذا استذكرنا أن املطلوبات يف الشـرع ليسـت سـواء كلهـا مـن جهـة صـيغ الطلـب أو مـن جهـة تكـراره أو 
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:"اعلــم أن األوامــر تتبــع املصــاحل، كمــا أن النــواهي تتبــع املفاســد، ه)684(وقــال القــرايف     
أعلـى الرتـب كـان واملصلحة إن كانت يف أدىن الرتب كان املرتب عليها الندب، وإن كانت يف 

املرتــب عليهــا الوجــوب،...وترتقي الكراهــة بارتقــاء املفســدة حــىت يكــون أعلــى مراتــب املكــروه 
  .304يلي أدى مراتب التحرمي."

وهـذه القاعـدة متفرعـة عـن قصـد الشــارع مـن أحكامـه إىل حتصـيل املصـاحل ودرء املفاســد،      
  .305أو الدرء يف املصاحل واملفاسدفتتأكد إرادة الفعل أو الرتك يف األحكام بتعاظم اجللب 

     

وليس يسلم هذا األصل من اعرتاضات ومقّيدات جتعل إطالق القول بـه دون حبـث فيهـا      
  حمذورا أو ممنوعا. 

  وتتوارد عليه هذه االعرتاضات من جهات ثالث:     

  األوىل: مسألة أفضل العبادة.     

  بعض الواجبات. الثانية: مسألة تقدمي بعض املندوبات على     

  الثالثة: مسألة مراعاة داعي الطبع يف تشريع األحكام.     

       
                                                                                                                                                                      

من جهة الوعد أو الوعيد عليه أو غريها من القرائن، وإذا قلنا:إن املعيار األول للتغليب بني املصاحل واملفاسـد هـو الـنص 
 _وقعنا يف الدور. 331و324،صوالتغليب نظرية التقريبمث أقررنا هذا الرأي_كما فعل أ.الريسوين يف 

 ).3/94، (136، الفرقالفروق_ 304
. وألن األحكـام هـي وسـائل لتحقيـق املصـاحل ودرء 331، صنظريـة التقريـب والتغليـبين، _ وينظر: أمحد الريسـو 305

املفاسد فـإن قاعـدة الـتالزم تتعضـد بقاعـدة للوسـائل أحكـام املقاصـد، والوسـيلة إىل أعظـم املقاصـد هـي أعظـم الوسـائل، 
  والوسيلة إىل أدىن املقاصد هي أدىن الوسائل.  
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  الفرع األول: مسألة أفضل العبادة

     

  وهي من القضايا الكربى اليت شغلت علماء الرتبية وعلماء املقاصد على حد سواء.     

س يف اخــتالف اجتاهــات املصــلحني واحلقيقــة أن اخلــالف يف هــذه املســألة هــو ســبب رئــي     
قدميا وحـديثا؛ إذ هـي األسـاس يف ترتيـب األولويـات، وغالـب اختالفـات احلركـات اإلصـالحية 

  هو يف ترتيب أولوياا.

ولــيس الغــرض اســتيفاء حبثهــا يف هــذا الفــرع، ولكــن يهمنــا منهــا مــا كــان ذا صــلة بقاعــدة      
  التالزم.
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قاصد أن يف املسألة قولني: أحدمها معتمد مقبول يرى أن والذي جيده املتأمل يف كتب امل     
، وهــو مـــا يســتقيم مــع قـــاعدة الــتالزم، وثانيهمـــا منتقـــد 306أفضــل األعمــال أعظُمهــا مصــلحة

  .307مردود يرى أن أفضل األعمال أشقها على النفوس

ا، أما كتب الرتبية فأصناف العابدين يف بعضها أربعة: صنف رأى أفضل العبـادات أشـقه     
وصــنف رأى أفضــلها الزهــد يف الــدنيا والتقلــل منهــا غايــة اإلمكــان، أمــا عــوامهم فظنــوه غايــة، 
وأما خواصهم فتوسلوا به إىل عكوف القلب علـى اهللا، والصـنف الثالـث رأى أفضـلها مـا كـان 
فيــه نفــع متعــد، والرابــع قــال: إن أفضــل العبــادة العمــل علــى مرضــاة الــرب يف كــل وقــت مبــا هــو 

الوقـــت ووظيفتـــه، فأفضـــل العبـــادات يف وقـــت اجلهـــاِد اجلهـــاُد وإن آل إىل تـــرك مقتضـــى ذلـــك 
األوراد، واألفضــل يف أوقــات الســحر االشــتغال بالصــالة والقــرآن والــدعاء والــذكر واالســتغفار، 
واألفضــــل يف وقــــت اسرتشــــاد الطالــــب وتعلــــيم اجلاهــــل اإلقبــــال علــــى تعليمــــه واالشــــتغال بــــه، 

تاج إىل املسـاعدة باجلـاه، أو البـدن أو املـال االشـتغال مبسـاعدته واألفضل يف أوقات ضرورة احمل
  .308وإغاثة هلفته...

واملالحظ أن خواص الصـنف الثـاين، وأهـل الصـنف الثالـث والرابـع ال خيـرج مـذهبهم عـن       
كون أفضـل األعمـال أعظمهـا مصـلحة وإن اختلفـوا يف حتديـدها، ولـيس كـذلك أهـل الصـنف 

  ين، وهلذا حرص علماء املقاصد على رد ما ذهبوا إليه واستبعاده. األول، وعوام الصنف الثا

                                                           
، 86، الفـرقالفروق)، والقرايف، 55_54_29_23_1/22، (واعد األحكامق_ ينظر: العز بن عبد السالم، 306

، 17_مســــــألة4_النــــــوع1، كتــــــاب املقاصد_القســــــمالموافقــــــات)، والشــــــاطيب، 3/94، (136)، والفــــــرق2/131(
)2/511 .(  

)، 25/281، (مجمـوع الفتـاوى)، وابـن تيميـة، 39إىل1/32، (قواعـد األحكـام_ ينظر:العز بـن عبـد السـالم، 307
  . 102إىل91، صضوابط المصلحة)، والبوطي، 10/620(

، ت.حممــد حامــد مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين_ حممــد بــن أيب بكــر ابــن قــيم اجلوزيــة، 308
  ). 90إىل1/85)، (، د.م.أم1972ه/1392، فقي(بريوت:دار الكتاب العريبال
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  .309والذي ُيشكل على قاعدة التالزم القول بأن أفضل العبادة أشقها     

     

وقبل الشروع يف ذكر أدلة هذا القول ومناقشتها ينبغـي أن يُعلـم أن حمـل اخلـالف إمنـا هـو      
عمال ال ما جيلبه الفعل من مصاحل وما يدرؤه مـن يف كون املشقة هي املناط األول لتفاضل األ

مفاسد، أما كون حتمل املشقة معيارا معتـربا يف تفاضـل األعمـال الـيت تسـاوت مصـاحلها فلـيس 
  يشمله موضع النـزاع، والقول به ال يعارض أصل التالزم.  

       

  ومستند من قال إن أفضل العبادة أشقها هو:    

  310.311وسلم لعائشة رضي اهللا عنها: أجرك على قدر نصبك_قوله صلى اهللا عليه 1   

      

                                                           
حبــث منــاط تفــاوت األعمــال، فالقصــد منــه أن تــرك  _ أمــا القــول بــأن أفضــل األعمــال تــرك املباحــات فــال يــدخل يف309

املباح لذاته مطلوب شرعا وهو أعلى درجات االلتـزام بعـد فعـل الواجبـات واملنـدوبات وتـرك احملرمـات واملكروهـات، فـرتك 
املباح عندهم ليس معيارا لتفاضل األعمال، ولكن هو آخر ما ميكن أن يصل إليـه امللتـزم دون أن يكـون طلبـه آكـد مـن 

الشـــــــاطيب، كتـــــــاب  موافقـــــــاتتـــــــزام األحكـــــــام األخـــــــرى، ينظـــــــر يف رد القـــــــول بـــــــأن تـــــــرك املبـــــــاح مقصـــــــوٌد شـــــــرعا يف ال
  ..). 1/171، (1_املسألة1األحكام_القسم

)بـاب أجــر العمــرة علــى 8)كتــاب العمــرة(26_ متفـق عليــه مــن حـديث عائشــة رضــي اهللا عنهــا: رواه البخـاري يف (310
)باب 17) كتاب احلج(15)، ورواه مبثله مسلم(3/610، (فتح الباري، ، ينظر: ابن حجر1787قدر النصب، رقم:

)، ولفظـــه عنـــد 401_4/400، (شـــرح صـــحيح مســـلم)، ينظـــر، النـــووي، 1211(126بيـــان وجـــوه اإلحـــرام، رقـــم
انتظــري فــإذا «مســلم: عــن أم املــؤمنني قالــت: قلــت يــا رســول اهللا! يصــُدر النــاس بنســكني وأصــدر بنســك واحــد؟ قــال:

إىل التنعــــيم. فــــأهلي منــــه. مث القينــــا عنــــد كــــذا وكذا(قال:أظنــــه قال:غــــدا) ولكنهــــا علــــى قــــدر نصــــبك  طَهــــرت فــــاخرجي
 . »أو(قال)نفقتك

 .143، قاعدة:(ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال)، صاألشباه والنظائرالسيوطي، ينظر: _ 311



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

136 

_وعــن جــابر رضــي اهللا عنــه قــال:"أراد بنــو ســِلمة أن يتحولــوا إىل قــرب املســجد. قــال: 2     
يـــا بـــين ســـِلمة ديـــارَكم، ُتكتـــب «والبقـــاع خاليـــة فبلـــغ ذلـــك النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال:

  .312.313ولنا"فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا حت» آثارُكم

      

_وعــن ُأَيب بــن كعــب رضــي اهللا عنــه قال:"كــان رجــٌل ال أعلــم رجــالً أبعــَد مــن املســجد 3    
منه. وكان ال ختطئه صالٌة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشـرتيت محـارا تركبُـه يف الظلمـاء ويف 

شــــاي إىل الرمضـــاء. قــــال مــــا يســـرين أن منـــــزيل إىل جْنــــب املســـجد. إين أريــــد أن ُيكتــــب يل مم
قــد مجــع اهللا «املســجد ورجــوعي إذا رجعــت إىل أهلــي. فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:

  . 314»لك ذلك كله

     

_ما ورد من صفة عبـادة الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن التشـديد علـى نفسـه؛ فقـد  4     
  .315.316كان يقوم من الليل حىت تتورم قدماه

                                                           
)بـاب فضـل كثـرة اخلطـا 50()كتـاب املسـاجد..5_ رواه الشيخان: مسلم_واللفظ له_عن جابر رضي اهللا عنه يف(312

)، وبنحــوه رواه البخــاري عــن أنــس 3/182، (شــرح صــحيح مســلم)، ينظر:النــووي، 665(281إىل املســاجد  رقــم:
، فـــــتح البـــــاري، ينظـــــر: ابـــــن حجـــــر، 655)بـــــاب احتســـــاب اآلثـــــار،رقم:33)كتـــــاب اآلذان (10رضـــــي اهللا عنـــــه يف(

)2/139.(  
،  الموفقاتضات على قاعدة عدم قصد الشارع إىل املشقة، تنظر:_هذا والذي بعده أوردمها الشاطيب ضمن االعرتا313

  ).224_2/223، (7، مسألة3، نوع1كتاب املقاصد، قسم
 )، ينظــــر:663(278)بــــاب فضــــل كثــــرة اخلطــــا إىل املســــاجد، رقــــم:50)كتــــاب املســــاجد..(5_ رواه مســــلم يف(314

  ).3/181، (النووي، شرح صحيح مسلم
�t)بـاب﴿2)كتـاب التفسـري (65 عنهـا: البخـاري يف مواضـع منهـا (_ متفق عليه من حديث عائشة رضي اهللا315 Ï� øó u‹ Ïj9 

y7 s9 ª!  )كتــــــــاب50)، وبنحــــــــوه مســــــــلم يف(8/584، (فــــــــتح البــــــــاري، ينظــــــــر: ابــــــــن حجــــــــر، 4837...﴾، رقــــــــم:#$
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  .   318، أي أشقها317»عبادة أمحزهاأفضل ال« _وحديث: 5     

      

_و"قالوا: إمنا تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل واملهانة واإلخالد إىل األرض. 6     
  . 319فال تستقيم إال بركوب األهوال وحتمل املشاق."

     

  وجواب ما احتجوا به إمجايل وتفصيلي، أما اإلمجايل فمن وجهني:     

                                                                                                                                                                      

، ولفظه: عن عائشة قالت:"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صـلى 81رقم:)باب إكثار األعمال 18املنافقني(
  .  )9/178، (شرح صحيح مسلم حىت تفطّر رجاله...."، ينظر: النووي، قام

 .91، صضوابط المصلحة_ ينظر: البوطي، 316
_ قـال إمساعيــل بـن حممــد العجلـوين فيــه:"قال يف الـدرر تبعــا للزركشـي ال يعــرف، وقـال ابــن القـيم يف شــرح املنــازل ال 317

يف شـــيء مـــن كتــب الســـنة، وقـــال القـــاري يف املوضـــوعات ] ومل يـــرو هـــو غرائــب األحاديث[كـــذاأصــل لـــه، وقـــال املـــزي: 
، ت. أمحـد كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر مـن األحاديـث علـى ألسـنة النـاس."، ..الكربى معناه صحيح

)، ويف ايـة ابـن األثـري:"...يف حـديث ابــن 1/175م)، (1985ه/1405، 4الفالشـي (بريوت:مؤسسـة الرسـالة، ط
لى اهللا عليـه وسـلم: أي األعمـال أفضـل؟ فقـال: أمحزهـا" أي أقواهـا وأشـدها..."، املبـارك بـن عباس "سئل رسول اهللا صـ

، دار الفكـــر الـــزاوي، وحممـــود حممـــد الطنـــاحي( ، ت.طـــاهر أمحـــدالنهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث واألثـــرحممـــد اجلـــزري، 
 ).   1/440)،(د.م.أ

حلــديث ضــمن أدلــتهم بلفظ:"أفضــل األعمــال )، وقــد أورد هــذا ا1/85، (مــدارج الســالكين_ ينظــر: ابــن القــيم، 318
 أمحرها".

  ).1/86_ املصدر السابق، (319
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الشــارع اليســر بعبــاده وعــدم قصــده إىل املشــقة ممــا ُعلــم قطعــا بأدلــة كليــة األول: أن إرادة      
ß‰ƒ مـــن أصـــرحها قولـــه تعـــاىل:﴿... Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ãè ø9$#﴾..._185[البقـــرة[ ،

$ ﴿...ه:وقولــ tΒuρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym﴾..._ة يصـــعب حصـــرها ، وأدلـــة جزئيـــ]78[احلـــج

، وال جيتمـــع عـــدم 320جتتمـــع كلهـــا يف ســـقوط التكليـــف مـــىت قارنتـــه مشـــقة خارجـــة عـــن املعتـــاد
  قصد الشارع إىل املشقة مع جعلها املعيار األول لتفاوت األجور.

    

والثـاين: أنـه قــد ثبـت يف نصـوص كثــرية تفضـيل أعمــال خفيفـة علـى اإلنســان علـى أخــرى      
عيار األول للتفضيل ليس هو املشقة. من هذه األدلة أن العمل شديدة، وهذا يدل على أن امل

، وقــد ســئل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: أي 321يف ليلــة القــدر خــري مــن العمــل يف ألــف شــهر
إميان باهللا ورسـوله. قيـل: مث مـاذا؟ قـال: جهـاد يف سـبيل اهللا. قيـل: مث «األعمال أفضل؟ قال: 
، ويف حــديث آخــر جعلـــه دون 323دون اإلميـــان اجلهــاد ، فجعــل322»مــاذا؟ قــال: حــج مـــربور

مع أنه أشـق،  وعـن جويريـة رضـي اهللا عنهـا أن النـيب صـلى اهللا  324الصالة لوقتها وبر الوالدين
عليــه وســلم خــرج مــن عنــدها ُبكــرة حــني صــلى الصــبح، وهــي يف مســجدها. مث رجــع بعــد أن 

لت: نعم. قال النيب قا» مازلِت على احلال اليت فارقتك عليها؟«أضحى، وهي جالسة. فقال:

                                                           
  ).213إىل2/210، (6، مسألة3، نوع1، كتاب املقاصد، قسمالموافقات_ ينظر: الشاطيب، 320
  ).1/31، (قواعد األحكام_ العز بن عبد السالم، 321
)كتـــــاب 25فظ لــــه_ يف مواضــــع منهــــا(_متفــــق عليــــه مــــن حــــديث أيب هريــــرة رضــــي اهللا عنــــه: رواه البخــــاري_والل322

)، ورواه مبثلــــه مســــلم 3/381، (فــــتح البــــاري ، ينظــــر: ابــــن حجـــر،1519)بــــاب فضــــل احلــــج املــــربور، رقــــم:4احلـــج(
شرح صحيح )، ينظر: النووي، 83(135)باب كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال، رقم:36)كتاب اإلميان(1يف(

  ).350_1/349، (مسلم
 ).1/35، (قواعد األحكامسالم، _ العز بن عبد ال323
)بـــاب فضـــل 1)كتـــاب اجلهـــاد والســـري(56_ متفـــق عليـــه مـــن حـــديث ابـــن مســـعود رضـــي اهللا عنـــه: البخـــاري يف(324

)بـاب كــون 36)كتـاب اإلميــان(1)، وبنحـوه رواه مســلم يف(6/3، (فــتح البــاريينظـر: ابــن حجـر، 2782اجلهـاد،رقم:
  ). 1/351)،(35(137اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال، رقم:
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لقــد قلــُت بعــدك أربــع كلمــات ثــالث مــرات. لــو وزنــت مبــا قلــت منــذ « صــلى اهللا عليــه وســلم:
، 325»اليــوم لــوزنتهن: ســبحان اهللا وحبمــده عــدد خلقــه ورضــا نفســه وزِنــة عرشــه ومــداد كلماتــه

 وعـن أنـس رضــي اهللا عنـه أن النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم رأى شــيخا يُهـادى بــني ابنيـه. فقــال:
إن اهللا عن تعذيب هذا نفَسـه لغـين وأمـره أن « . قال:326قالوا:نذر أن ميشي»  ما بال هذا؟«

، وعــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه قــال: بينــا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خيطــب إذا 327»يركــب
هــو برجــل قــائم فســأل عنــه فقــالوا: أبــو إســرائيل نــذر أن يقــوم وال يقعــد وال يســتظل وال يــتكلم 

ُمـــــــْره فليـــــــتكلم وليســـــــتظل وليقعـــــــد وليـــــــتم « ل النـــــــيب صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم:ويصـــــــوم، فقـــــــا
  .328.329»صومه

  وأما تفصيال:     

_ فقوله صلى اهللا عليه وسـلم لعائشـة رضـي اهللا عنهـا:"أجرك علـى قـدر نصـبك" يـدل 1     
علــى أن املشــقة معيــار معتــرب يف تفاضــل األعمــال، واألدلــة املــذكورة يف اجلــواب اإلمجــايل تــدل 

ى أن مرتبته بعد معيـار مـا حيققـه العمـل مـن املصـاحل، فيكـون معـىن احلـديث أن العملـني إذا عل
اســـتويا يف الشـــرف واملنفعـــة، وكـــان أحـــدمها أشـــق، ومشـــقته ليســـت مـــن قصـــد املكلـــف، َفَضـــَل 

                                                           
)، ينظــــر: 2726(79)بــــاب التســــبيح أول النهــــار...، رقــــم:19)كتــــاب الــــذكر والــــدعاء..(48_ رواه مســــلم يف(325

  ). 9/52، (شرح صحيح مسلم النووي،
 _ أي إىل الكعبة.326
)باب من نذر 27)كتاب جزاء الصيد(28_ متفق عليه من حديث أنس رضي اهللا عنه: البخاري_واللفظ له_يف (327

، قال ابن حجر: "(يُهادى) بضم أوله من املهاداة، وهـو أن ميشـي معتمـدا علـى غـريه"، 1865الكعبة، رقم: املشي إىل
)بـاب مـن نـذر أن ميشـي إىل الكعبـة، 4)كتاب النذر(26)، وبلفظه رواه مسلم يف (79_4/78، (فتح الباريينظر: 

  ). 114_6/113، (شرح صحيح مسلم )، ينظر: النووي،1642(9رقم:
، ينظر: ابن 6704)باب النذر فيما ال ميلك ويف املعصية، رقم:31)كتاب األميان والنذور(83لبخاري يف(_ رواه ا328

  ).11/586، (فتح الباري حجر،
  ).282_25/281، (مجموع الفتاوى_ ينظر: ابن تيمية، 329
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أعظـــم «األشـــق األخـــف كمـــا يفُضـــُل االغتســـاُل يف شـــدة الـــربد االغتســـاَل يف احلـــر، وكمـــا أن 
  .330.331»الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهمالناس أجرا يف 

_ أما حديث بين سِلمة فرواية البخاري تنص على علة أمرهم بلزوم منـازهلم:"...فكره 2     
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يُعروا املدينة..."، فالقصد ليس إدخال املشقة عليهم حـىت 

  .332املدينةيعظم أجرهم، ولكن إبقاؤهم يف أماكنهم حلراسة أطراف 

عــن اســتدالهلم حبــديث ُأَيبْ رضــي اهللا عنــه أنــه "لــيس فيــه  ه)790(_ أجــاب الشــاطيب3     
ما يدل على قصد التشـديد وإمنـا فيـه دليـل علـى قصـد الصـرب علـى مشـقة بعـد املسـجد لـيعظم 

  ، وهو جواب ال يزيل اإلشكال.      333أجره"

يه وسلم يعانيها يف بعض العبادات فلم _ أما الشدة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عل4      
تكــن مقصــودة لــذاا؛ فهــو عليــه الصــالة والســالم مل يكــن يبــايل أن تتــورم قــدماه أو ال تتــورم، 

  .334وإمنا كان كل مقصوده ومهه أداء عظيم حق اهللا تعاىل عليه

فلـــيس لـــه أصـــل_كما تقـــدم_، وقـــول بعـــض » أفضـــل العبـــادة أمحزهـــا«_ أمـــا حـــديث 5     
  : إن معناه صحيح، هو حمل النـزاع.العلماء

                                                           
)كتــــــــــاب 5_ متفــــــــــق عليــــــــــه مــــــــــن حــــــــــديث أيب موســــــــــى األشــــــــــعري رضــــــــــي اهللا عنــــــــــه: مســــــــــلم_واللفظ لــــــــــه_يف(330

، شــــــرح صــــــحيح مســــــلم)، ينظــــــر: النــــــووي، 662(277)فضــــــل كثــــــرة اخلطــــــا إىل املســــــاجد، رقــــــم:50املســــــاجد..(
، ينظر: 651)باب فضل صالة الفجر يف مجاعة، رقم:31)كتاب اآلذان(10)، ومبثله البخاري يف (181_3/180(

  ). 2/137، (فتح الباريابن حجر، 
  ).1/36، (قواعد األحكام_ ينظر يف هذا املعىن: العز بن عبد السالم،  331

  ).226_2/225، (7، مسألة3، نوع1، كتاب املقاصد، قسمالموافقات_ ينظر: الشاطيب، 332
 ).2/227_ املصدر السابق، (333
  .101، صضوابط المصلحة_ ينظر: البوطي، 334
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_ وقــوهلم إن النفــوس تســتقيم بتحمــل املشــاق معــارض مبــا يلــزم عــن التكليــف بالشــاق 6     
، 335من انقطاع يف الطريق وبغض للعبادة، أو ما يلزم عنه من تقصـري عنـد مزامحـة مـا هـو أْوىل

  صد إىل املشقة.أما استقامة النفوس فسبيلها التزام أحكام الشرع، وليس يف الشرع ق

     

فقــد تبــني ــذا أن مــا اســتدلوا بــه ال يقــوم أغلبــه علــى ســاق، واإلشــكال الــذي يظهــر يف      
بعـض األدلـة ال ميكــن أن يقـدح يف أصــل قصـد الشـارع إىل جلــب املصـاحل وتعليقــه األجـر ــا، 

  وال أن يُعارض األدلة الواردة يف اجلواب اإلمجايل واهللا أعلم. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).2/233، (7، مسألة3، نوع1، كتاب املقاصد، قسمالموافقات_ ينظر: الشاطيب، 335
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  لفرع الثاني: مسألة تقديم بعض المندوبات على بعض الواجباتا

     

األصـــل أن الواجـــب يفضـــل املنـــدوب، فـــإذا تزامحـــا قـــدم الواجـــب؛ ملـــا جـــاء يف احلـــديث      
، وهـــذا مـــا 336»ومـــا تقـــّرب إيل عبـــدي بشـــيء أحـــب إّيل ممـــا افرتضـــته عليـــه...«...القدســـي:

مصـــلحة مـــن املنـــدوب، وتقـــدمي مـــا عظمـــت يتناســـب مـــع قاعـــدة الـــتالزم؛ إذ الواجـــب أعظـــم 
  مصلحته عند التزاحم مما ال ُخيتلف فيه.

       

                                                           
إن اهللا قــال: مــن عــادى يل وليّــا فقــد : «صــلى اهللا عليــه وســلم: قــال رســول اهللا قــال رضــي اهللا عنــهعــن أيب هريــرة _ 336

آذنته باحلرب، وما تقّرب إّيل عبدي بشيء أحب إّيل مما افرتضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إّيل بالنوافـل حـىت أحبـه، 
لــه الــيت ميشــي ــا، وإن ســألين فــإذا أحببتــه كنــت مسعــه الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه ويــده الــيت يــبطش ــا ورج

ألعطينــه، ولــئن اســتعاذ يب ألعيذنــه، ومــا تــرددت عــن شــيء أنــا فاعلــه تــرّددي عــن نفــس املــؤمن يكــره املــوت وأنــا أكــره 
-11/340، (فـــتح البـــاري، 6502) بـــاب التواضـــع، رقـــم: 38) كتـــاب الرقـــاق (81رواه البخـــاري يف (». مســـاءته
341.(  
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بعد أن قرر هذه القاعدة أورد إشـكاال حيمـل جمموعـة صـور رأى  ه)684(إال أن القرايف     
فيهـــــا تقـــــدمي منـــــدوب علـــــى واجـــــب، ومل ينفـــــك عنـــــه إال بتخصـــــيص قاعـــــدة الـــــتالزم، فجعـــــل 

صــلحته عـــن مصــلحة الواجــب، وهــذا هــو الغالــب، وقســـم املنــدوبات قســمني: قســم تقصــر م
  ، وهذه صوره:337آخر تربو مصلحته على مصلحة الواجب

       

  

  

  

  

وردت بــــاجلمع بــــني الصــــالتني يف املســــاجد للظــــالم واملطــــر 338الصــــورة األوىل: أن الســــنة     
لذي ، وهذا اجلمع يلزم منه تقدمي املندوب الذي هو فضيلة اجلماعة على الواجب ا339والطني

  هو أداء الصالة يف وقتها.

                                                           
  ).130إىل1/122، (85، الفرقالفروق_ ينظر 337
_ روى البخـاري ومســلم _واللفــظ لــه_عن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنـه قــال: "صــّلى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 338

)كتــــاب صــــالة املســــافرين 6الظهــــر والعصــــر مجيعــــا، واملغــــرب والعشــــاء مجيعــــا، يف غــــري خــــوف وال ســــفر"، مســــلم يف (
)كتــــــاب مواقيــــــت 9)، وبنحـــــوه البخــــــاري يف (705(49)بــــــاب اجلمــــــع بـــــني الصــــــالتني يف احلضــــــر، رقــــــم:6وقصـــــرها(
، وقال اإلمام مالك:"أرى أن ذلك كان يف مطر"، ولكن يف رواية 543)باب تأخري الظهر إىل العصر، رقم:12الصالة(

شـرح )، والنـووي، 2/23، (فـتح البـاري)، ينظر: ابن حجـر، 705(54ملسلم قال: "يف غري خوف وال مطر"، رقم: 
بروايــــــة حيــــــىي بــــــن حيــــــىي الليثــــــي، إعــــــداد: أمحــــــد راتــــــب ، الموطــــــأ لــــــك بــــــن أنــــــسوما )،3/232، (صــــــحيح مســــــلم

  .102م)، ص1990ه/1410، 11عرموش(بريوت:دار النفائس، ط

_اتفــق املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة_على الصــحيح_على جــواز مجــع التقــدمي بــني املغــرب والعشــاء للمطــر الــذي يبــل 339
ع بــني الظهــر والعصــر، وأجــاز املالكيــة اجلمــع بســبب الطــني مــع الظلمــة، وال الثيــاب، واختلفــوا يف مجــع التــأخري ويف اجلمــ

د الشــافعية عــدم جــواز ني وحــده علــى املشــهور، واملشــهور عنــجيــوز عنــدهم اجلمــع بســبب الظلمــة وحــدها اتفاقــا وال الطــ



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

144 

، وهذه السبع 340»صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة«الصورة الثانية:    
والعشــرون مثوبــة هــي مضــافة لوصــف صــالة اجلماعــة خاصــة، أال تــرى أن مــن صــلى وحــده مث 

عـة صلى يف مجاعة حصلت له مع أن اإلعادة يف مجاعـة غـري واجبـة عليـه، فصـار وصـف اجلما
  املندوب أكثر ثوابا من ثواب الصالة الواجبة.

     

الصورة الثالثة: الصالة يف املسـجد احلـرام مبائـة ألـف صـالة يف غـريه، ويف املسـجد النبـوي       
، مع أن الصـالة يف هـذه املسـاجد ليسـت 341بألف صالة، ويف بيت املقدس خبمسمائة صالة

  لصالة. واجبة، فقد فضل املندوب الواجب الذي هو أصل ا

                                                                                                                                                                      

أما احلنفية فغـري اجلمع بسبب الوحل والظلمة، وعند احلنابلة وجهان يف اجلمع بسبب الوحل_واملذهب عندهم اجلواز_،
)، وحممـــد بـــن عبـــد اهللا 150_1/149، (المبســـوط، يجـــائز اجلمـــع عنـــدهم يف مجيـــع هـــذه احلـــاالت، ينظر:السرخســـ

المجمــــــــوع شــــــــرح )، والنــــــــووي،2/70مــــــــع حاشــــــــية العــــــــدوي(دار الفكــــــــر)،( شــــــــرح مختصــــــــر خليــــــــلاخلرشــــــــي، 
،ت.حممد حامد من الخالف اإلنصاف في معرفة الراجح)، وعلي بن سليمان املرداوي،381إىل4/378،(المهذب

 ).        339_2/338م)، (1986ه/1406، 2الفقي(بريوت:دار إحياء الرتاث العريب،ط
)بــاب 30)كتــاب األذان (10_ متفــق عليــه مــن حــديث ابــن عمــر رضــي اهللا عنــه: رواه البخــاري_واللفظ لــه_يف(340

ب فضــــــل صــــــالة اجلماعــــــة، )بــــــا42)كتــــــاب املســــــاجد..(5، ومســــــلم مبثلــــــه يف(645فضــــــل صــــــالة اجلماعــــــة..،رقم: 
)، وبنحــوه حــديث أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه املتفــق عليــه، وحــديث أيب ســعيد اخلــدري رضــي اهللا عنــه 650(249رقــم:

)بــاب 31)كتــاب األذان(10الــذي رواه البخــاري وفيهمــا: مخــس وعشــرون درجــة، حــديث أيب هريــرة رواه البخــاري يف(
)، وحــديث أيب ســعيد رواه 649(246املوضــع الســابق، رقــم:، ومســلم يف 648فضــل صــالة الفجــر يف مجاعــة، رقــم:

شـرح صـحيح )، والنـووي، 137_2/131، (فـتح البـاري، ينظر: ابن حجـر، 646البخاري يف املوضع األول، رقم:
  ). 164إىل3/162، (مسلم

)بــاب فضــل الصــالة يف مســجد مكــة 1)كتــاب فضــل الصــالة يف مســجد مكــة واملدينــة(20_ روى البخــاري يف (341
)بـاب فضـل الصـالة مبسـجدي مكـة والدينـة، 94)كتـاب احلـج(15_واللفـظ له_ومسـلم مبثلـه يف (1190ينة رقم:واملد
) عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:"صالة يف مسجدي هـذا خـٌري مـن 1394(505رقم:

، شـرح صـحيح مسـلم)، والنووي، 3/63(، فتح الباري ألف صالٍة فيما سواه إال املسجد احلرام"، ينظر: ابن حجر،
) عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صـلى 3/397( المسند)، وروى اإلمام أمحد يف 5/175(

اهللا عليه وسلم:"صالة يف مسجدي هذا أفضـل مـن ألـف صـالة فيمـا سـواه إال املسـجد احلـرام وصـالة يف املسـجد احلـرام 
الصـالة يف «فيما سواه"، وقال يف الفتح:"وروى البزار والطرباين من حديث أيب الدرداء رفعـه أفضل من مائة ألف صالة 
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فضـل الصـالة بالسـواك علـى «الصورة الرابعة: ُروي عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال:   
  مع أن وصف السواك مندوب إليه. 342»الصالة بغري سواك سبعني ضعفا

الصـــــورة اخلامســـــة: اخلشـــــوع يف الصـــــالة منـــــدوب إليـــــه ال يـــــأمث تاركـــــه مـــــع أنـــــه قـــــد ورد يف    
إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسَعون، وْأتوها متشون « السالم:الصحيحني قوله عليه الصالة و 

، فـــأمر باجتنـــاب مـــا يـــؤدي إىل 343»علـــيكم الســـكينُة  فمـــا أدركـــتم فصـــلوا، ومـــا فـــاتكم فـــأمتوا
  فوات اخلشوع وإن فاتته اجلمعة واجلماعات مع أن اجلمعة واجبة.

                                                                                                                                                                      

قــال »املســجد احلــرام مبائــة ألــف صــالة، والصــالة يف مســجدي بــألف صــالة، والصــالة يف بيــت املقــدس خبمســمائة صــالة
مجمـع الزوائـد ومنبـع ، ينظـر: )، وقد حّسن علـي بـن أيب بكـر اهليثمـي حـديث الطـرباين3/67البزار إسناده حسن"، (

 ).    4/7)، (، د.م.أ(القاهرة: مكتبة القدسيالفوائد
، ومبثلــــه رواه حممــــد بــــن إســــحاق بــــن خزميــــة ) مــــن حــــديث عائشــــة6/272(المســــند _ رواه ــــذا اللفــــظ أمحــــد يف342
صحيح ينظر: ، 137، رقم:إن صح الخبر)باب فضل الصالة اليت يستاك هلا على الصالة اليت ال يستاك هلا 105يف(

)، والبيهقي 1/71م)، (1992ه/1412، 2، ت.حممد مصطفى األعظمي(بريوت:املكتب اإلسالمي، طابن خزيمة
الســـنن يف كتـــاب الطهارة_بـــاب تأكيـــد الســـواك عنـــد القيـــام إىل الصـــالة مـــن عـــدة طـــرق ومل يقـــو واحـــدة منهـــا، ينظـــر: 

قال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، ينظر: )، واحلاكم يف كتاب الطهارة_فضيلة السواك، و 1/38، (الكبرى
حملمــد بــن أمحــد الذهيب(حيــدر آبــاد تلخــيص المســتدرك مــع المســتدرك علــى الصــحيحين حممــد بــن عبــد اهللا احلــاكم 

)، وقــد تعقــب احلــاكَم ابــُن القــيم، وابــن امللقــن، 1/146)، (، د.م.أه1334الــدكن: جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة، 
لباين_وضــعفه_،وقال حيــىي بــن معني:هــذا احلــديث ال يصــح لــه إســناد، وهــو باطــل، وقــال ابــن الصــالح: واملنــذري، واأل

إسـناد هـذا احلــديث ال يقـوى، وقــال املنـذري: رواه أبـو نعــيم يف كتـاب الســواك عـن ابـن عبــاس بإسـناد جيــد، وعـن جــابر 
المنــار ه مــن تصــحيح معنــاه، ينظــر لــه: بإســناد حســن، وأعــل ابــن حجــر أســانيد أيب نعــيم، أمــا ابــن القــيم فــال مــانع عنــد

م)، 1998ه/1419، 2ت.عبـــــد الرمحـــــان املعلمي(الريـــــاض:دار العاصـــــمة، ط،فـــــي الصـــــحيح والضـــــعيف المنيـــــف
، ت.حممـــد حميـــي الـــدين عبـــد احلميـــد(دار الترغيـــب والترهيـــب، وعبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي املنـــذري، 26إىل14ص

، وعمـــر بـــن علـــي ابـــن )1/78، (التلخـــيص الحبيـــر، )، وابـــن حجـــر1/140م)، (1979/ه1399، 3الفكـــر، ط
 : دارالريــاض(للرافعــي، ت.أمحــد شــريف الــدين عبــد الغــين ، البــدر المنيــر فــي تخــريج أحاديــث الشــرح الكبيــرامللقــن

ــــاين،)160إىل3/149، (ه)1414، 1ط_ _اصــــمةالع ــــث الضــــعيفة  ، وحممــــد ناصــــر الــــدين األلب سلســــلة األحادي
   ).13_4/12م)، (1988ه/1408، 1ارف، ط(الرياض: مكتبة املعوالموضوعة

_
) بــاب 18)كتـاب اجلمعــة(11متفـق عليــه مــن حـديث أيب هريــرة رضــي اهللا عنـه: رواه البخــاري_واللفظ لــه_ يف( 343

)باب 28)كتاب املساجد..(5)، ومبثله رواه مسلم يف(2/390، (فتح الباري، ينظر: 908املشي إىل اجلمعة..، رقم:
  ).                                     3/106، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 602(151ر، رقم:استحباب إتيان الصالة بوقا
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نـه منـدوب إليـه، وهـو أعظـم أجـرا الصورة السادسة: إنظار املعسـر بالـدْين واجـب وإبـراؤه م    
(βÎ من اإلنظار؛ لقوله تعاىل:﴿ uρ šχ%x. ρèŒ ;οu� ô£ãã îοt� Ïà oΨsù 4’ n< Î) ;οu� y£÷�tΒ 4 βr&uρ (#θ è% £‰|Á s? ×� ö� yz óΟ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä. 

šχθ ßϑ n= ÷è s?﴾]_280البقرة[.  

      

ل؛ لقوله صلى اهللا : االبتداء بالسالم سنة والرد واجب، واالبتداء أفض344الصورة السابعة     
  345.346»وخريكما الذي يبدأ صاحبه بالسالم«...عليه وسلم:

      

الصــــورة الثامنـــــة: الوضــــوء قبـــــل الوقــــت منـــــدوب أفضـــــل مــــن الوضـــــوء بعــــد الوقـــــت وهـــــو      
  347الفرض.

  348الصورة التاسعة: األذان أفضل من اإلمامة مع أنه سنة وهي فرض كفاية أو عني.     

                                                           
 _ الصورة السابعة وما بعدها مل يذكرها القرايف ولكن أوردها أصحاب األشباه والنظائر.344
)كتـــاب 78:(_ متفـــق عليـــه مـــن حـــديث أيب أيـــوب األنصـــاري رضـــي اهللا عنـــه: رواه البخـــاري يف موضـــعني أحـــدمها345

، ولفظـه:"ال حيـّل لرجـل أن يهجـر أخـاه فـوق ثـالث ليـال، يلتقيـان فيعـرض 6077)باب اهلجـرة... ، رقـم62األدب، (
)، ومبثلــــه مســــلم يف 10/492،(فــــتح البــــاريهــــذا ويعــــرض هــــذا، وخريمهــــا الــــذي يبــــدأ بالســــالم"، ينظــــر:ابن حجــــر، 

شــــــرح صــــــحيح  ، ينظــــــر: النــــــووي،)2560_(25)بــــــاب حتــــــرمي اهلجــــــر فــــــوق ثــــــالث، رقــــــم8)كتــــــاب األدب(45(
 ). 8/359،(مسلم

  ).187_1/186، (األشباه والنظائر_ ابن السبكي، 346
    .157األشباه والنظائر،  ، وابن جنيم،147، األشباه والنظائر _ السيوطي،347
،وقــد نســب هــذا التفضــيل للنووي،وهــو كــذلك القائــل بــأن األذان ســنة، وقــد 146، األشــباه والنظــائر_الســيوطي، 348
، المجموع شرح المهذبر للشافعية ثالثة أوجه يف حكم األذان وأربعة أوجه يف املوازنة بني اإلمامة واألذان، ينظر:ذك
  ).81إىل3/78(
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الصـــور خمصصـــا ألصـــل الـــتالزم؟ وهـــل تتضـــمن حقيقـــة تفضـــيل  فهـــل فعـــال تنــــتهض هـــذه     
  مندوب على واجب؟

أما الصورتان األوىل والثانية فال ُتشكالن على القائلني بوجوب صالة اجلماعة العيـين أو       
  ؛ ألنه يف هذه احلال يصري ترجيحا بني واجبني.349الكفائي

علـى أفعـال واجبـة فكيـف ال تكـون   وقد استدل بعض القـائلني بوجوـا بكوـا رجحـت      
  . 350كذلك؟

ومعلــوم أن االســتدالل بتقــدميها علــى بعــض الواجبــات علــى وجوــا أوىل مــن االســتدالل       
بــه علــى رجحــان مصــاحل بعــض املنــدوبات علــى مصــاحل بعــض الواجبــات؛ ألن األول معّضــد 

ل تقــدمي الواجبــات ، أمــا الثــاين فُمعــارض ألصــلني ثــابتني: أصــل الــتالزم، وأصــ351بأدلــة أخــرى
  على املندوبات.

                                                           
_ ذكر الكاساين أن وجوب صالة اجلماعة هو ما عليه عامة احلنفية، وقال يف البحر الرائق إنه الراجح يف املذهب، 349

هم يقــول ســـنة مؤكــدة_فرض كفايــة عنــد بعضــهم، وذكـــر يف مــن ثــر املالكيــة_وكثريويف مواهــب اجلليــل أــا ســنة عنـــد أك
اموع ثالثة أوجه للشافعية: فرض كفاية_وقد نسبه إىل مجهور املتقدمني وصححه_، وسنة، وفرض عـني لكـن ليسـت 

. ينظـــر: شـــرطا يف صـــحة الصـــالة، ومـــذهب احلنابلـــة وجوـــا علـــى األعيـــان مـــع االخـــتالف يف اشـــرتاطها لصـــحة الصـــالة
للنْسـفي،  البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق)، وزين الدين بن إبراهيم ابـن جنـيم، 1/155، (بدائع الصنائعالكاساين، 

)، وحممـــد بـــن حممـــد احلطـــاب، 1/602م)، (1997ه/1418، 1ت.زكريـــا عمريات(بـــريوت:دار الكتـــب العلميـــة، ط
المجموع )، والنووي، 2/81( )،،د.م.أم1992ه/1412، 3(دار الفكر، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل

(بــــــــريوت: دار الكتــــــــاب العــــــــريب،  المغنــــــــي)، عبــــــــد اهللا أمحــــــــد ابــــــــن قدامــــــــة، 185إىل4/183، (شــــــــرح المهــــــــذب
 ). 2/2) (،د.م.أم1983ه/1403

مجمــــوع _قــــال ابــــن تيمية:"وأيضــــا فــــإن اجلماعــــة يــــرتك هلــــا أكثــــر واجبــــات الصــــالة يف صــــالة اخلــــوف وغريهــــا.."،350
  ) 23/240(الفتاوى

)، وابـن 3_2/2، (المغنـي)، ابن قدامـة، 1/155، (بدائع الصنائع _ ينظر يف أدلة وجوب اجلماعة: الكاساين،351
، ت. أمحد حممد شاكر (دار الفكر المحلى، )، وعلي بن أمحد ابن حزم،241إىل23/226(مجموع الفتاوىتيمية، 
  ).196إىل4/188، (485)، مسألةد.م.أ
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بقوله:"ليســـــت اجلماعـــــة  352علـــــى الصـــــورة الثانيـــــة ه)732(وقـــــد اعـــــرتض ابـــــن الشـــــاط     
متفضـــلة عـــن الصـــالة بـــل اجلماعـــة وصـــف للصـــالة فضـــلت بـــه علـــى وصـــف االنفـــراد فصـــالة 

أحـــد  أنـــهاملكلـــف إذا فعلهـــا يف مجاعـــة وقعـــت واجبـــة، وإذا فعلهـــا وحـــده وقعـــت كـــذلك غـــري 
  .353 أعظم أجرا من اآلخر..."الواجبني

       

قد احرتز عنه بإيراد حالة من صلى وحده  ه)684(وهو اعرتاض متوجه رغم أن القرايف     
  مث صلى يف مجاعة، فإن املثوبة حاصلة له مع أن اإلعادة يف مجاعة غري واجبة عليه. 

       

     ا_تعــدل ســبعا وعشــرين ومــا أظــن أن مثوبــة إعادتــه يف اجلماعــة_على القــول بعــدم وجو
مثوبــــة مثــــل مثوبــــة صــــالته الواجبــــة منفــــردا؛ ألن احلــــديث هــــو فــــيمن أدى الصــــالة الواجبــــة يف 

، فهــل يســاوي أجــرُه يف 354مجاعـة. وهــذا كمــن صــلى الواجبــة يف مجاعـة مث أدرك مجاعــة أخــرى
  األوىل أجَره يف الثانية؟.

                                                           
رة األوىل بقوله:"تأخري الصالة إىل وقتها ليس واجبا على اإلطالق بل هـو واجـب _ وقد حاول االنفصال عن الصو 352

حاشـية  إدرار الشـروق علـى أنـواء الفـروقفيما عـدا احلـال الـيت شـرع فيهـا اجلمـع..."، قاسـم بـن عبـد اهللا ابـن الشـاط، 
م: ملــاذا ُجــّوز اجلمــع يف )، وهــذا يف احلقيقــة موضــع اإلشــكال، والســؤال قــائ2/122، (85للقــرايف، الفــرق الفــروقعلــى 

  حال املطر مع إمكان دفع الضرر بصالة الناس أفذاذا؟. 
  ).2/128، (85_ املصدر السابق، الفرق353
_ إعــادة الصــالة مجاعــة ملــن صــالها مجاعــة مســتحبة عنــد احلنابلــة ومجــاهري الشــافعية، وال تعــاد عنــد املالكيــة إال يف 354

كشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع ومنصور بن يونس البهـويت، )، 4/223( ،المجموعاملساجد الثالثة، ينظر: النووي، 
)، القاضي عبد 1/458م) (1982ه/1402للحجاوي، تعليق. هالل مصيلحي مصطفى هالل(بريوت:دار الفكر، 

 مواهــــب الجليــــل)، وتفصــــيالت أخــــرى يف: احلطــــاب، 1/216، (المعونــــة علــــى مــــذهب عــــالم المدينــــةالوهــــاب، 
  ). 87إىل2/84(
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ساجد الثالثة َفَضل وصـف الصـالة ومبثله جياب عن الصورة الثالثة: فوصف الصالة يف امل     
  .355يف غريها ومل يفضل أصل الصالة

     

وقريـــب منـــه اجلـــواب عـــن الصـــورة الرابعـــة؛ إذ ال يلـــزم أن يكـــون الســـواك خـــريا مـــن أصـــل      
الصــالة ألجــل كونــه ســببا يف تضــعيف ثواــا، وبيــان ذلــك أن نــص الشــارع ال يقتضــي أن هــذا 

، هذا 356ن التضعيف ثواب للصالة املصاحبة للسواكالتضعيف ثواب للسواك، وإمنا يقتضي أ
  إذا ُسلمت صحة احلديث.

     

  . 357وال تشكل الصورة اخلامسة على القائلني بوجوب اخلشوع يف الصالة     

                                                           
  ).129_2/128( ،85، الفرقعلى أنواء الفروق إدرار الشروق ن الشاط،اب_ 355
  ).2/129_ املصدر نفسه، (356
_ ُحكــي القــول بوجــوب اخلشــوع عــن ابــن رشــد، والقاضــي عيــاض، وهــو قــول ابــن تيميــة، وُنســب إىل الغــزايل وابــن 357

كد يف إحيائه أن مقـام الفتـوى يف حامد وابن اجلوزي القول ببطالن صالة من غلب عليه عدم اخلشوع، مع أن الغزايل أ
وقد اعتقد كثـري ممـن قـال بعـدم الوجـوب شوع يف حلظة التكبري فقط. التكليف الظاهر يقتضي االقتصار على اشرتاط اخل

أو اقتصـر علــى إجيــاب حضــور القلــب يف تكبـرية اإلحــرام أن القــول بــالوجوب يلــزم منـه بطــالٌن وأمــٌر باإلعــادة وهــو مــا ال 
شرع، وليس األمر كذلك؛ ألن القول بوجوب اخلشوع يلزم منه عدم قبول الصـالة وعـدم الثـواب عليهـا، يوجد يف أدلة ال

وال دخل ألحكام الدنيا يف هذا، متاما كاشـرتاط اإلخـالص يف سـائر العبـادات، وقـد صـرّح ابـن رشـد_فيما حكـي عنـه_ 
كـالم الغـزايل، وقـال ابــن القـيم يف صـالة مــن أن اخلشـوع مـن فـرائض الصــالة الـيت ال تبطـل برتكهـا، وهــذا هـو املفهـوم مــن  

غلب عليه الوسواس_وهي صحيحة عنده_:"ولكن ال نزاع أن هذه الصالة ال يثاب علـى شـيء منهـا إال بقـدر حضـور 
)، وقــــال الغزايل:"وحاصـــــل الكــــالم أن حضـــــور القلــــب هـــــو روح 1/112، (مـــــدارج الســـــالكينقلبــــه وخضــــوعه..."، 

(اجلزائــــر:دار إحيــــاء علـــوم الــــدين ا إال عنــــد التكبـــري كمثــــل حـــي ال حــــراك بـــه..."،الصالة...فصـــالة الغافــــل يف مجيعهـــ
  ).1/214م)، (1991ه/1411، 1الثقافة،ط

املـرداوي، )، و 1/179، ()، د.م. أ(بـريوت: دار الفكـرالفواكـه الـدواني: أمحد بن غنيم النفراوي،قوالينظر يف نسبة األ
)، وينظـر يف األدلـة: 1/112(مـدارج السـالكين )،وابـن القـيم،2/119(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف

 ).  546إىل22/553(مجموع الفتاوى)، وابن تيمية، 213إىل1/211، (إحياء علوم الدينالغزايل، 
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: إن النهــــي عــــن شــــدة الســــعي ال يتعــــني أن يكــــون ملنافاتــــه ه)732(وقــــال ابــــن الشــــاط     
  . 358شرط يف صحة الصالة حبسب الوسع اخلشوع بل قد يكون ملنافاته احلضور الذي هو

     

أما الصورة السادسة فقد ُأجيب عنهـا بـأن اإلبـراء الـذي هـو تـرك املطالبـة مطلقـا متضـمن      
. ولعل الشارع مل يوجب اإلبراء مع 359اإلنظار وزيادة، فـََفَضل واجٌب وزيادة واجبا جمردا عنها

قاعـدت ـذا مصـلحته عـن مصـلحة عظم مصلحته ملا زامحتها مفسدة إسـقاط حـق الـدائن، فت
، كمـــا أن الـــدائنني لـــو علمـــوا أـــم ســـيُلزمون بـــاإلبراء إذا أعســـر مـــدينوهم المتنـــع 360الواجـــب

  أكثرهم عن املداينة. 

     

واحلديث املستدل به يف الصورة السابعة وَرد يف هجـر املسـلم ألخيـه؛ فـال يبعـد أن يكـون      
يبتـدئ أحـدمها السـتمر احملظـور الشـرعي وهـو التقـاطع  االبتداء يف هذه احلال واجبا ألنه لو مل

  .361والتدابر، فكأن التكليف باالبتداء هو تكليف بوصل ما انقطع من حبائل األخوة

       

، فعلى هذا القول 362أما يف غري هذه الصورة فقد ذهب البعض إىل وجوب ابتداء السالم    
  ال إشكال.

                                                           
  ).2/130، (85الفرق، إدرار الشروق على أنواء الفروق_ 358
 ).1/187، (األشباه والنظائر_ ينظر: ابن السبكي، 359
ا رآه ابـــن الشـــاط مـــن أن املعتـــرب يف تفاضـــل األعمـــال املتحـــدة تفاضـــل أحـــوال عامليهـــا أوال، مث _ قـــد يُـــرجح هـــذا مـــ360

، 48، الفـرقإدرار الشروق على أنواء الفـروق ينظر: تفاضل األعمال أنفسها ثانيا، مث تفاضل أحوال املنتفع ا ثالثا،
)2/11.(  

 ).1/188(، األشباه والنظائر_ وقد أورد هذا املعىن ابن السبكي يف  361
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على الرد وجها: ذلك أن مفاسد االمتناع عـن الـرد أعظـم  ولعل للقول بسنيته مع تفضيله     
مـن مفاسـد تـرك االبتــداء؛ ألن تـرَك الـرد أدل علـى ســوء الطويّـة، خصوصـا إذا كانـت الســنة يف 

، إضــافة إىل مــا فيــه مــن مقابلــة اإلحســـان 363الســالم َتكــراره ثالثــا إذا مل يتلــق املبتــدئ جوابـــا
ت ـا مصـلحة الـرد فـارتقى ـا إىل درجـة الواجـب، باجلفاء، فدرء هذه املفاسد هي اليت عظمـ

  واهللا أعلم.

     

أمـا الصـورة الثامنـة فقــد فَضـل فيهـا الوضـوُء قبــل الوقـت الوضـوَء بعـده ملــا فيـه مـن املبــادرة،      
وهو مع هذا متضمن للواجب الذي هو كون املخاطب بالصالة متوضـئا قبلهـا، ولعـل الشـارع 

  للحرج.مل يوجبه دفعا للمشقة ورفعا 

       

األذان، وأفضـــــليته علـــــى  والصـــــورة التاســـــعة مبنيـــــة علـــــى مقـــــدمتني خمتلـــــف فيهمـــــا: ســـــنية     
، وإذا ُســـّلمت الثانيـــة فـــال تســـلم األوىل؛ إذ األرجـــح أن األذان فـــرض كفايـــة علـــى 364اإلمامـــة

  .365األقل يف األمصار كما هو عند املالكية

                                                                                                                                                                      
اآلداب الشرعية )، وحممد بن مفلح، 4/443،()، د.م.أبريوت: دار املعرفةالفتاوى الكبرى(_ ينظر: ابن تيمية، 362

)، 1/250م)، (1996ه/1417، 1، ت.أمين بن عارف الدمشـقي(بريوت:دار الكتـب العلميـة، طوالِمنح المرعية
ــــب وعبــــد الــــرحيم بــــن احلســــني العراقــــي وولــــده أمحــــد،  )، د.م.أ(القــــاهرة: أم القــــرى، فــــي شــــرح التقريــــبطــــرح التثري

ــــه تغــــريت 8/105( ــــة؛ ألن املعرفــــة إن مل تســــلم علي ــــن العريب:"فالســــالم فــــرض مــــع املعرفــــة ســــنة مــــع اجلهال )، وقــــال اب
 ).1/467، (أحكام القرآننفسه..."، 

 ).2/25، (زاد المعاد في هدي خير العباد)، وابن القيم، 11/27، (فتح الباري_ ينظر: ابن حجر، 363
_ اخلالف يف األفضلية موجود يف املذاهب األربعة، إال أن املعتمد عند احلنفية أفضلية اإلمامـة، واألصـح عنـد أكثـر 364

الشــــافعية واحلنابلــــة أفضــــلية األذان، وحكــــى القــــرايف يف الــــذخرية القــــولني، وعنــــد احلنفيــــة والشــــافعية واحلنابلــــة قــــول آخــــر 
قــول رابـع يــرى أن املكلــف إذا علـم مــن نفسـه القيــام حبقــوق اإلمامـة ومجيــع خصــاهلا بالتسـاوي، وعنــد الشـافعية واحلنابلــة 
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 للحصـكفي شـرح تنـوير األبصـار رد المحتـار علـى الـدر المختـارفهي األفضل وإال فال، ينظر:حممد أمني ابن عابدين،
ت.سـعيد  ،الـذخيرة)، وأمحد بـن إدريـس القـرايف، 552_1/551م) (1966ه/1386، 2للتمرتاشي(دار الفكر،ط

ـــــووي، 64_2/63م)، (1994، 1أعـــــراب(بريوت:دار الغـــــرب اإلســـــالمي، ط ، المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب)، والن
  ).406_1/405، (اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )، واملرداوي،79_3/78(

كـالم ابـن _ هذا ما يراه ابن رشد، ونسبه الباجي إىل مالك، وجزم به ابن عرفة وجعله املـذهب، خالفـا للظـاهر مـن  365
احلاجـب وخليـل مـن أنــه سـنة مطلقـا، وقــال أكثـر احلنابلـة هــو مـن فـروض الكفايــات وهـو قـول بعــض احلنفيـة ووجـه عنــد 
الشافعية واملشهور عندهم أنه سنة، ومحل الكاساين قول عامة مشايخ احلنفية بأنه سنة مؤكدة على الوجوب، ينظر: ابن 

علــى الشــرح  حاشــية)، وحممــد بــن أمحــد الدســوقي،136و1/133،(المنتقــى، والبــاجي، 116، صالمقــدماترشــد، 
، المغنــــــــي)، وابــــــــن قدامــــــــة، 1/313م)،  (1996ه/ 1،1417الكبــــــــري للــــــــدردير(بريوت:دار الكتــــــــب العلميــــــــة،ط

)، وحممــد بــن 147_1/146، (بــدائع الصــنائع)، والكاســاين، 1/80، (الكبــرى الفتــاوى )، وابــن تيميــة،1/427(
  ).  3/81، (المجموع شرح المهذب)، والنووي، 1/240(دار الفكر)، (لقديرفتح اعبد الواحد ابن اهلمام، 
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قاعدة تقدمي الواجبات على املندوبات حمفوظ، وأن أصل الـتالزم  وقد تبّني ذا أن عموم     
  . 366ال تقدح فيه هذه الصور املعرتض ا

  

  

  

  

  
                                                           

ضمن الصور  146ص، األشباه والنظائر)، والسيوطي يف 1/187(األشباه والنظائر_ وقد ذكر ابن السبكي يف 366
ك املعــرتض ــا أن ابــن عبــد الســالم قــال:إن صــالة نافلــة واحــدة أفضــل مــن إحــدى اخلمــس الواجــب فعلهــا علــى مــن تــر 

يف فصــــــــل االحتيــــــــاط يف جلــــــــب املصــــــــاحل ودرء  قواعــــــــد األحكــــــــامواحــــــــدة منهــــــــا ونســــــــي عينهــــــــا، ومــــــــا وجدتــــــــه يف 
):"أن من نسي صالة من مخس ال يعرف عينها فإنه يلزمه اخلمس ليتوسل باألربع إىل حتصيل الواجبة"، 2/19املفاسد(

فقولــه: إن اهللا تعــاىل قــد يــأجر علــى أحــد  قواعــد األحكــامأمــا مــا يشــكل فعــال علــى قاعــدة الــتالزم مــن كــالم العــز يف 
العملــني املتمــاثلني مــا ال يــأجر علــى نظــريه، ومثالــه: تفضــيل واجبــات علــى منــدوبات مســاوية هلــا مــن كــل وجــه، كحــج 

)، ومثاله الثاين: تفضيل أجر العاملني يف 31إىل1/29الفرض مع حج النفل: فصل يف بيان تفاوت رتب املصاحل...، (
، عرفــة بــالوقوف فيهــا، واختصــاص ألزمــان، كتفضــيل صــوم رمضــاننــة مــع القطــع بتســاوي األمــاكن واأمــاكن وأزمــان معي

)، ووجـه 45_1/44وتفضيل الصالة يف املسجد النبوي، واملسجد احلرام:فصل يف تفاوت األعمال مـع تسـاويها...، (
تسـاويهما يف احلكـم، ومـا ذكـر العـز  املعارضة أن قاعدة التالزم تقتضي أن تسـاوي الفعلـني يف املصـلحة ينبغـي أن يقابلـه

فيه التسـاوي يف املصـاحل مـع التفـاوت يف تأكـد الطلـب. أمـا تسـاوي الواجـب واملنـدوب مـع أفضـلية الواجـب فجوابـه مـن  
كالم العز نفسه، قـال:" وقـد تسـتوي مصـلحة الفعلـني مـن كـل وجـه فيوجـب الـرب حتصـيل إحـدى املصـلحتني نظـرا ملـن 

أجرها أمت من أجر اليت مل يوجبها .فإن درهم النفل مساو لدرهم الزكاة لكنه أوجبه ألنه لو مل  أوجبها له أو عليه، وجيعل
ذكــره، فلـو مل يوجـب الفــرض  )، وهـذا مطــرد يف كـل مـا1/29يوجبـه لتقاعـد األغنيـاء عــن بـر الفقـراء فيهلــك الفقـراء"، (

جــب علــى مصــلحة املنــدوب املســاوي لــه يف لتقاعــد املكلفــون عــن أدائــه وكفــى ــذا مفســدة تفُضــل بــدرئها مصــلحة الوا
القيمــة، ولــو أوجــب الكــل لرتتــب علــى املكلفــني مــن املشــقة مــا يــؤدي إىل تــرك املطلوبــات مجلــة. وأمــا تفضــيل أعمــال يف 

قال ابن القـيم حتـت عنـوان: احلكمـة يف تفضـيل بعـض األزمنـة واألمكنـة:"...وما فضـل بعضـها  ن معينة فقدأماكن وأزما
ائص قامت ا اقتضت التخصيص، وما خص سبحانه شيئا إال مبخصص، ولكنـه قـد يكـون ظـاهرا على بعض إال خلص

وقد يكون خفيا...واهللا سبحانه أحكم وأعلم من أن يفضل ِمثال على مثل من كل وجه بال صفة تقتضي ترجيحه، هذا 
  ). 2/170، (إعالم الموقعينمستحيل يف خلقه وأمره..."، 
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  الفرع الثالث: مراعاة داعي الطبع في تشريع األحكام

     

بقوله:(داعيــة الطبــع جتــزئ عــن تكليــف  ه)771(وقــد عــّرب عــن هــذا املعــىن ابــن الســبكي     
  . 367الوازع الطبعي مغٍن عن اإلجياب الشرعي)الشرع)، وبعضهم يقول:(

     

أن املطلــوب الشــرعي الــذي  368ه)790(خالصـة هــذه القاعــدة كمـا هــي عنــد الشـاطيب     
يــدعو إليــه الطبــع اإلنســاين: كاألكــل، والشــرب، والوقــاع، والبعــد عــن اســتعمال القــاذورات مــن 

عقـالء يف حماسـن الشـيم ومكـارم أكلها والتضمخ ا، أو الـذي تعـني عليـه العـادة اجلاريـة مـن ال
، يكتفي الشرع يف طلبه مبقتضى اجلبلة 369األخالق: كسرت العورة، واحلفظ على النساء واحلُرم

  الطبيعية والعادات اجلارية، فال يتأكد الطلب تأكد غريه وإن كان يف نفس األمر متأكدا.

     
                                                           

  ).1/368، (والنظائراألشباه _ ابن السبكي، 367
)، وإلمــام احلــرمني عبــد امللــك بــن 391إىل3/385، (5_املســألة3_الفصــل2، كتــاب األدلــة_النظرالموافقــات_ 368

، ت.عبـد العظـيم حممـود البرهان في أصـول الفقـهتنبيهات على هذه القاعدة يف مواضع من ه) 478عبد اهللا اجلويين(
)، وقـــــــال 918، 917، 897، 893، 892/فقـــــــرة2)، (م1992ه/1412، 3الديب(املنصـــــــورة: دار الوفـــــــاء، ط

مقاصد الشريعة :"...حىت كأن الشريعة تتأيد مبوجب اجلبلة والطبيعة، فيكل إليها قدراً"، وينظر: ابن عاشور، 917فقرة
 .74_73، صاإلسالمية

 ).3/385_ قيده الشاطيب بعدم املنازع الطبعي حترزا من الزىن وحنوه، (369
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  ودالئل القاعدة وشواهدها يف الشرع كثرية:      

نه "مل يأت نص جازم يف طلب األكـل والشـرب، واللبـاس الـواقي مـن احلـر والـربد، منها أ      
حـىت  والنكاح الذي به بقاء النسل، وإمنا جاء ذكر هذه األشياء يف معرض اإلباحـة أو النـدب

  .370..."إذا كان املكلف يف مظنة خمالفة الطبع أمر وأبيح له احملرم

     

لشارع على اجلرائم"جعلها حبكمته على حسـب الـدواعي ومنها أن العقوبات اليت رتبها ا      
إىل تلــك اجلــرائم، وحســب الــوازع عنهــا؛ فمــا كــان الــوازع عنــه طبعيــاّ ولــيس يف الطبــاع داع إليــه 
اكتفى فيه بالتحرمي مع التعزير، ومل يرتب عليه حدا، كأكل الرجيـع وشـرب الـدم، وأكـل امليتـة، 

العقوبــة بقــدر مفسـدته، وبقــدر داعــي الطبــع إليــه.  ومـا كــان يف الطبــاع داع إليــه رتـب عليــه مــن
الطبـــاع إىل الـــزىن مـــن أقـــوى الـــدواعي كانـــت عقوبتـــه العظمـــى مـــن أشـــنع  وهلـــذا ملـــا كـــان داعـــي

                                                           .371الِقتالت وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع اجلَلد مع زيادة التغريب..."

  

، وعـدم 372ومن الفروع اليت ُخرجت على القاعدة: عدم اشـرتاط العدالـة يف واليـة النكـاح     
  .373وجـوب وطء الزوجة، وقبول إقرار الفاسق على نفسه، وعدم وجوب احلد بوطء امليتة

     
                                                           

Ÿω قولــــــه: "أمــــــر" أي: خبطــــــاب النهــــــي عــــــن الضــــــد:﴿... _ قــــــال عبــــــد اهللا دراز:370 uρ (#θ à) ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπs3 è= öκ −J9$# ﴾...
 )3/387، (الموافقات]كما هو أحد التفاسري يف اآلية، وقوله:"أبيح له احملرم"كأكل امليتة، 195[البقرة_

م)، 2001ه/1421تبة العصــرية، د.ط،، ت.عبــد الكــرمي الفضــيلي(بريوت:املكالــداء والــدواء_ ابــن قــيم اجلوزيــة،371
)، والشــــــاطيب، 1/367،(األشــــــباه والنظــــــائر)،وابــــــن الســــــبكي،897/فقــــــرة2،(البرهــــــان، وينظر:اجلــــــويين، 139ص

 ).3/389،390، (5_مسألة3_فصل2، كتاب األدلة_نظرالموفقات
 ).2/89، (1، فصل يف تعريف الوالة ونوام_الفائدةقواعد األحكام_ ذكر هذا العز يف 372
  ).1/368، (األشباه والنظائرابن السبكي، _ 373
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الزم أن الفعــل قــد يكــون مباحــا أو منــدوبا مــع أن ووجــه معارضــة هــذه القاعــدة ألصــل الــت     
  .374مصلحته تقتضي اإلجياب اكتفاء يف طلبه بداعي اجلبلة

     

وإذا كان التالزم بني رتبة احلكم ورتبة املصـلحة أو املفسـدة قـد سـلم مـن االخنـرام والتقييـد      
تقرير قاعدة الـتالزم  يف الفـرع األول والثاين فإنه لن يسلم يف هذا الفرع من التخصيص، فيصري

أن رتبـــة األمـــر تتعـــاظم بتعـــاظم املصـــلحة الناشـــئة عنـــه إال يف األفعـــال الـــيت يـــدعو إليهـــا الطبـــع 
  .375وحتض عليها العـادة اجلارية عند العقالء

                                                           
_ مل أذكر النواهي؛ ألن ما مل يدع الطبع إىل فعلها مل جيعل الشارع هلا حدا، لكن طلَب تركهـا مل يـزل متأكـدا، بـل 374

إن احلرمة تتعاظم يف بعض املنهيات اليت ال تقتضيها الشهوة وال حيمل عليها الطبع؛ ألن فاعلها يف هذه احلال يف حكم 
ثالثة ال يكلمهـم اهللا يـوم القيامـة وال يزكيهم_قـال أبـو «ملعاند ااهر، كما جاء يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم :ا

)كتـــاب 1، رواه مســـلم يف(»معاويـــة: وال ينظـــر إلـــيهم_ وهلـــم عـــذاب ألـــيم: شـــيٌخ زاٍن، وملـــٌك كـــذاٌب، وعائـــٌل مســـتكربٌ 
، شـــرح صـــحيح مســـلم)، ينظـــر: النـــووي، 107(172..، رقـــم:)بـــاب بيـــان غلـــظ حتـــرمي إســـبال اإلزار.46اإلميـــان_(

  ).390إىل3/388( ،5_مسألة3_فصل2، كتاب األدلة_نظرالموافقات)، والشاطيب، 392_1/391(
_

خمالفتهمـا يف الرتجـيح بـني املصـاحل واملفاسـد إال  م وتقرر معه أصل مراعـاة الطبـع ال تستسـاغوإذا تقرر أصل التالز  375
يُوضـــح وجـــه مـــا يُـــذكر مـــن احتـــواء التحســـينيات علـــى األحكـــام اخلمســـة مـــع أـــا أدىن رتبـــة يف بـــدليل، وهلـــذا ينبغـــي أن 

املصــاحل، والــذي يتســق مــع األصــلني الثــابتني أن تكــون األحكــام الــيت تقــع مصــاحلها يف رتبــة التحســينيات دون الــيت تقــع 
د قال األستاذ مجال الدين عطية إنه ينبغي وق ،مصاحلها يف احلاجيات أو الضروريات، إال ما استثنته قاعدة مراعاة الطبع

وضــع فــرائض العبــادات يف الضــروريات، والســنن املؤكــدات يف احلاجيــات، والنوافــل غــري املؤكــدة يف التحســينيات، ، وكــذا 
اد من االرتقاء بنشر العلم ووعظ الناس واإلسعافات العدلية والصحية وبالنهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان يف اجله

قــال العــز:"... فالضــروري األخــروي يف الطاعــات: هــو فعــل الواجبــات، وتــرك احملرمــات. و  التحســينيات إىل رتــب أعلــى.
واحلاجي:هو السنن املؤكدات، والشعائر الظاهرات، والتكميلي: ماعدا الشعائر من املندوبات..."لكن ال بد من استثناء 

لبـه ولــو كـان مــن الضــروريات، ينظـر: عبــد العزيــز بـن عبــد الســالم، مـا كــان يف الطبـع داع إليــه؛ فــال يتأكـد عنــد الشــرع ط
م)، 1988ه/1409، 1، ت. جــالل الــدين عبــد الرمحــان(د.م، مطبعــة الســعادة، طالفوائــد فــي اختصــار المقاصــد

      .74إىل70، ص نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ومجال الدين عطية، 39_38ص
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ومقتضــى هـــذا التخصــيص أن تعـــادل املصـــلحة واملفســدة ال يقتضـــي ضــرورًة تســـاوي قـــوة      
الثانيــــة، وكـــذا ال يقتضـــي تســــاوي قـــوة الطلـــب تعــــادل الطلـــب يف األمـــر بــــاألوىل والنهـــي عـــن 

  املصلحة واملفسدة.   

أمــا أثــر ختصيصــه علــى صــحة االحتجــاج علــى قاعــدة الــدرء بأدلــة تــرجيح تــرك املنهيــات      
علــى فعــل املــأمورات، وأثــره علــى إثبــات التعــارض بــني القاعــدتني فلــم يظهــر يل، وعــدم اطــراد 

جلب املصـاحل أو  أولويةاخنرامها، فيبطل ببطالا التالزم بني  قاعدة التالزم إما أن يُلحق حبال
درء املفاسد وبني أولوية فعـل املـأمورات أو تـرك املنهيـات، وإمـا أن يلحـق حبـال االطـراد فيصـح 

  بصحته إذا ُعدمت املوانع.

وقد تقدم أن االسـتدالل علـى قاعـدة الـدرء بأدلـة تقـدمي تـرك املنهيـات مينـع منـه أمـر آخـر      
  هو عدم احنصار املأمورات يف جلب املصاحل، وعدم احنصار املنهيات يف املفاسد.

أمــا تعــارض القاعــدتني فيثبتــه االعتمــاد يف تأصــيلها علــى أدلــة تــرجيح تــرك املنهيــات علــى      
   فعل املأمورات.  

  

  

  .ةسدة والمفلحالمطلب الثالث: وجود التساوي بين المص

  

  :تمهيد    
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ل التزاحم صوٌر ثالٌث: َتساوي مصلحتني، أو تساوي مفسدتني، أو للتساوي يف حا    
تساوي مصلحة مع مفسدة، والذي يهمنا منها البحُث يف وجود الصورة الثالثة، أي تساوي 
مصلحة يف صورة جلب منفعة ال يف صورة درء مضرة، مع مفسدة يف صورة مضرة ال يف 

  صورة ترك منفعة.   
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  : عرض المذاهب واألدلةالفرع األول

      

اختلفت أقوال العلماء يف املسألة على مذهبني: مذهب ينفي وجود التساوي بني       
  املصلحة واملفسدة، ومذهب يثبت وجوده.

  

  المذهب األّول: النافون لوجوده:
إما أن  بل الفعل ،لههذا القسم ال وجود إىل أن  376ويؤيده أبو زهرة يذهب ابن القيم     
ون حصوله أوىل بالفاعل، وهو راجح املصلحة، وإما أن يكون عدمه أوىل به، وهو راجح يك

كالمها متساويان، املفسدة، وأما فعل يكون حصوله أوىل ملصلحته، وعدمه أوىل ملفسدته، و 
  .377 م دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيهفهذا مما مل يق

  وصنف واقعي: وميكن تصنيف أهم ما استدالّ به إىل صنف نظري

  378الدليل النظري:  -1   

                                                           
376

  .304م)، ص  1952، 2العريب، ط ( دار الفكراإلمام مالك_حممد أبو زهرة،  
377

  ).2/16، (مفتاح دار السعادة_ ابن قيم اجلوزية،  
  . 305_304، صاإلمام مالك )، وأبو زهرة،17_2/16_ املصدر السابق، (378
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إن املصلحة واملفسدة إذا تساوتا وتدافعتا فإما أن يُقال: يوجد أثرمها معا، وهو حمال       
  لتصادمهما يف احملل الواحد، وتصادمهما يقتضي سلب كل واحدة منهما أثر األخرى.  

يقتضي أن يكون األمر سلبيا  وإما أن يُقال: ال يوجد كل من األثرين، وهو ممتنع؛ ألنه     
ليس فيه نفع وال ضرر مع وجود داعيهما، فيكون األمر قد ُوجد وال أثر له يف الوجود، وهذا 
مستحيل. وفوق هذا فإن ترجيح عدم وجود أثر جلانيب النفع والضرر على وجود أثرين هلما 

  حمال؛ ألنه ترجيح ألحد اجلائزْين من غري مرجح.

ملانع من عدم وجود األثرين معاً؟: فقولكم: إنه حمال لوجود ُمقتضي فإن قيل: ما ا     
األثر، إن أردمت به املقتضي السامل عن املعارض فغري موجود، وإن أردمت املقتضي املقارن 
للمعارض فتخلف أثره عنه غري ممتنع، واملعارض قائم ههنا يف كل منهما فال ميتنع ختلف 

  األثرين. 

ملعارض إذا كان قد سلب تأثري املقتضي يف موجبه مع قوة املقتضي وشدة فاجلواب: أن ا     
اقتضائه ألثره، ومع هذا فقد قوى على سلب املقتضي قوة التأثري واالقتضاء، فَألَن يقوى 

  .  379املعارض على سلب املقتضي قوة منعه لتأثري املعارض يف موجبه بطريق األوىل

أشد من منعه تأثري غريه، فإذا قوى على سلبه لألقوى  ووجه األولوية أن اقتضاءه ألثره     
  فسلبه لألضعف أْوىل وأحرى.

  فإن قيل: هذا ينتقض بكل مانع مينع تأثري العلة يف معلوهلا.     

قيل: ال ينتقض مبا ذكرمت، فإن العلة واملانع ههنا مل يتدافعا ويتصادما ولكن املانع      
هلا عن االقتضاء، وأما يف مسألتنا فالعلتان متصادمتان  أضعف العلة فبطل تأثريها، فهو عائق

                                                           
 _ هذا ما فهمته من جواب ابن القيم بعد أن أرجعت الضمائر إىل ما ظننتها تعود إليه.379
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متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطل أثرمها لكانت كل واحدٍة مؤثرًة غَري مؤثرة، 
  .    380غالبة مغلوبة، مانعة ممنوعة، وهذا ميتنع، وهو دليل يشبه دليل التمانع

     

  _الدليل الواقعي:  2

د أمرا يف الوجود يكون متساوي النفع والضرر يف مجيع األوقات، إن اإلنسان ال جي      
وجلميع الناس، ولكن الشيء قد ختتلف مصلحته ومفسدته باختالف الناس، وباختالف 

   .381أحوال الشخص الواحد، وباختالف مالبسات األّمة

، وقد افرتض ابن القيم _على لسان خمالفه_ جمموعة من الصور يف التساوي وناقشها     
وليس فيها مسألة واحدة يف تساوي مصلحة يف صورة جلب منفعة مع مفسدة يف صورة 

، وقد تقدم أن هذا ال يدخل 382مضرة، وكلها إما تساوي مصلحتني أو تساوي مفسدتني
  يف مضمون هذا املطلب.   

  

                                                           
ر إٰهلني. والدليل عليه، أنا لو قدرنا إٰهلني، وفرضنا الكالم يف جسم وقدرنا من _ قال فيه اجلويين:"...ويستحيل تقدي380

أحدمها إرادة حتريكه ومـن الثـاين إرادة تسـكينه، فتتصـدى لنـا وجـوه كلهـا مسـتحيلة. وذلـك أنـا لـو فرضـنا نفـوذ إرادتيهمـا 
اللــة منصـوبة علـى احتــاد الوقـت واحملــل. ووقـوع مرادميـا، ألفضــى ذلـك إىل اجتمــاع احلركـة والسـكون يف احملــل الواحـد، والد

ويستحيل أيضا أن ال تنفذ إرادما، فإن ذلك يؤدي إىل خلو احملل القابل للحركة والسكون عنهما، مث مآله إثبات إٰهلني 
عاجزين قاصرين عن تنفيذ املراد. ويستحيل أيضا احلكم بنفوذ إرادة أحدمها دون اآلخر، إذ يف ذلك تعجيز من مل تنفذ 

، ت.أسـعد متيم(بـريوت: اإلرشـاد إلـى قواطـع األدلـة فـي أصـول االعتقـادادته..."، عبد امللك بـن عبـد اهللا اجلـويين، إر 
    .70م)، ص1985ه/1405، 1مؤسسة الكتب الثقافية، ط

  .306، ص. اإلمام مالك_ أبو زهرة، 381
فســدة مــع مصـــلحة؛ ألّن _  وحــىت مثــال أصــحاب األعــراف الـــذين تســاوت حســنام وســيئام لــيس فيـــه تســاٍو مل382

مفتــاح احلسـنة كمـا تكـون يف جلــب مصـلحة تكـون يف درء مفســدة، وكـذلك السـيئة قــد تكـون يف تـرك مصــلحة. ينظـر: 
 ).20إىل2/17، (دار السعادة
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  المذهب الثاني: المثبتون لحال التساوي: 

، 384ه)660(، والعــــــز383ه)606(وهــــــو مــــــذهب مجــــــع مــــــن العلمــــــاء، مــــــنهم الــــــرازي     
  .387، وحممد الوكيلي386، وقد انتصر له األستاذان: أمحد الريسوين385ه)716(والطويف

  وخالصة ما استدّل به الريسوين أمران:     

_ ال يعقل أن توجد يف هذا العامل مصاحل ال تُعّد وال حتصى، ومفاسد ال تعد وال 1     
دير ال تعّد وال حتصى، مث ال حيدث أن حتصى، وعلى مدى أزمان ال تعد وال حتصى، ومبقا

تتساوى بعض املصاحل واملفاسد، ومثاله: شخص له حق من احلقوق، دْين أو إرث مثالً، 
ولكن يف مكان بعيد، وال ميكنه حتصيله إّال بالسفر إليه، وكلفة السفر وخسارته تعادل ذلك 

اب، ومثل هذا يقع احلق، فحقه مصلحة له، وكلفة السفر مفسدة، وقد تساوتا عند احلس
لكثري من الناس عندما تكون هلم حقوق البد لتحصيلها من اللجوء إىل احملاكم فيجد أن  

  .388 كلفة متابعة الدعوى وما فيها من مصاريف وتعب وتعطيل أشغال تساوي قيمة احلق

                                                           
  ).5/170)، و(78_2/77، (المحصول_ ينظر: 383

384
  ).1/123، ( قواعد األحكام في مصالح األنام_  

385
مصــادر التشـــريع اإلســالمي فيمــا ال نـــص وع مــع: عبــد الوهـــاب خــالف، ، مطبــرســالة المصـــلحة_ الطــويف،  
. أمــا الشــاطيب فقــد ذكــر حــال التســاوي يف أكثــر 142م)، ص  1982/ ه 1402، 5(الكويــت: دار الفكــر، طفيــه

)، وكتـــــــــــاب 179و5/177_(10_مســـــــــــألة1، ينظـــــــــــر: كتـــــــــــاب االجتهـــــــــــاد_طرفالموافقـــــــــــاتمـــــــــــن موضـــــــــــع يف 
كتــاب  يف موضـع آخـر كــالٌم قـد يُفهـم منــه امليـل إىل نفـي وجودهــا، قـال يف). ولــه 3/89، (7_مسـألة2املقاصد_قسـم
): "...فـــال خيلـــو أن تتســـاوى اجلهتان(جهـــة املصـــلحة وجهـــة املفســـدة) أو 2/51، (5_مســـألة1_نـــوع1املقاصد_قســـم

تــرتجح إحــدامها علــى األخــرى فــإن تســاوتا فــال حكــم مــن جهــة املكلــف بأحــد الطــرفني دون اآلخــر إذا ظهــر التســاوي 
  مبقتضى األدلة. ولعل هذا غري واقع يف الشريعة...".

386
  .374إىل 370، صنظرية التقريب والتغليب_ أمحد الريسوين،  

387
  .234-233، ص فقه األولويات_ حممد الوكيلي،  

388
  .373_372، ص نظرية التقريب والتغليب_ أمحد الريسوين،  



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

163 

_ إّن اإلقرار بالتساوي ال ميكن االنفكاك عنه، حىت من بعض من ال يرون وجوده، 2     
و ابن القيم يقول:"وأّما سائر الصور اليت تساوت مفاسدها، كإتالف الدرمهني، فها ه

واحليوانني، وقتل أحد العدوين، فهذا احلكم فيه التخيري بينهما، ألنه البّد من إتالف أحدمها 
  .389.390وقاية لنفسه وكالمها سواء، فيخري بينهما"

  

  َب األّولْني منها إىل ابن عبد السالم:                 أّما الوكيلي فذكر أربعة أمثلة على التساوي، ونسَ      

أ_دفـــع املـــوت عـــن الـــنفس مبــــوت الغـــري كـــأن يُهـــدد شــــخص بالقتـــل إن مل يَقتـــل غـــريه، فهنــــا 
  تساوت مصلحة احلفاظ على النفس مع مفسدة إزهاق نفس الغري.

لقاء بعض ب_ هيجان البحر على ركاب سفينة واضطرارهم إىل التخفيف عنها لنجاا بإ
  ركاا.

ج_ تصّرف اجلار يف ِملكه مبا يؤدي إىل إيذاء جريانه:كاختاذ فـُْرٍن يؤذيهم بدخانه، أو معصرة 
تؤذيهم برائحتها، أو مطحنة تؤذيهم بضجيجها، فقد تزامحت مصاحل حاجية لنفسه مع 

  مفاسد خملة حباجات جريانه.

، إذا كانت مصلحة احملتاج للعض -د و حاجيًة فقط؛ ألن هذه نزع عضو من جسد حي
  املصلحة تقابلها مفسدة خملة حباجي أيضا تلحق من نُزع منه العضو.

مث خلص األستاذ إىل أّن التساوي موجوٌد، ولكن غالًبا ما ميكن الرتجيح اعتماًدا على      
  .391مرجحات خارجية

                                                           
389

  ).2/20، (مفتاح دار السعادة_ ابن القيم،  
390

  .373-372، ص نظرية التقريب والتغليبريسوين، _ أمحد ال 
391

  .234، صفقه األولويات_ حممد الوكيلي،  
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يد املتآكلة فذكر مثاال واحدا لتساوي املصلحة واملفسدة، هو قطع ال ه)660(أما العز     
  ، وستأيت مناقشة ما ُنسب إليه.  392عند استواء اخلوف يف قطعها وإبقائها

  الفرع الثاني: المناقشة والترجيح:

  

  _مناقشة النافين:1

  أ_ مناقشة الدليل النظري:

َسلم      
ُ
واضٌح أن احتمال وجود األثرين املتضادين املتساويني يف احملل الواحد حماٌل، وغُري امل

  تناع ختلف األثرين كليهما:هو ام

ذلك أن االعرتاض األول الذي أورده ابن القيم على نفسه قوي، وال ينقضه ما أجاب      
به؛ فتخلف أثر الضرر إمنا هو لوجود معارض منع ظهوره وهو أثر النفع، وكذلك األمر يف 

ضي إذا كان ختلف أثر النفع فهو راجع إىل وجود معارض هو أثر الضرر، وختلف أثر املقت
  ملعارض غري ممتنع.

وما فهمته من جواب ابن القيم أن املعارض لو كان يقدر على سلب املقتضي قوة      
التأثري لكان يقدر من باب أوىل على مقاومة منع املقتضي من تأثري املعارض يف مقتضاه، وما 

  دام ال يقدر على املقاومة فال يقدر على (اهلجوم). 

فرق بني قوة املعارض على سلب تأثري املقتضي يف موجبه، وبني قوة  واملالحظ أنه     
املعارض على احلفاظ على تأثريه يف مقتضاه برد (اعتداء) املقتضي، ومها سواء؛ فقوة الدفع 

                                                           
 ).1/123، (قواعد األحكام_ ابن عبد السالم، 392
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هي ذاا قوة الطلب، وقوة تأثري املصلحة يف موجبها هي نفسها قوة منعها تأثري املفسدة يف 
  ، فال أولوية إذن بني القوتني.. واالعرتاض ما زال قائما.موجبها، وكذا يف املفسدة

_مل ةواالعرتاض الثاين راجع إىل األول يف معناه؛ إذ حاصله أن املصلحة_أو املفسد     
تقتض أثرها بسبب وجود مانع منع التأثري، وهذا كما يف سائر العلل اليت يتخلف عنها 

  معلوهلا لوجود ما يعارضها.

  ابن القيم مبا ميكن تقسيمه إىل فرعني:وقد أجاب      

األول: أن الفرق بني مسألتنا وما ورد يف االعرتاض أن العلتني فيها متصادمتان      
متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها فلو أبطلنا األثرين لكانت كل واحدة فيهما مانعة ممنوعة، 

  مؤثرة غري مؤثرة، وهذا املمتنع ال يوجد فيما اعرتض به.

  والثاين: تشبيهه دليله بدليل التمانع.     

أما األول: فكل معارض عاق العلة عن اقتضائها هذا حاله؛ ألن املعارض يقتضي ضد      
ما تقتضيه العلة، وهي كذلك تقتضي ضد ما يقتضيه، فصار كل منهما مانعا لآلخر، وليس 

ا به، ال مؤثرا غري مؤثر؛ ألن ميتنع أن يكون الشيء مانعا لغريه ممنوعا منه، مؤثرا فيه متأثر 
  اقتضاء كل منهما مل يبطل رأسا، ولكن منع مانع ظهوره. 

أما الثاين: فدليل التمانع قائم على أنه إذا ُفرض للعامل ربان متماثالن، وأراد أحدمها أمرا      
ر وأراد اآلخر خالفه، مثل أن يريد أحدمها حتريك جسم واآلخُر تسكينه، أو إحياَءه واآلخ

إماتَته، لوجب أن يلحقهما العجُز أو واحدا منهما؛ ذلك أنه يتصدى لنا أحد وجوه ثالثة: 
إما أن تنفذ إرادتامها، وهو حمال الجتماع الضدين، وإما أن تنفذ إحدامها، فيلحق من مل يتم 

ن  مراده العجز، وإما أن ال تنفذ إرادة واحد فيهما، فيلزم عنه عجُز كل منهما، وخلو احملل ع
  كال املتقابلني الذين ال خيلو اجلسم عنهما.
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والوجه الثالث هو ما ميكن التمسك به يف إبطال احتمال خلو احملل عن أثري املصلحة      
  واملفسدة املتساويتني.    

  وال يتم البن القيم هذا ألن بني املسألتني فرقاً:     

ربني هو عجزمها أو واحدا فيهما، فدليل التمانع إمنا استمد صحته من كون الزم فرض      
  والعاجز ال يكون إٰهلا، وال يوجد هذا احملذور يف مسألتنا.

أمـــا قـــوهلم يف الوجـــه الثالـــث إنـــه مـــع لزومـــه عجزمهـــا فهـــو يـــؤدي إىل خلـــو احملـــل مـــن كـــال      
، 393املتقـابلني فيسـتقيم القـول باســتحالته إذا كـان املتقـابالن ممـا ال يُتصــور خلـو اجلسـم عنهمــا

  وخلو الفعل عن أثر املصلحة واملفسدة هو حمل النـزاع فال ميكن االستدالل باستحالته.

واألشبه_واهللا أعلم_ أن جواز ختلف أثري املصلحة واملفسدة إذا تساوتا هو كحال اجلسـم    
الذي خضع لقوتني متساويتني تريد إحدامها حتريكه شرقا، واألخرى غربا، على نفس املنحـى، 

  اكنا مع وجود املؤثرين.فإنه يبقى س

  

  الدليل الواقعيمناقشة _ب

أّما من الناحية الواقعية فُيشكل على الفريق األول األمران اللذان ذكرمها صاحب نظرية      
التقريب والتغليب يف استدالله على وجود حال التساوي وإذا كان األمر األّول ظاهرا يف 

  إىل نظر وتدقيق:داللته على املقصود، فإّن الثاين حيتاج 

                                                           
درء تعارض العقل _ صرح ذا الشرط ابن تيمية يف أكثر من موضع: يُنظر مثال: أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،  393

)، 163_5/162م)، (1997ه/1417، 1الرمحان (بريوت: دار الكتب العلمية، ط، ت.عبد اللطيف عبد والنقل
)، أما القاضي البـاقالين فلـم يـذكر هـذا املـآل 66_2/65)، (د.م.أ(بريوت:دار الكتب العلمية، منهاج السنة النبويةو

، ل وتلخــيص الــدالئلتمهيــد األوائــأصــال، وإمنــا اكتفــى بإثبــات لــزوم العجــز هلمــا، ينظــر: حممــد بــن الطيــب البــاقالين، 
  .   45، صم)1987ه/1407، 1لكتب الثقافية، طت.عماد الدين أمحد حيدر(بريوت:مؤسسة ا
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يقصد إىل نفي األنواع الثالثة من حال التساوي: تساوي  ه)751(إذا كان ابن القيم     
املصلحتني، وتساوي املفسدتني، وتساوي املصلحة واملفسدة، فكيف يذكر أمثلة يصرّح فيها 

  بالتساوي؟ 

 ا بال كلوإذا كان قصده فقط نفي وجود حال تتساوى فيها املصلحة واملفسدة، فم     
هي يف حقيقتها مما تساوت_حسب دعوى املخالف_ فيه املصلحتان،  األمثلة الذي ذكرها

أو مما تساوت فيه املفسدتان، وما بال ابن القيم مل يعرتض عليها بكوا ليست مما تساوت 
  فيه املصلحة اليت يف صورة منفعة مع املفسدة اليت يف صورة مضرة؟

الريسوين على ابن القّيم يف حمّله، إّال أن الذي يهمنا حنن يف  إّن هذا ما جيعل اعرتاض     
هذا املقام إمنا هو إثبات أو نفي حال التساوي بني املصلحة اليت يف صورة جلب منفعة، مع 
املفسدة اليت هي يف صورة مضرة؛ ألن التزاحم إذا كان بني مفسدتني أو بني مصلحتني 

خرى، وبالتايل ال إشكال، على خالف فيما إذا متساويتني فال مزية إلحدامها على األ
  تزامحت مفسدة مع مصلحة.

  

  _مناقشة المثبتين.2
  وأبدأ مبا ورد يف "نظرية التقريب والتغليب":     

قد سبقت مناقشة الدليل الثاين فيما تقدم، وقـُّرر أن الدليل األّول واضح يف داللته على      
  اقشة:املقصود، وهنا أزيد األمر تفصيال ومن

نعم، إنه من املستحيل اإلحاطُة مبختِلف حاالت التزاحم اليت تتقارب فيها املصلحة      
واملفسدة على اختالف األزمنة واألمكنة، وهلذا يستبعد جّدا القول بعدم وجود حال 

  التساوي يف زمن من األزمنة، فضال عن إطالق نفي وجودها عرب األزمنة واألمكنة.
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ضّيق من دائرة التساوي، وال أقول: يلغيها، هو كثرة املعايري واملرّجحات إال أن الذي يُ      
اليت يعتمدها اتهد يف تغليبه إلحدى اجلهتني، فمن املعيار الرَتيب (الضروريات، احلاجيات، 
التحسينات)، واملعيار النوعي (الدين، النفس، النسل، العقل، املال)، إىل اعتبار مقدار 

ادها الزمين، ومآهلا، ومدى مشوهلا لألفراد واجلماعات، ومراتبهـا يف الظـن املصلحة، وامتد
والقطـع، وكوا مما ميكن استدراكه أو ال، وكوا من املقاصد أو من الوسائل، ومن املتفق 
عليها أو املختلف فيها، ومما تعلق حبق اهللا أو حبق العبد، وما تعلق بالذات أو ما تعلق 

بالعزمية أو بالرخصة، وغريها مما ال يكاد ينحصر، خصوصا يف ظل ما بالغري، وما تعلق 
نعيشه من تشابك املصاحل، وتأثرها وتأثريها مبا يصعب على اتهد الواحد اإلحاطة به يف  

  كثري من املسائل.

وقد قال األستاذ الريسوين:"وال خيفى أن معايري الرتجيح ال تكاد حتصى، وكل معيار      
ع عنه وتندرج حتته، أو تلحق به، أو تستدرك عليه، معايري أخرى ختصص أو ميكن أن تتفر 

  .   394 تقيد..."

فمثال ما ذكره املؤلف مثاال للتساوي، قد ال يراه غريه كذلك، فيقول: ال بد أن تكون      
مفسدة التكاليف أقرب يف حصوهلا إىل القطع من مصلحة حتصيل احلقوق، أو يقول: إن ما 

  احلق من وقت وما يبذله من جهد ال ميكن قياسه بقيمة حمددة. يفوته صاحب

وهذا ما يؤكده املؤلف نفسه: "فاإلنسان عندما حيسب تكاليف السفر ذهابا وعودة      
وإقامة وغريها، أو حيسب تكاليف التداعي لدى احملاكم فيجد أن هذه التكاليف تساوي 

على وجه التقريب. وقد يكون التساوي » يالتساو «احلق الذي يريد حتصيله، إمنا يقدر هذا 

                                                           
   . 330، صنظرية التقريب والتغليب_ 394
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حقيقيا تاّما، لكن ال يعلم ذلك إال اهللا تعاىل. وهذا ال ينفي إمكان املعرفة القطعية للتساوي 
  .395"...البسيطةالتام، ولكن هذا قليل جّدا، وال يكاد حيصل إال يف الصور 

ا بالتساوي إمنا يتحقق قال هذا يف سياق تنبيهه على أن "أكثر احلاالت اليت حنكم فيه     
  .      396»"التساوي الظاهري«أو» التساوي التقريـيب«فيها 

؛ ألن العربة بإمكان 397ولست معه يف وجود تساٍو تقريـيب ال يبقى معه "فرق يؤبه له"     
الرتجيح، فمهما كان الفرق ضئيال بني املصلحة واملفسدة، إن أمكن معه الرتجيح بينهما 

ي الذي هو حمل النـزاع. فإن تعذر معه الرتجيح؛ بَأْن الح للموازن خرجتا عن حد التساو 
رجحاُن إحدى اجلهتني تارة، وبدت له مرجوحيتها تارة أخرى؛ بسبب تقارما الشديد فال 
إشكال يف إحلاقه بدائرة التساوي؛ ألن موضوع املوازنة يف غالب األحيان مشتمل على قضايا 

  ا دقة الرياضيات.    اجتماعية أو معنوية ال تطلب فيه

أما كون احلكم بالتساوي إمنا هو حكم ظاهري، فكذلك األمر؛ "ألن حقيقة األمور      
  398مغيبة عنا، وال منلك إال ظواهرها"

  

أّما ما ورد يف كتاب "فقه األولويات"، فواجب أن يُعاد فيه النظر؛ ذلك أّن املؤلف      
  من أمثلة على تساوي املصاحل واملفاسد: ه)660أخطأ فيما نسبه إىل ابن عبد السالم(

                                                           
395

  .374_ املرجع نفسه، ص  
 .373_ املرجع نفسه، ص396
 .374_373_ املرجع نفسه، ص397
 .374_ املرجع السابق، ص398
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فمثال من ُأكره على قتل غريه بالقتل ذكره اإلمام العز يف أمثلة تزاحم املفاسد مع      
املفاسد، ال يف أمثلة تزاحم املصاحل مع املفاسد، ويف حال رجحان إحدى املفسدين على 

  .399األخرى، ال يف حال التساوي

طرار ركاب السفينة إىل رمي شطرهم ذكره اإلمام يف أمثلة ومثال اغتالم البحر، واض     
  . 400تساوي املفاسد مع املفاسد، ال املصاحل مع املفاسد

ومها كما قال العز من أمثلة تزاحم املفاسد مع املفاسد، أما األول ففيه تزاحم ملفسدة      
ر الركبان مع مفسدة قتل الغري مع مفسدة قتل النفس، وأما الثاين ففيه تزاحم ملفسدة قتل شط

  غرق السفينة وموت من فيها.

والغريب أّن ما أورده ابن عبد السالم مثاال لتساوي املصلحة واملفسدة_وهو قطع اليد      
 !_مل يورده املؤلف ومل ُيِشر إليه401املتآكلة عند استواء اخلوف يف قطعها وإبقائها

ذكر هذه الصورة_لكن يف حال  ؛ وقدوالعز يقصد تساوي مصلحة ومفسدة إبقاء اليد     
  .       402غلبة السالمة بقطعها_ مثاال على ما رجحت مفسدته على مصلحته

ومثاله يصعب تصّور التساوي فيه؛ نظرا لكثرة املرجحات اليت ميكن اعتمادها يف املوازنة      
  بني القطع واإلبقاء.  

جريانه، فقد ال ُيسلم التساوي  أّما مسألة تصرف اجلار يف ملكه بشكل يؤدي إىل إيذاء     
فيها، وإن كانت مصلحة اجلار واملفسدة الالحقة جبريانه متعلقتني برتبة احلاجيات كلتامها، 

                                                           
)، وقد علل رجحان مفسدة قتل الغري بكون العلماء قد أمجعوا على 1/93، (امقواعد األحك_ابن عبد السالم،  399

  حترمي القتل، واختلفوا يف االستسالم له.
400

)، وقد اعتمد املؤلف الطبعة نفسها اليت اعتمدا، إالّ أّن سنة طبـع الـيت اعتمدهــا هـي 1/96_ املصدر نفسه، (  
  م).1985/ ه 1405(

401
  ).1/123_املصدر نفسه، ( 

  _ املصدر السابق.402
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وقد ذكرها صاحب كتاب "القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها" ضمن حاالت رجحان 
جانب  . ولعّل مفسدة االعتداء على الغري هي اليت رّجحت403املفاسد على املصاحل

  .404الدرء

     

ورمبا مثله يقال يف املثال الرابع واألخري الذي ذكره األستاذ حممد الوكيلي، وهو عدم      
  جواز نزع عضو من جسٍد حي إذا كانت مصلحة احملتاج للعضو حاجية فقط.

  

دة وسواء حتصلنا من األمثلة املذكورة على حالة ُيسّلم فيها التسـاوي بـني املصـلحة واملفسـ     
أم مل نتحّصـل، فإنــه ال ميكننـا نفــي وجودهـا فـــ(نفي الوجـدان ال يقتضــي نفـي الوجــود)، إالّ أّن  

   .405كثرة املعايري واملرّجحات جيعلها أحواًال قليلة

ضــــيق دائرــــا فإنــــه يلحــــق ــــا تســــاوي املصــــلحتني، وتســــاوي  ومادامــــت هــــذه هــــي علــــة    
  نه، واهللا أعلم.املفسدتني، وتعادل درجة املأمور به مع املنهي ع

  

  

  

  

  

                                                           
)، ه 1417، 1، (الريــاض: دار بلنسيــة، ط، القواعـد الفقهيـة الكبـرى ومـا تفـرع عنهـا_صاحل بن غـامن السدالن403
  .523ص

نظريــــة التقريــــب _ نبـــه األســــتاذ الريســـوين إىل ثقــــل مفســــدة الظلـــم والعــــدوان، وأثرهــــا يف كثـــري مــــن الرتجيحــــات يف 404
  .359إىل357، صوالتغليب

405
عز:" والوقوف على تساوي املفاسد وتفاوا عزة...والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، وقال ال_  

  ).1/24، (قواعد األحكاموال ميكن ضبط املصاحل واملفاسد إال بالتقريب"، 
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قـاعــــدة:(درء المفـاســــد أولــــى  الفصــــل األول: 
  من جلب المصالح) عرض ومناقشة

  المبحث األول: عرض القـاعدة

  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة
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  المبحث األول: عرض القـاعدة
  المطلب األول: معنى القـاعدة والقـائلون بها

  ني: أدلة ثبوت القـاعدةالمطلب الثا

  المطلب الثالث: مجال إعمال القـاعدة
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  المطلب األول: معنى القـاعدة والقـائلون بها.

  الفرع األول: معنى القـاعدة

  

  تقوم القاعدة على معىن مىت ُوجد ُوجدت معه، وإن اختلفت القوالب اليت يُوضع فيها.     

ع املفاسد أعظـم مـن اعتنائـه جبلـب املصـاحل، وحرصـه علـى درء هذا املعىن هو أن اعتناء الشرع بدف     
  املضار أشد من حرصه على حتصيل املنافع. 

فمعىن قولنا: (درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل) أن درء املفاسد مقدم يف الشـرع لشـدة اعتنائـه      
  ة.ألنه أجدر بالعناي ؛املفاسد أحق بالتقدمي فعأي إن د ،به وِعظم حرصه عليه

كــد مــن عنايتــه آويُعلــل هــذا التقــدمي يف كثــري مــن كتــب القواعــد بــأن عنايــة الشــرع بــرتك املنهيــات      
  ألن ترك املنهيات درء مفاسد وفعل املأمورات جلب مصاحل. ؛1بفعل املأمورات

وقد تقدم يف مطلب حصر األمر يف املصـلحة والنهـي يف دفـع املفسـدة أن هـذا غـري مسـتقيم؛ ألن      
  مورات جتلب مصاحل وتدفع مفاسد، وسبب النهي حصول مضرة أو إهدار مصلحة.املأ

                                                           
أمحــد البورنــو،  ، ود/ حممــد صــدقي بــن90، ص شــباه والنظــائراأل، وابــن جنــيم، 87، شــباه والنظــائراأل: الســيوطي، ينظــر مــثال-1

  .265م)، ص 1998-ه1419، 5(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية
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  ويبقى هذا التعليل مشكال حىت لو ُسلم هذا احلصر؛ ألن ختصيص قاعدة التالزم قد مينع منه.     

ال يقال: إن معىن املصلحة يف القاعدة يعم جلب املصلحة ودفع املفسدة، ومعىن املفسـدة يشـمل      
دة وإهدار املصلحة. ال يقـال هـذا؛ ألن معـىن القاعـدة سيصـبح: حـرص الشـرع علـى درء حصول املفس

(حصــول املفســدة وتفويــت املصــلحة) أعظــم مــن حرصــه علــى (دفــع املفســدة وجلــب املصــلحة)، أي: 
حــــرص الشــــرع علــــى درء املفســــدة وحتصــــيل املصــــلحة أعظــــم مــــن حرصــــه علــــى درء املفســــدة وجلــــب 

  املصلحة!. 

  فاضل بني أمرين كل واحد فيهما مشتمل على الثاين.وال يصح أن تُ      

  الفرع الثاني: القـائلون بالقـاعدة

لقــد قالــت بالقاعــدة مجــاهري غفــرية مــن أهــل العلــم تأصــيال أو تفريعــا، متقــدمون وحمــدثون، وقـــد      
يف أمـا  أحصيت منهم ما يقارب املئة، وسيأيت ذكر كثري منهم يف عرض أدلة القاعـدة، وجمـال إعماهلـا.

  ، وأشهر القائلني ا:اليت تضمنتها هذا املوضع فسأكتفي بذكر أهم املؤلفات
تقـــدمي دفـــع املفســـدة علـــى جلـــب املصـــلحة يف حبـــث بعـــض املســـائل وأقـــدم مـــن ألفيتـــه يُنقـــل عنـــه      

، وقـد انتشـرت القاعـدة وذاع صـيتها يف خمتلـف كتـب 1ه)449الفقهية هو علي بـن خلـف ابـن بطـال(
  الفقه وأصوله:

                                                           
من ُنسب إليه القول من أقدم و  )،1/494)باب الصالة يف النعال، (24صالة()كتاب ال8، (فتح الباري_ نقله ابن حجر يف 1

ن اللحام: "نقـل علـي بـن سـعيد عـن اإلمـام أمحـد أنـه قـال: مـا أمـر بـه النـيب مر اإلمام أمحد بن حنبل، قال اببأن النهي أشد من األ
، ت. أميـن صـاحل شـعبان(القاهرة: دار القواعـدصلى اهللا عليـه وسـلم عنـدي أسـهل ممـا ـى عنـه..."، علـي بـن عبـاس ابـن اللحـام، 

العلوم والحكم شرح  جامععبد الرمحان بن شهاب الدين ابن رجـب، . وينظر: 252م)، ص1994ه/1415، 1احلديث، ط
ت. شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس (عني مليلة_اجلزائر: دار خمسين حديثا من جوامع الكلم من أحاديث الرسول األعظم، 

 ، ولعدم اقتضاء هذا القول معىن قاعدة الدرء مل أذكره يف املنت.)1/252م)، (1991ه/1411، 1اهلدى، ط
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فقــــد أوردهــــا أمــــا كتــــب القواعــــد علــــى اخــــتالف مــــذاهب أصــــحاا فــــال تكــــاد ختلــــو مــــن ذكرهــــا:     
وعبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب ابــــــــــــــن )، 444_2/443، (201قواعــــــــــــــد، قاعــــــــــــــدة:) يف: اله758ري(املّقــــــــــــــ

، 1) يف: املنثـــور يف القواعـــده794)، والزركشـــي(1/105) يف: األشـــباه والنظـــائر، (ه771الســـبكي(
، 88_87األشــــباه والنظــــائر يف قواعــــد وفــــروع الشــــافعية، ص ) يف:ه911)، والســــيوطي(2/439(

)، قاعـــــدة: 222إىل219، (2) يف: إيضــــاح املســــالك إىل قواعـــــد اإلمــــام مالــــكه914والونشريســــي(
، وجملـــة األحكـــام 90) يف: األشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أيب حنيفـــة، صه970، وابـــن جنـــيم(34

30)، مــــادةه1292العدلية(أصــــدرت عــــام
، 4د الزرقــــا يف: شــــرح القواعــــد الفقهيــــةوأمحــــد بــــن حممــــ، 3

)، البـاب الثـاين: 594/فقـرة2ومصطفى بن أمحد الزرقـا يف: املـدخل الفقهـي العـام(، 206_205ص
عرض القواعد اليت جاءت ا الة، وحممد صدقي البورنو يف: الـوجيز يف إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، 

فقهيـــــــة الكـــــــربى ومـــــــا تفـــــــرع عنهـــــــا، ، وصـــــــاحل بـــــــن غـــــــامن الســـــــدالن يف: القواعـــــــد ال266_265ص
، ويعقــوب بــن عبــد الوهــاب 623، وحممــد الروكــي يف: نظريــة التقعيــد الفقهــي، ص526إىل514ص

، وعبــــد الــــرمحن الكــــيالين يف: قواعــــد املقاصــــد عنــــد اإلمــــام 260الباحســــني يف القواعــــد الفقهيــــة، ص
ــــــة بــــــني األصــــــال74و72الشــــــاطيب، ص ــــــل يف: القواعــــــد الفقهي ، 5ة و التوجيــــــه، وحممــــــد بكــــــر إمساعي

  .107ص

     

                                                           
1
م)، وقـد اعتمـدت علـى طبعـة 2000ه/1421، 1وت: دار الكتـب العلميـة، طت. حممد حسـن حممـد حسـن إمساعيـل(بري _  

 أخرى سيأيت ذكرها، وكلما عزوت إىل واحدة أوردت اسم احملقق فيها.
 م).1980_ ت.أمحد بوطاهر اخلطايب(احملمدية_املغرب: مطبعة فضالة،  2
م)، 1991/ه1411، 1دار اجليـل، ط ، تعريـب فهمـي احلسـيين (بـريوت:درر الحكـام شـرح مجلـة األحكـام_ علي حيدر،  3
)1/41.(  
 م).1993/ه1414، 3_(دمشق: دار القلم، ط 4
 م).1997/ه1417، 1_(ميدان احلسني_هليوبولس:دار املنار، ط 5
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وكـــذلك احلـــال يف كتـــب فقـــه األولويـــات واملوازنـــات وفقـــه الـــدعوة، حيـــث أوردهـــا الشـــيخ يوســـف       
ــــــة القادمــــــة، ص ــــــات احلركــــــة اإلســــــالمية يف املرحل ــــــة: أولوي ــــــه الثالث يف فقــــــه  ، و32القرضــــــاوي يف كتب

، 232ألولويــــات، ص، وحممـــد الــــوكيلي يف: فقـــه ا280، والسياســـة الشــــرعية ص32األولويـــات، ص
، وحســن ســامل الدوســي 62وعبــد اهللا الكمــايل يف كتابــه: مــن فقــه املوازنــات بــني املصــاحل الشــرعية، ص

وموسى إبراهيم اإلبراهيم يف: الفقـه احلركـي يف العمـل  ،1يف: "منهج فقه املوازنات يف الشرع اإلسالمي"
، وعبــد 105، ص2قواعــد وأصــول، ومجعــة أمـني عبــد العزيــز يف: الـدعوة 210اإلسـالمي املعاصــر، ص

  .92_91الرمحن عبد اخلالق يف: فصول من السياسة الشرعية يف الدعوة إىل اهللا، ص

  

أما مؤلفو كتب أصول الفقه ومقاصد الشريعة، فمنهم من ساقها يف مواضع سرد القواعد، ومـنهم      
  من أوردها يف سياق حبث مسائل أصولية أو فقهية:

املنــري، بــاب االســتدالل،  شــرح الكوكــب يف )ه972ابــن النجــار الفتــوحي(فمــن الصــنف األول:      
رســـالة لطيفـــة جامعـــة يف أصـــول الفقـــه يف  )ه1376عبـــد الـــرمحن بـــن ناصـــر الســـعدي()، و 4/447(

، وعلـــــي 183_182صـــــد الشـــــريعة ومكارمهـــــا يف صمقا ، وعـــــالل الفاســـــي يف104، ص3املهمـــــة
املنـاهج األصـولية يف  ، وفتحـي الـدريين يف348_347، ص4أصول التشريع اإلسـالمي حسب اهللا يف

ــــالرأي يف التشــــريع اإلســــالمي جــــوالت يف الفقهــــني الكبــــري  ، وســــعيد حــــوى يف483، صاالجتهــــاد ب
، وأمحــــد 384، ص1الــــوجيز يف أصــــول الفقــــه ، وعبــــد الكــــرمي زيــــدان يف65، ص5واألكــــرب وأصــــوهلما

                                                           
ــــــــــــة الشــــــــــــريعة والدراســــــــــــات اإلســــــــــــالمية 1 ــــــــــــس النشــــــــــــر العلمــــــــــــي، مجــــــــــــادى اآلخــــــــــــرة _ مقــــــــــــال يف جمل (جامعة الكويــــــــــــت، جمل

  .417،ص 46عددم)، 2001سبتمربه/1422
  _(اجلزائر دار الصديقية). 2

_
 م).1997ه/1418، 1اعتىن به: نادر بن سعيد التعمري(بريوت: دار ابن حزم، ط 3
 م).1982/ه1402، 6_(دار الفكر العريب، ط 4
  _(باتنة_ اجلزائر: دار الشهاب). 5
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، 365ة التقريـــب والتغليـــب، ص، ونظريـــ290نظريـــة املقاصـــد عنـــد اإلمـــام الشـــاطيب، ص الريســـوين يف
، ومجـال الـدين 400مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية وعالقتهـا باألدلـة الشـرعية، ص وحممد سعد اليـويب يف

رفــــع اجلــــرح يف الشــــريعة  يف عــــدنان حممــــد مجعــــة، و 129عطيــــة يف حنــــو تفعيــــل مقاصــــد الشــــريعة، ص
، 98، ص3ميأصـــــول الفقـــــه اإلســـــال يف حممـــــد مصـــــطفى الزحيلـــــي، و 252-251، ص2اإلســـــالمية

  .427_426، ص4االحتياط يف إلياس بلكاو 

         

)، 4/479يف اإلحكــــــــام يف أصــــــــول األحكــــــــام، (ه) 631ومــــــــن الصــــــــنف الثــــــــاين: اآلمــــــــدي(     
، 256)، وفـــــــرق3/107، (143)، وفـــــــرق2/188، (104يف الفـــــــروق، فـــــــرقه) 684والقـــــــرايف(

ـــــــن 301_5/300)، و(3/464،(5يف املوافقـــــــاته) 790)، والشـــــــاطيب(212_4/211( )، واب
ه) 1119)، وحمــــب الــــدين ابــــن عبــــد الشــــكور(3/21، (6يف التقريــــر والتحبــــريه) 879أمــــري احلــــاج(

،  7يف فــواتح الرمحــوت بشــرح مســلم الثبــوته) 1180وشــارح كتابــه حممــد بــن نظــام الــدين األنصــاري(
، وعبد الوهاب خالف يف مصادر التشريع اإلسالمي 307، ص8وحممد اخلضري بك يف أصول الفقه

، 203، وحسـني حامـد حسـان يف نظريـة املصـلحة يف الفقـه اإلسـالمي، ص61فيما ال نـص فيـه، ص
، والربزجنـــي يف التعـــارض والرتجـــيح بـــني 308وحممـــد مصـــطفى شـــليب يف أصـــول الفقـــه اإلســـالمي، ص

  .233)، وحممد هشام برهاين يف سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية، ص2/200األدلة الشرعية، (
                                                                                                                                                                                     

  م).1998/ه1419، 7_(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط 1
  م).1993/ه1413، 3_(دمشق دار العلوم اإلنسانية، ط 2
  م).1987م_1986/ه1407_ه1406_(مطبعة جامعة دمشق،  3
  م).2003ه/1424، 1_(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط 4
  .4، مسألة3كتاب االجتهاد، طرف، والثاين يف:  8، مسألة3، فصل2ر_املوضع األول يف: كتاب األدلة، نظ 5
6
  م).1983ه/1403، 2شرح كتاب التحرير البن اهلمام(بريوت: دار الكتب العلمية، ط _ 
7
 ه).1424، 1مطبوع امش املستصفى(مصر: املطبعة األمريية، ط_  
8
   م).1991ه/1412، 7(بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط_  



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________األول الفصل

180 

يف قواعـــد األحكـــام يف مصـــاحل األنـــام، ه) 660ل هـــذا الصـــنف العـــز بـــن عبـــد الســـالم(ومـــن أهـــ     
)، حيث ذكر القاعدة وهو يناقش من جّوز عزل اإلمام للحاكم، وتنصـيب مـن يسـاويه حبجـة 1/81(

، قال:"قلنــا: حفــظ املوجــود أوىل مــن حتصــيل املفقــود، ودفــع الضــرر أوىل مــن جلــب  أن فيــه نفعــا للمــوىل
معــــروف بالعــــادة..."، ومل أعثــــر علــــى أثَــــر للقاعــــدة عنــــده يف مواضــــع التقعيــــد والتمثيــــل  النفــــع، وهــــذا

)، ومـن  123إىل1/98للموازنات، وخصوصا يف فصل اجتمـاع املصـاحل واملفاسـد مـن هـذا الكتـاب، (
  . 51كتابه اآلخر: الفوائد يف اختصار املقاصد، املعروف بالقواعد الصغرى، ص

خصـص هـذا الفصـل لتفصـيل حـاالت هـذه ه) 660بعض املؤلفات أن العز(وتـَْعَجب ملا تقرأ يف      
  . 1القاعدة

وتعجـــــــب أكثـــــــر ملـــــــا تصـــــــادف مـــــــن يقـــــــول وهـــــــو يســـــــرد مـــــــدونات الشـــــــافعية يف فـــــــن القواعـــــــد      
دراســة ...والكتــاب الصــغرى_قواعــد األحكــام يف مصــاحل األنــام، وهــو املشــهور بالقواعــد 1الفقهيــة:"
إىل هـذه  كـل مسـائل الفقـهد مقدم على جلب املصاحل) فقد أعاد بناء لقاعدة:(درء املفاس مستفيضة
  .2القاعدة"

وأظــــن األســــتاذ مل ُحيســــن اإلفــــادة مــــن صــــاحب الــــوجيز يف إيضــــاح قواعــــد الفقــــه الكليــــة، حيــــث      
قال:"_كتاب قواعد األحكام يف مصـاحل األنـام...وهو املسـمى بالقواعـد الكربى...وهـو قـد بـىن كتابـه 

                                                           
، حيــث عــزا القاعـــدة إىل 4، هــامش:509، صمــنهج التوفيــق والتــرجيح بــين مختلــف الحــديث_ د/عبــد ايــد السوســوة،  1

)، وقال:"وفيه تفصيل حلاالت هذه القاعدة"، وقد اعتمـد الطبعـة نفسـها الـيت اعتمـدا، وجتـد 122 إىل1/98( ،قواعد األحكام
حنو هذا يف مقال أيب عمر أسـامة العتييب:"قاعـدة درء املفاسـد مل خيرتعهـا العلمـاء حلمايـة احلكـام أيهـا املسـعري!!"، شـبكة سـحاب 

م، وقــد نقــل اإلمجــاع علــى القاعــدة ونقــل 2005أوت23 خ املعاينــة:، تــاريwww.sahab.net السـلفية، املنــرب اإلســالمي، موقــع:
  بعده كالم العز يف فصل اجتماع املصاحل واملفاسد من القواعد الصغرى.

2
  .)134_1/133للمقري، ( القواعديف القسم الدراسي من حتقيق  ،أمحد بن عبد اهللا بن محيد _  
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ملـا قال:"بـل رجـع شـيخ  )ه771(، ومـن ابـن السـبكي1لب املصاحل ودرء املفاسـد)..."على قاعدة:(ج
  .2اإلسالم عز الدين بن عبد السالم الفقه كله إىل اعتبار املصاحل ودرء املفاسد..."

           

  

  

  

       

  

  

  

          

  

         

      

          
                                                           

1
 .96، صالفقه الكليةإيضاح قواعد  الوجيز فيد/ حممد صدقي البورنو، _  
2
األشــباه والنظــائر، متــام كالمــه :"ولــو ضــايقه مضــايق لقــال: أرجــع الكــل إىل اعتبــار املصــاحل، فــإن درء املفاســد مــن مجلتهــا"، _  
)1/12.( 



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________األول الفصل

182 

  

  

  

  

        

  

  المطلب الثاني: أدلة ثبوت القـاعدة.

، ومـا )درء املفاسـد أوىل مـن جلـب املصـاحل:(أذكر يف هذا املطلب ما استدل به املؤصـلون لقاعـدة     
  ت عليه من استدالالت يف مواضع أخرى على معىن القاعدة.فوق

وألتــزم يف إيرادهــا النقــل احلــريف عــن أصــحاا مــا اســتطعت، ومــا كــان منهــا غــري متبــوع ببيــان وجــه      
  ره.االستدالل اجتهدت يف تقدي

  الفرع األول: من القرآن الكريم

y7﴿قولــــــه تعــــــاىل:  _1      tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑ y‚ø9$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øO Î) uρ ç� t9ò2r& 

ÏΒ $ yϑ ÎγÏè ø�‾Ρ... ﴾]219:البقرة[.  
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لمـؤمنني إىل طريـق االسـتدالل فكـان علـيهم أن يهتـدوا وهـذا القـول إرشـاد ل"قال يف تفسري املنـار:      
، )درء املفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب املصـــاحل:(منـــه إىل القاعـــدتني اللتـــني تقررتـــا بعـــد يف اإلســـالم: قاعـــدة

  .1 "...)ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان البد من أحدمها :(وقاعدة

Ÿωuρ (#θ﴿قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل:  _2      ™7 Ý¡n@ šÏ% ©! $# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# #Jρô‰tã Î� ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ﴾...األنعــــــــــــام]: 

108.[  

ففــي ســب آهلــة الكفــار مصــلحة وهــي حتقــري ديــنهم وإهــانتهم لشــركهم بــاهللا ســبحانه، ولكــن ملــا "     
تضــمن ذلــك مفســدة وهــي مقــابلتهم الســب بســب اهللا عــز وجــل ــى ســبحانه وتعــاىل عــن ســبهم درءا 

  فدل هذا على أن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل.، 2"ةهلذه املفسد

%šÏ﴿قولــــــــه تعــــــــاىل:  _3      ©! $#uρ (#ρä‹sƒ ªB$# #Y‰Éfó¡tΒ #Y‘#u� ÅÑ #\� ø�à2uρ $ K)ƒ Ì� ø�s? uρ š÷ t/ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# #YŠ$ |¹ ö‘ Î) uρ ôyϑ Ïj9 

šUu‘%tn ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ÏΒ ã≅ö6 s% 4 £à�Î= ósuŠ s9uρ ÷βÎ) !$ tΡ ÷Šu‘ r& āωÎ) 4 o_ ó¡ßsø9$# ( ª!$#uρ ß‰pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) šχθ ç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟ à)s? Ïµ‹ Ïù 

#Y‰t/ r&..﴾.  3 ]108، 107[التوبة.  

فدّل يه عن الصالة يف مسجد الضرار على أن عنايـة الشـارع باملنهيـات، ومنهـا مـا اختـذ مسـجد      
  املسجد. الضرار ألجله، أشد من عنايته باملأمورات، ومنها الصالة يف

  

                                                           
)، وقـــــد اســـــتدل ـــــا كـــــذلك: املراغـــــي يف 2/332( )،، د.م.أ2(بـــــريوت: دار املعرفـــــة، طتفســـــير المنـــــارحممـــــد رشـــــيد رضـــــا، _1

مقاصــــد )، وعــــالل الفاســــي يف 2/143( م)،1953ه/1373، 2ة مصــــطفى البــــايب احللــــيب وأوالده، طعــــمطب(مصــــر: تفســــيره
، ومنوبـة 521-520، ص القواعـد الفقهيـة الكبـرى ومـا تفـرع عنهـا، والسـدالن يف 182، ص الشريعة اإلسـالمية ومكارمهـا

، املعهــد الــوطين للتعلــيم العــايل للعلــوم اإلســالمية، رســالة ماجســتري، (باتنــة ،العمــل باالحتيــاط فــي الشــريعة اإلســالميةبرهــاين يف 
  .154ص  ،م)1999م_1998ه/1420ه_1419

  .265، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو، _2
  .، ومل يذكر وجه االحتجاج348-347، ص أصول التشريع اإلسالمياحتج باآلية علي حسب اهللا يف _3
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Αöθ×﴿قولـــه تعـــاىل:  _4      s% Ô∃ρã� ÷è ¨Β îοt� Ï�øó tΒuρ ×� ö� yz ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$ yγãè t7 ÷Ktƒ “ ]Œr& 3 ª!$#uρ ; Í_ xî ÒΟŠ Î= ym ﴾ 1 ]263 :[البقـــرة .

Ÿω (#θ …﴿فقــــد جعــــل تعــــاىل الصــــدقة الــــيت يتبعهــــا أذى مفضــــولة بــــل باطلــــة كمــــا يف قولــــه تعــــاىل:  è= ÏÜö7 è? 

Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒF{ $#uρ..﴾  ومنهـا مفسـدة املـن واألذى، ، فدل هذا على أن درء املفاسـد]264[البقرة، 

  ومنها مصلحة اإلنفاق والصدقة. ،صاحلأوىل من جلب امل

  

$﴿قولــــه تعــــاىل:  _5      pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!% ỳ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ ø‹ x© Ÿωuρ zø% Î� ô£tƒ Ÿωuρ 

t ÏΡ ÷“tƒ Ÿωuρ zù= çF ø)tƒ £èδy‰≈ s9÷ρr& Ÿωuρ t Ï? ù'tƒ 9≈ tF ôγç6 Î/ … çµ uΖƒ Î� tIø�tƒ t ÷ t/ £Íκ‰ Ï‰÷ƒ r& �∅ÎγÎ= ã_ö‘ r&uρ Ÿωuρ š� oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρâ÷÷ê tΒ � £ßγ÷è Îƒ$ t6 sù 

ö� Ï�øó tG ó™ $#uρ £çλ m; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî ×ΛÏm§‘ ﴾ 12 :ة[املمتحن[.  

التخلي  قد قدم املنهيات على املأمورات املستفادة من املعروف ألن"): ه 885قال البقاعي (     
  .2"عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل

  كما يدل على معىن القاعدة تنصيصه على كثري من املنهيات دون املأمورات.     

ä. y7≅‘ ﴿تعاىل:  قوله _6     Ï9≡ sŒ tβ%x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $ \δρã� õ3tΒ ﴾3 38 :[اإلسراء[.  

4﴿هـــذا تـــذييل لألوامـــر والنـــواهي املتقدمـــة ابتـــداء مـــن قولـــه تعـــاىل:       |Ó s% uρ y7 •/ u‘ āωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î)..﴾ 

الفعـــل يف املنهيـــات، والنهـــي عـــن  النهـــي عـــن_لكنـــه اعتـــرب يف املـــذكورات جانـــب النهـــي  ،]23 :[اإلســراء

                                                           
إن هــذه اآليــة مقــررة لقاعــدة درء املفاســد مقــدم علــى جلــب ") قــائال: 3/63، (المنــار تفســيراحــتج ــا حممــد رشــيد رضــا يف _1

  ).3/33، (تفسيره ، ومل يبني وجه االستدالل ا، ومثله فعل املراغي يف"…املصاحل اليت هي من أعظم قواعد الشريعة
، 1دار الكتـــــب العلميـــــة، ط، تعليـــــق: عبـــــد الـــــرزاق غالـــــب املهـــــدي (بـــــريوت: نظـــــم الـــــدرر فـــــي تناســـــب اآليـــــات والســـــور_ 2

  ).7/567( م)،1995ه/1415
زاد المسير "سيُئه" برفع اهلمزة واهلاء، ينظر: عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي، "، بنصب اهلمزة والتاء، وةً يف اآلية قراءتان: "سيئَ _3

م)، 1987/ه1407، 1ر، ط، ت. حممد عبـد الـرمحن عبـد اهللا والسـعيد بـن بسـيوين زغلـول (بـريوت: دار الفكـفي علم التفسير
)5/27-28(.  
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دون جانب األمر؛ فدل هذا على أن األهم هو اإلقالع عما يقتضيه مجيعها مـن  _ضده يف املأمورات
  .1املفاسد بالصراحة أو بااللتزام، أي إن درء املفاسد أهم من جلب املصاحل

  

y7﴿قوله تعاىل:  _7      Ï9≡ x‹x. uρ ã≅Å_Á x�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# t Î7 oKó¡oKÏ9uρ ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒÌ� ôfßϑ ø9$# ﴾ 55 :[األنعام[.  

فتفصيل اآليات يقتضـي إيضـاح سـبيل املصـلحني ليتبـع، ولكـن خـص سـبيل اـرمني بالـذكر؛ ألن      
  .2دفع املفاسد أهم

  

  

  

  

  

  

  النبوية الشريفة:  الفرع الثاني: من السنة
      

                                                           
روح المعاني في تفسير )، وقد ذكر هذا التعليل حممود اآللوسي يف 105-15/104، (التحرير والتنويريُنظر: ابن عاشور، _1

  .)، وصدره بـ "قيل"15/76)، (،د.م، أم1983(بريوت: دار الفكر،  القرآن العظيم والسبع المثاني
  ).2/645، (رنظم الدر يُنظر: البقاعي، _2
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دعــوين مــا تــركتكم، فإمنــا «قــال:  عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم -1   
م على أنبيائهم، فإذا يـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه، وإذا أمـرتكم هم واختالفأهلك من كان قبلكم سؤاهل
  .1»بشيء فأتوا منه ما استطعتم

       

  

فقــد عّلــق االمتثــال يف األوامــر باالســتطاعة، ومل يعلقــه يف املنــاهي ــا، فــدل هــذا علــى أن املنــاهي      
  .1 االعتبار من األوامركد يفآ

                                                           
بسـنن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، رقــم:  اإلقتـداءبــاب )2)كتـاب االعتصـام (96ه، واللفـظ للبخـاري: رواه يف (متفـق عليـ_1

بـاب تـوقريه صـلى اهللا )37)كتـاب الفضـائل (43)، ومبثلـه رواه مسـلم يف (13/251، (فـتح البـاري، ر، ينظر: ابن حج7288
بـاب فـرض احلـج )73)كتـاب احلـج (15سبب احلـديث يف ()، وروى 1337( 131و) 1337( 130، رقم: …عليه وسلم 

أيهــا النــاس قــد «) وفيــه: عــن أيب هريــرة قــال: خطبنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال: 1337( 412مــرة يف العمــر، رقــم: 
. فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ، فقال رجل: أكّل عام؟ يـا رسـول اهللا! فسـكت: حـىت قاهلـا ثالثـا»فحجوااحلج فرض اهللا عليكم 

ـــو قلـــت: نعـــم. لوجبـــت. وملـــا اســـتطعتم«وســـلم:  ، شـــرح صـــحيح مســـلمينظـــر: النـــووي، » …ذروين مـــا تـــركتكم«، مث قـــال: »ل
  ).121-8/120) و(5/111(

واألوامــر  صــلى اهللا عليــه وســلم ىورواه ابـن حبــان يف صــحيحه يف مواضــع كثــرية، منهــا يف ذكــر البيــان بــأن املنــاهي عــن املصــطف     
، وذكر البيان بأن النواهي سـبيلها احلـتم واإلجيـاب إال أن تقـوم الداللـة علـى نـدبيتها، رقـم: 18رقم: …فرض على حسب الطاقة 

اإلحسان بترتيب صحيح ، ينظر: ابن بلبان الفارسي، 3696، 2103، 2102هي:  ، وأرقام املواضع األخرى21، 20، 19
  ).8-6/7) و (270ىل إ 3/268) و (112-1/111، (ابن حبان

وابـن ماجـه يف  ،)111-5/110، (سنن النسـائيورواه النسائي يف اتىب، كتاب مناسك احلج، باب وجوب احلج، ينظر:      
مـا أمـرتكم بـه فخـذوه ومـا «تباع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلفظني أحدمها موافق للجمهـور، واآلخـر: إباب )1املقدمة (

  ).1/3، (سنن ابن ماجه، دون تعليق األمر باالستطاعة. »تهوايتكم عنه فان
 495و 482و  467و  457و  448-447و  428و  314-313و  258و  2/247، (مسندهورواه أمحـد يف      

  ».…إذا أمرتكم «) لكن دون قوله: 517و 2/503، ويف (508و 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا يـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه  …«ر: وقد روى الطرباين احلديث بلفظ خمالف ملا رواه به اجلمهو      

، 2736م)، رقــم: 1987/ه1407، 1، ت.د/ حممــود الطحــان (الريــاض: مكتبــة املعــارف، طالمعجــم األوســطمــا اســتطعتم، 
تــدريب  ). وقـد أورد هــذه الروايــة السـيوطي مثــاال للحــديث املقلـوب، ينظــر: عبــد الـرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي،3/345-346(

  ).1/293، (22:)، النوع ،د.م.أ، ت.عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الفكرالراوي في شرح تقريب النواوي
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أمل تـرْي أن قومـك «عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال هلـا:  _2     
، فقلت: يا رسـول اهللا أال تردهـا علـى قواعـد إبـراهيم؟ قـال: »ملا بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم

  .2»دثان قومك بالكفر لفعلتحِ لوال «

دم صــلى اهللا عليــه وســلم دفــع مفســدة الفتنــة علــى جلــب مصــلحة بنــاء البيــت علــى قواعــد فقــد قــ     
وأن املصــلحة تُــرتك  ،إبــراهيم، فــيفهم مــن هــذا أنــه إذا تعارضــت مصــلحة ومفســدة بــدئ بــدفع املفســدة

  .3ألمن الوقوع يف املفسدة

  

ت ليلـة يف املسـجد أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم صـلى ذا"عن عائشة رضي اهللا عنهـا  _3     
فصلى بصالته ناس، مث صلى من القابلة فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلـة الثالثـة أو الرابعـة فلـم خيـرج 

                                                                                                                                                                                     
ـــة التعســـف فـــي وفتحـــي الـــدريين،  ،)5/301، (4مســـألة  _3طـــرف _ كتـــاب االجتهـــاد  ينظـــر: الشـــاطيب، املوافقـــات،-1 نظري

مــاء والبــاحثني أحصــيت مــنهم عشــرين، وأذكــر مــنهم: . وقــد احــتج ــذا احلــديث كــذلك مجــع مــن العل222، ص اســتعمال الحــق
، ص شـــرح القواعـــد الفقهيـــة، وأمحـــد الزرقـــا، 90، ص األشـــباه والنظـــائر، وابـــن جنـــيم، 87، ص االشـــتباه والنظـــائرالســـيوطي، 

، 347، ص أصـــول التشـــريع اإلســـالمي)، وعلـــي حســـب اهللا، 2/985، (المـــدخل الفقهـــي العـــام، ومصـــطفى الزرقـــا، 205
  .265، ص لوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةاوالبورنو، 

إىل  1583رقــم: …بــاب فضــل مكــة وبنياــا )42)كتــاب احلــج (25بخــاري: رواه يف مواضــع منهــا: (متفــق عليــه، واللفــظ لل_2
) بـــاب نقـــض الكعبـــة 69) كتـــاب احلـــج (15)، ورواه مســـلم يف (440-3/439، (فـــتح البـــاري، ينظـــر: ابـــن حجـــر، 1586

  ).102إىل  5/98، (صحيح مسلم)، ينظر: النووي، شرح 1333( 399وبنائها، رقم: 
فصول من السياسـة )، واحتج باحلديث كذلك: عبد الرمحن عبد اخلالق يف 1/325() و3/448، (فتح الباريابن حجر، _ 3

  .92، ص الشرعية في الدعوة إلى اهللا عز وجل
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قـــد رأيـــت الـــذي صـــنعتم، ومل مينعـــين مـــن «إلــيهم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، فلمـــا أصـــبح قـــال: 
  .1"، وذلك يف رمضان»اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تُفرض عليكم

فصـالم يف املسـجد مصــلحة، ولكـن ملــا عارضـها خــوف مفسـدة مشــقة اإلجيـاب الــيت تلحـق ــم      
  .2منع منها، ويف هذا داللة على أن درء املفاسد يف الشرع مقدم على جلب املصاحل

  

ال حيل المرأة تؤمن «عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  _4     
  .3»اهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرمب

فنهاهــا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن الســفر دون حمــرم، ولــو كــان يف ســفرها نفــع هلــا؛ دفعــا للمفســدة      
  املرتتبة عنه، وهذا دليل على تشديد الشارع يف أمر املفاسد.

  

                                                           
 ،…اب حتريض النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى صـالة الليـلب)5)كتاب التهجد (19ي: رواه يف (متفق عليه، واللفظ للبخار -1

) بـاب 25كتـاب صـالة املسـافرين وقصـرها ()6)، ومبثلـه رواه مسـلم يف (3/10(، فـتح البـاري، ينظر: ابن حجـر، 1129رقم: 
  ).297-3/296، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 761( -178) و761( -177رمضان، رقم: يف قيام الرتغيب 

ألن اكتسام ثواب العبادة مصلحة «)، لكنه قال يف وجه االستدالل: 3/99، (طرح التثريبذا احلديث العراقي يف  ج_ احت2
؛ وهذا ال يدل على املقصود؛ ألن ترك الفرض هو ترك ملصلحة ال وقوع يف مفسدة، فالتزاحم إذن بني »…وتركهم الفرض مفسدة

مــن احلــديث فهــو اعتبــار املــانع مــن اســتمرار إقامــة الصــالة يف املســجد هــو خــوف مصــلحتني. أمــا مــا قــد يــدل علــى معــىن القاعــدة 
املشقة، وهي من قبيل املفاسد، وكما قد يلزم عن هذه املشقة ترك الفرض، كذلك قد يلـزم عنهـا مفاسـد أخـرى: كـبغض التكليـف، 

، مسـألة 3، كتاب املقاصد، نـوعلموافقاتاوإدخال الفساد على املكلف يف جسمه أو عقله أو حاله، ينظر يف املشقة، الشاطيب: 
7) ،2/233.(  
)، ينظــر: النــووي، 1339(_420بــاب ســفر املــرأة مــع حمــرم إىل حــج أو غــريه، رقــم: )74)كتــاب احلــج (15رواه مســلم يف (_3

) بـاب حـج النسـاء، 26) جـزاء الصـيد (28)، وفيـه أحاديـث كثـرية أخـرج بعضـها البخـاري يف (5/114، (شرح صحيح مسلم
الـوافي فـي شـرح ). وقد استدل به مصطفى البغا وحمـي الـدين مسـتويف 5/114، (فتح الباري، ينظر: ابن حجر، 1862رقم: 

  وجه االستدالل. اومل يذكر ، 60، ص م)1996ه/1416، 9(دمشق، بريوت:دار ابن كثري، طاألربعين النووية
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اهللا عليه وسلم قال وحولـه عصـابة عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى  _5     
بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شـيئا وال تسـرقوا وال تزنـوا، وال تقتلـوا أوالدكـم، وال تـأتوا «من أصحابه: 

  .1»…ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا يف معروف، فمن وّىف منكم فأجره على اهللا، 

  .2ت على أن اجتناب املفاسد مقدم على اجتالب املصاحلفدل التنصيص على كثري من املنهيا    

   .3»…اتق احملارم تكن أعبد الناس«قوله صلى اهللا عليه وسلم:  -6   

                                                           
أصـاب مـن ذلـك شـيئا مث سـرته اهللا فهـو إىل اهللا إن  ومن أصـاب مـن ذلـك شـيئا فعوقـب يف الـدنيا فهـو كفـارة لـه، ومـن«_ متامه: 1

، 18)، رقــم: 11)كتــاب اإلميــان، بــاب(2فبايعنــاه علــى ذلــك. متفــق عليــه: رواه البخــاري يف(». شــاء عفــا عنــه، وإن شــاء عاقبــه
)، ينظــر: ابــن حجــر، 1709(41)بــاب احلــدود كفــارات ألهلهــا، رقــم:10)كتــاب احلــدود(29ومواضــع أخــرى، ورواه مســلم يف (

 ).239_6/238، (شرح صحيح مسلم)، والنووي، 1/64، (فتح الباري
واحلكمة يف التنصيص على كثري من املنهيات دون املأمورات أن الكف أيسر ")، قال: 1/95، (فتح الباريينظر: ابن حجر، _ 2

  ."ي بالفضائلمن إنشاء الفعل، ألن اجتناب املفاسد مقدم على اجتالب املصاحل، والتخلي عن الرذائل قبل التحل
، ولفظـه: عـن أيب هريـرة قـال: قــال 2407جـزء مـن حـديث رواه الرتمـذي عـن أيب هريـرة رضـي اهللا عنــه يف أبـواب الزهـد، رقـم: _ 3

من يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل ن أو يعلم من يعمل ـن؟ فقـال: أبـو هريـرة: قلـت: أنـا «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
مبا قسـم اهللا لـك تكـن أغـىن النـاس، وأحسـن إىل  عبد الناس، وارضاتق احملارم تكن أ«بيدي فعّد مخسا وقال: يا رسول اهللا. فأخذ 

، قـــال »جـــارك تكـــن مؤمنـــا، وأحـــب للنـــاس مـــا حتـــب لنفســـك تكـــن مســـلما، وال تكثـــر الضـــحك فـــإن كثـــرة الضـــحك متيـــت القلـــب
، ينظــر: »…واحلســن مل يســمع مــن أيب هريــرة شــيئاهــذا حــديث غريــب ال نعرفــه إال مــن حــديث جعفــر بــن ســليمان، «الرتمــذي: 

)، 8/26، (األوسط )، والطرباين يف2/310، (المسند). ورواه مبثله أمحد يف 487_486/ 6، (تحفة األحوذياملباركفوري، 
، 1، ت. حســــني ســــليم أســــد (دمشــــق: دار الثقافــــة العربيــــة، طالمســــند، وأمحــــد بــــن علــــي أبــــو يعلــــى املوصــــلي يف 7050رقــــم: 

  )، قال حمققه: إسناده ضعيف.11/113)، (6240( 400م)، رقم: 1992/ه1413
-ه1410، 1، ت. حممــد الســعيد بــن بســيوين زغلــول (بــريوت: دار الكتــب العلميـــة، طشــعب اإليمــانالبيهقــي يف رواه و       

كتــاب الزهــد عــن   ورواه البــزار والبيهقــي بنحــوه يف"). قــال املنــذري: 7/78، (9543) بــاب إكــرام اجلــار، رقــم: 67م)، (1990
، الترغيــب والترهيــب، "مكحــول عــن واثلــة عنــه وقــد مســع مكحــول مــن واثلــة قالــه الرتمــذي وغــريه لكــن بقيــة أمضــاه وفيــه ضــعف

قال املنذري وبقية إسناده فيه ضعف انتهى، وفيه جعفـر بـن …"). وقال املناوي: 30/395، (30الرتهيب من أذى اجلار، رقم: 
وفيـه أيضـا  رده الذهيب يف الضعفاء، وضعفه القطان ووثقه مجع، وقال يف الكاشف: ثقـة فيـه شـيء،سليمان الضبعي شيعي زاهد أو 

رواه أمحـد والرتمـذي عـن أيب هريـرة بسـند "). وقـال العجلـوين: 1/125، (فـيض القـدير، "أبو طارق السعدي قال الذهيب: جمهـول
حممـد ناصـر الـدين  ،"ذه الطرق حسن ثابت واهللا أعلمفاحلديث "). وقال األلباين: 1/44( 85، رقم: كشف الخفا، "ضعيف
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  وهو واضح الداللة يف أن اتقاء احملرمات أفضل أنواع العبوديات.     

      

فليقـل: أصـبحنا  إذا أصـبح أحـدكم«عن أيب مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال:  -7     
وأصـــبح امللـــك هللا رب العـــاملني. اللهـــم إين أســـألك خـــري هـــذا اليـــوم فتحـــه ونصـــره ونـــوره وبركتـــه وهـــداه، 

  .1»بك من شر ما فيه وشر ما بعده، مث إذا أمسى فليقل مثل ذلك ذوأعو 

مـن  أهـم املفاسـد درء بعده عن سؤال خري ما بعده إشـعارًا بـأن اباالستعاذة من شر م ىفقد اكتف     
  . 2جلب املنافع

  

  . 3»لرتك ذرة مما ى اهللا عنه أفضل من عبادة الثقلني «حديث: -8     

                                                                                                                                                                                     

ــــث الصــــحيحة األلبــــاين، ــــة املعــــارف، سلســــلة األحادي ــــاض: مكتب              ).2/603، (930م، د.م.أ)، رقــــم: 1995ه/1415(الري
، 58 ، صالــوافي فــي شــرح األربعــين النوويــةدون ذكــر وجـه االســتدالل د/مصــطفى البغــا وحمــي الـدين مســتو يف بــه وقـد اســتدل 
)، م1999/ه1419، 1(القــــاهرة: دار ابــــن عفــــان، ط موســــوعة المنــــاهي الشــــرعيةيف  _وصــــححه_د اهلــــاليل يــــوســــليم بــــن ع

)1/8.(  

حممد بن إمساعيل بن  ه. قال املنذري: يف إسناد5073باب ما يقول إذا أصبح، رقم:)_111رواه أبو داود يف كتاب األدب( _ 1
روى مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه  ). وقد13/291( ،المعبود عونلعظيم آبادي، عياش وأبوه وكالمها فيه مقال، ينظر: ا

اهللا وحـده ال شـريك لـه إلـه إال  مسـى امللـك هللا، واحلمـد هللا، الأ: أمسـينا و كان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا أمسـى قـال  قال
لـه احلمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدير اللهـم أسـألك خـري هـذه له امللـك و «قال احلسن فحدثين الزبري أنه حفظ عن إبراهيم يف هذا »

التعــوذ مــن شــر مــا عمــل،  بــاب )18كتــاب الــذكر والــدعاء ()48"(…الليلــة. وأعــوذ بــك مــن شــر هــذه الليلــة وشــر مــا بعــدها!
  ).       9/48، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 2723( 74رقم:

  ). 13/291(عون المعبود، _ 2
األشـــباه  "…حـــديثا "لــرتك ذرة  البحـــث عنــه، وقـــد أورد هـــذا احلـــديث ابـــن جنــيم قـــائال: وروى يف الكشـــفمل أجــده مـــع كثـــرة _ 3

ومل يذكرا وجه  ،251ص  مية،الرج في الشريعة اإلسحرفع ال ، كما استدل به د/عدنان حممد مجعة يف:91_90صوالنظائر، 
"، وقـد ولـد حـاجي خليفـة …نون كمـا ذكـر ابـن جنـيم ظف الش"وروي هذا احلديث يف ك :االستدالل، وقال د/عدنان حممد مجعة

     ). ه970، أي بعد وفاة ابن جنيم (ه 1017نون عن اسامي الكتب والفنون عام ظصاحب كشف ال
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 تــرك ذرة مــادام ؛تنائــه باملــأموراتعالشــرع باملنهيــات أشــد مــن ا أن اعتنــاء هــو واضــح الداللــة علــىو      
  ة الثقلني من الثانية.بادمن األوىل خري من اإلتيان بع

    

  

    :عالفرع الثالث: اإلجما
       

حكى االتفاق على القاعدة عبد الرمحان الكـيالين يف: قواعـد املقاصـد عنـد اإلمـام الشـاطيب، قـال      
،  جميــع الفقهــاءإذ إن القواعــد الفقهيــة قســمان: مســلم بــه وهــو حمــل اتفــاق واعتبــار مــن  …:"72ص

  و (درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)". …كالقواعد الكلية اخلمس 

 ه ذيــاب بــن ســعد آل محــدان الغامــدي يف مقــال: "قيــادة املــرأة للســيارة بــني احلــق والباطــل"،وحكــا     
  .1"…دون خالفقال:"وهذه القاعدة متفق عليها بني أهل العلم 

املفاســد مل خيرتعهــا العلمــاء  ء يف مقــال: "قاعــدة در تيـــيبونقــل اإلمجــاع عليهــا أبــو عمــر أســامة الع     
   .2ي"حلماية احلكام أيها املسعر 

"إن الشـــريعة  ونقلتـــه منوبـــة برهـــاين يف: رســـالتها: العمـــل باالحتيـــاط يف الشـــريعة اإلســـالمية قائلـــة:     
جــاءت لتحصــيل املصــاحل وتكميلهــا، وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا، وأــا تــرجح خــري اخلــريين وتــدفع شــر 

                                                           
  .2004جانفي  24تاريخ املعاينة:  ،www.saaid.netيف الفصل األول من الباب الثاين، موقع: _  1
ه ، وقـد صـدر يف نقلـ2005أوت 23: اريخ املعاينـة، تـwww.sahab.net: وقـعاملنـرب اإلسـالمي، م، شبكة سحاب السلفية_ 2

  لعز يف اجتماع املصاحل واملفاسد ال عالقة له بالقاعدة.ل بكالمالعلماء   أقوال
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تمـال أدنامهـا. وحسـبنا الشرين، وحتصل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها، وتدفع أعظم املفسـدتني باح
  .       1اإلمجاع املنعقد على أن املقصد األعم للشريعة هو جلب املصاحل ودرء املفاسد يف العاجل واآلجل"

، وأمحــد بــن 2وذكــر االتفــاق علــى القاعــدة حممــد رشــيد رضــا يف كتابــه: حقــوق النســاء يف اإلســالم     
طــاهر اخلطــايب حمقــق كتــاب: إيضــاح املســالك بو  ، وأمحــد3حممــد اخلليلــي يف جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي

  .111إىل قواعد اإلمام مالك للونشريسي، ص

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

الطبعـــة -375ص نظريـــة المقاصـــد عنـــد اإلمـــام الشـــاطبي، ) إىل كتـــاب أمحـــد الرســـيوين،3لـــت يف اهلـــامش (ا، وأح155ص_ 1
 ُعن قاعدة الدرء أصًال. موليس يف هذا املوضع كال -انفسها اليت اعتمد   

، ذكر 50ص م)، 1985ه/1405، 2(القاهرة: مكتبة الرتاث اإلسالمي، بريوت: دار اجليل، طنداء للجنس اللطيفأو: _ 2
كر لالتفاق ) ذ 4/350( ،تفسير المنارهذا وهو ينقل رأي شيخه حممد عبده يف تعدد الزوجات، وليس يف كالم عبده املنقول يف 
  .عليها، فما أدري هل وصف االتفاق مما قاله األستاذ عبده أم هو وصف أحلقه تلميذه؟

  ).2/1119، (3عدد _ 3
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  1الفرع الرابع: اآلثار

       

فقــد ورد عــن بعــض الصــحابة والســلف رضــوان اهللا علــيهم مــا يــدل علــى أن تــرك املعصــية أوىل مــن      
  فعل الطاعة:

  .2"ره أن يسبق الدائب اتهد فلكيف عن الذنوبمن س"قالت عائشة رضي اهللا عنها: _1     

y7…﴿ إن الـــذين يشـــتهون املعصـــية وال يعملـــون ـــا": رضـــي اهللا عنـــهوقـــال عمـــر _2      Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©! $# 

zystG øΒ$# ª!$# öΝ åκ u5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 Ο ßγs9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_r&uρ íΟŠ Ïà tã ﴾ ،3" ]3[احلجرات.  

                                                           
  .59-58، صالوافي في شرح األربعين النوويةيف  الدين مستو ياستدل ذه اآلثار مصطفى البغا وحم_ 1
"من سـره أن يسـبق الـدائب اتهـد فلكيـف نفسـه عـن الـذنوب فـإنكم  بلفظ: كتاب الزهدرواه موقوفا عبد اهللا بن املبارك يف _  2

)، باب ما جاء يف ختويف عواقب الذنوب، .م.أدار ابن خلدون، د :لن تلقوا اهللا بشيء خري لكم من قلة الذنوب"، (اإلسكندرية
  .19، ص66رقم 
شــعب  ه: إســناده ضــعيف، والبيهقــي يف)، قــال حمققــ8/361)، (4950( 594، رقــم: المســندورواه مرفوعــا أبــو يعلــى يف     

(بـريوت: دار  حليـة األوليـاء وطبقـات األصـفياءأمحد بن عبد اهللا أبو نعـيم األصـبهاين يف و )، 5/467، (7310، رقم: اإليمان
واه أبـو ر )، وقال: "غريب تفرد بـه يوسـف عـن عطـاء"، وقـال اهليثمـي: "10/400م)، (1980ه/1400، 3الكتاب العريب، ط

  ).10/200، (الزوائد مجمعوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه اجلمهور وبقية رجاله رجال الصحيح"، يعلى وفيه ي
عـن جماهـد قـال: ُكتـب إىل عمـر: يـا أمـري املـؤمنني، رجــل ال  …وقـد قـال اإلمـام أمحـد يف كتـاب الزهـد: حــدثنا"قـال ابـن كثـري: _ 3

. إمساعيـل ""…إن الـذين": رضي اهللا عنه وال يعمل ا؛ فكتب عمر يشتهي املعصية وال يعمل ا أفضل أم رجل يشتهي املعصية
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نفـــق يف مــن حــرام أفضــل مــن مائــة ألــف تُ 1لــرد دانــق"ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا: وروي عــن _3     
  .2"سبيل اهللا

  .3"اجتناب السيئات أوىل من اكتساب احلسنات":رضي اهللا عنه وروي عن علي_4     

                                                                                                                                                                                     

كتــاب مــن  )، ومل أجــد األثــر يف زهــد عمــر371-6/370)، (.م.أ(بــريوت: دار األنــدلس، د تفســير القــرآن العظــيمبــن كثــري، 
: إن اخلــرب لحكــمجــامع العلــوم وام)، وقــال حمققــا 1987/ه1408، 1ألمحــد بــن حنبــل (القــاهرة: دار الريــان للــرتاث، ط الزهــد

  ).1/255منقطع؛ ألن جماهدا مل يسمع من عمر، (
للرافعــي (بــريوت: دار القلــم،  المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيـرهـو ســدس درهــم، ينظـر: أمحــد بــن حممـد الفيــومي، _ 1
  ).1/273)، (.م.أد
لـرد دانـق مـن حـرام يعـدل عنـد اهللا «وسـلم: قال ابن اجلوزي بعد أن ذكر حديث ابن عمر قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه _ 2

واملـتهم  لم،سـهذا حـديث موضـوع علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و "»: سبعني حجة«، ويف الرواية: »عز وجل سبعني ألف حجة
كان يضع احلديث صراحا، وال حيل ذكره إال على سبيل القدح فيه، وقد سرق هذا احلديث أمحد بن "به إسحاق، قال ابن حبان: 

لرد دانق من حرام أفضـل عنـد اهللا مـن سـبعني حجـة «حممد بن الصلت فرواه عن حيي بن سليمان بن نضلة عن مالك، وقال فيه: 
من حرام أفضل مـن مائـة  نق لرد دا«: عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفاورواه عن هناد عن أيب سلمة عند  ،»مربورة

حبان: كان أمحد بن حممد يضع احلديث، وقال ابن عدي: ما رأيت يف الكذابني أقل حياء من ، قال ابن »ألف تنفق يف سبيل اهللا
، 1(بريوت: دار الكتب العلمية، ط، ت:توفيق محدانالموضوعات، عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي، "أمحد بن حممد بن الصلت

(بـريوت: دار األحاديث الموضـوعة الآللئ المصنوعة في السـيوطي، )، وينظر كذلك:307_2/306م)، (1995ه/1415
  عن حيي بن سليمان غري ابن الصلت. اه يث السبعني ألف حجة قد رو )، وقد ذكر أن حد302_2/301)، (.م.أاملعرفة، د

ــــــــوان: _3 ــــــــة بعن ــــــــى الشــــــــبكة املعلوماتي ــــــــر هــــــــالل حســــــــني العمــــــــاين يف مقــــــــال عل ــــــــة"احــــــــتج ــــــــذا األث ــــــــم التحلي ــــــــة ث  ،"التخلي
قســـم حـــرف  غـــرر احلكـــم"،ا إىل "ه، وقـــد وجدتـــه معـــزو، ومل يعـــزُ 2005أوت 11املعاينـــة: ، تـــاريخwww.Balagh.comموقـــع:
 شـــــــبكة أخبـــــــار النجـــــــف األشـــــــرف ؟"،يف مقـــــــال آخـــــــر علـــــــى الشـــــــبكة لســـــــعد العـــــــزي بعنـــــــوان "ملـــــــاذا نرتكـــــــب الـــــــذنوب األلـــــــف
وقد ورد على لسان ": وقد صدر العماين نقل األثر بقوله .م2006مارس 9تاريخ املعاينة:  ، www.alnajafnews.netموقع:

  لعصمة لألنبياء عليهم الصالة والسالم.ا، و "أهل العصمة



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________األول الفصل

195 

):ليســت التقــوى قيــام الليــل وصــيام النهــار والتخلــيط فيمــا ه101وقـال عمــر بــن عبــد العزيــز (_5     
التقوى أداء ما افـرتض اهللا وتـرك مـا حـرم اهللا، فـإن كـان مـع ذلـك عمـل فهـو خـري إىل بني ذلك، ولكن 

  .1خري

  ."د العابدون بشيء أفضل من ترك ما اهم اهللا عنهب ما عُ "):ه110وقال احلسن البصري(_6     

     7_ أعمـــال الـــرب يعملهــــا الـــرب والفـــاجر وال جيتنــــب "):ه283ي(ســـرتَ وقـــال ســـهل بـــن عبــــد اهللا الت
  .2"املعاصي إال صديق

  

                                                           
ــــوم والحكــــم،يف  بأورده ابــــن رجــــ_ 1 ــــ1/254( جــــامع العل ــــه وال مــــن حمققْي ــــر احلســــن البصــــري يف ) دون عــــزو من ــــه أث ه، ومثل
)1/253(.  
ار حبيـب اهللا، ولكـن مـن اجتنـب مـا ـى عنـه ليس من عمل بطاعـة اهللا صـ"ذا اللفظ وبلفظ آخر:  الحلية،رواه أبو نعيم يف _2

و 10/197، (546، ترمجة رقم: "اهللا صار حبيب اهللا، وال جيتنب اآلثام إال صديق مقرب، وأما أعمال الرب يعملها الرب والفاجر
211.(  
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  الفرع الخامس: أدلة أخرى
      

إن"مـــا شـــرعت العقوبـــات فيـــه مـــن فعـــل احملرمـــات أكثـــر مـــن تـــرك الواجبـــات وأشـــد، كـــالرجم _1     
  .1املشروع يف زنا احملصن"

  

إن الشـــرع قـــد ســـامح يف تـــرك بعـــض الواجبـــات بـــأدىن مشـــقة: كمـــا يف العجـــز عـــن القيـــام يف _2     
م، والفاقد للماء يعدل إىل التيمم، ومل يسـامح يف اإلقـدام علـى املنهيـات وخصوصـا الصالة، وعن الصو 

و املضـطر إىل تنـاول اخلمـر ال يبـاح هلـم وإن عظمـت أالكبائر: أال ترى أن املكـره علـى القتـل أو الـزىن، 
  .2املشقة يف الرتك حىت بلغت الروح

  

قــدرة عليهــا يف اجلملــة مــن غــري مشــقة، إن"املنــاهي متتثــل بفعــل واحــد وهــو الكــف، فلإلنســان _3     
وأما األوامر فال قدرة للبشر على فعل مجيعها، وإمنا تتوارد على املكلف علـى البـدل حبسـب مـا اقتضـاه 
الرتجيح، فرتك بعض األوامر ليس مبخالفـة علـى اإلطـالق، خبـالف فعـل بعـض النـواهي، فإنـه خمالفـة يف 

  .3فقة"اجلملة، فرتك النواهي أبلغ يف حتقيق املوا

  
                                                           

نهيـات أفضـل )، وقد نقل ابن القـيم يف حجـج القـائلني بـأن الصـرب علـى امل4/479(، اإلحكام في أصول األحكام اآلمدي، _1
حنو هذا الدليل قائال: "قالوا: وهلذا كانت عامة العقوبـات مـن احلـدود وغريهـا علـى ارتكـاب املنهيـات، خبـالف تـرك املـأمور فـإن اهللا 

عدة الصابرين وذخيـرة ، ال؟"د أم ة وقد اختلف العلماء على تاركها حالسبحانه مل يرتب عليه حدا معينا، فأعظم املأمورات الص
  .43م)، ص1983-ه1403، 5ت. جلنة إحياء الرتاث العريب، (بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، ط، الشاكرين

، وابـن 87ص األشـباه والنظـائر،)، وأورده السـيوطي يف 2/439(، (ت.حممد حسـن إمساعيـل)ور في القواعدثالمنالزركشي، _2
  نهيات.أمثلة لعدم املساحمة يف فعل امل ا، ومل يذكر 91ص األشباه والنظائر،جنيم يف 

  ).301-5/300، (4مسألة  -3طرف–كتاب االجتهاد   الموافقات،الشاطيب، _3
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إن النهـي يسـتوعب األزمـان، فهـو يفيـد طلـب الكـف عـن الفعـل أبـدا، خالفـا لألمـر الـذي ال _4     
  .1يقتضي التكرار

         

إن"للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء واحلريق، فمن احلكمة واحلزم القضاء عليها يف مهدها ولو _5     
  .2ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخري هلا"

  

جلب املنفعة مقدم عليها حىت يتسىن االنتفاع بالشيء على الوجه  يقإن"إزالة العقبات من طر _6     
  .3ولذا شرعت الطهارة قبل الصالة، وهي ختلية البدن من األخباث واألحداث" األمت،

  

     7_ اإن"كل واحد بطبعه وعقله يـؤثر دفـع الضـرر عـن نفسـه علـى حتصـيل النفـع هلـا إذا مل جيـد بـد 
  .4واألول أهم من الثاين" ألن دفع الضرر كرأس املال، وحتصيل النفع كالربح، ؛من أحدمها

لــزوم مفســدة مســاوية  ه"وهلــذا فــإن مــن أراد فعــال لتحصــيل مصــلحة ينفــر منــه إذا عارضــه يف نظــر      
  .5ن رام حتصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله"مللمصلحة، ك

  

  صعب: أشق و أ؛ ألا لفضأإن ترك املنهيات _ 8     

  وهو أشق شيء وأفضله. ذلك أن الصرب عن احملرمات صرب على خمالفة هوى النفس،     
                                                           

  .91صاألشباه والنظائر، ، وينظر: ابن جنيم، 222ص نظرية التعسف،الدريين، _1
  ).594فقرة -986-2/985( المدخل الفقهي العام،مصطفى الزرقا، _2
  .107صجيه، القواعد الفقهية بين األصالة والتو حممد بكر إمساعيل، _3
  ).2/444(شرح مختصر الروضة، الطويف، _4
  ).4/479(اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، _5
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، رك ألجلـه أحـب إليـه مـن نفسـه وهــواهوألن تـرك احملبـوب الـذي حتبـه النفـوس دليـل علـى أن مـن تـ     
  خبالف فعل ما حيبه احملبوب فإنه ال يستلزم ذلك.    

مة ملـا فيهـا مـن العـدل فـإن أكثرهـا حمبوبـات للنفـوس السـلي صرب علـى األوامـر؛وليس العجب ممن ي     
، فيــرتك املنــاهي الــيت أكثرهــا حمــاب للنفــوسبــل العجــب ممــن يصــرب علــى  الــرب،واإلحســان واإلخــالص و 

والـنفس موكلـة حبـب العاجـل، فصـربها  يف دار أخـرى،اجل يف هذه الدار للمحبـوب اآلجـل احملبوب الع
  ها.عنه خمالف لطبع

نفــس اإلنســان، وشــيطانه، وهــواه، ودنيــاه، فــال يرتكهــا  ربعــة دواعــي تــدعو إليهــا:أوألن املنــاهي هلــا      
  . 1هر حىت جياهد هذه األربعة، وذلك أشق شيء على النفوس وأمَ 

  

 ؛ىل، فكانـت احملافظـة عليـه أوْ هإن إفضاء النهي إىل مقصـوده أّمت مـن إفضـاء األمـر إىل مقصـود_9     
مـع القصـد لـه أو مـع الغفلـة عنـه، وال كـذلك فعـل  أيت بالرتك، وذلك كافٍ تن مقصود النهي يوذلك أل

  .2املأمور

  

مــن دالئــل شــدة االهتمــام بــدرء املفاســد أنــه جيــب دفــع كــل مفســدة، وال جيــب جلــب كــل _10     
  .    3مصلحة

  

                                                           
  . باختصار.43صعدة الصابرين، ساقة ابن القيم ضمن أدلة املفضلني للصرب على املنهيات، _1
ر، واألمــر ظة النهــي بــاحلر مقــدم علــى الوجــوب، فاســتبدلت كلمــظــ)، وقــد دلــل بــه علــى أن احل4/479(اإلحكــام، اآلمــدي، _2

  بالوجوب.
  ).2/200(التعارض والترجيح، الربزجني، ، و "قد يقال:ـ"ب)، صدرها 3/21(التقرير والتحبير، ابن أمري احلاج،  _3
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     11_" ن حمامل األمر، لرتدده بني م أن حمامل النهي، وهي تردده بني التحرمي والكراهة ال غري أقل
  .1"الوجوب والندب واإلباحة على بعض اآلراء

  

ا فــالرتك يكــون أيســر وأســهل مــفعــل احملــرم إذا تســاويا يف داعيــة الطبــع إليهو إن"تــرك الواجــب _12     
لتضمن الفعل مشقة احلركة وعدم املشقة يف الرتك، وما يكون حصول مقصوده أوقع يكـون  ؛من الفعل
  .2فظة"أوىل باحملا

  

در كون كل واحـد منهمـا ألن"الطلب فيه الرتك أشد، وهلذا لو قُ  ؛إن النهي أرجح من األمر_13     
  .3دة األمر بالفعل مرة واحدة، نازع يف النهي"همطلقا، فإن أكثر من قال باخلروج عن ع

  

حــــاالت "جيــــب علــــى الــــويل منــــع املكلــــف مــــن احلــــرام، وال جيــــربه علــــى فعــــل املــــأمور إال يف _14     
  .     4معينة"

  

قاعـــدة: (درء املفاســـد أوىل مـــن جلـــب املصـــاحل) هـــي مـــن القواعـــد املتفرعـــة عـــن أصـــل إزالـــة _15     
  .1ر، وهو معىن قطعي يف الشرعضر ال

                                                           
  .508صمنهج التوفيق والترجيح، )، والسوسوة، 4/470(اإلحكام،  اآلمدي، _1
  ).4/479(اإلحكام، اآلمدي، _2
، 1كالمــــــه غــــــري واضــــــح، وهــــــو هكــــــذا حــــــىت يف الطبعــــــة األخــــــرى لــــــدار الكتــــــب العلميــــــة (ط)، و 4/470املصــــــدر نفســــــه، (_3

  ).4/336م)، (1985/ه1403
  .95ص مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات،الكمايل، _4
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                                                                  : مجال إعمال القـاعدة  لثالمطلب الثا

  

  انب األصوليالفرع األول: الج
  

  داللة األمر والنهي:_1

ن فرق بني األمر والنهي، فحمل األمـر علـى النـدب والنهـي علـى التحـرمي، حمتجـا ن العلماء مَ مِ 
بأن معتمد األمر حتصيل املصلحة، ومعتمد النهي نفي املفسدة، وعناية العقالء وصـاحب الشـرع بـدرء 

  .2املفاسد أشد من عنايتهم باملصاحل

  

   حكم النهي بعد الوجوب، وحكم األمر بعد اخلطر:التفريق بني-2

فــاجلمهور جعلــوا األول للتحــرمي، ومــنهم بعــض القــائلني بــأن األمــر بعــد احلظــر لإلباحــة، وفرقــوا 
  .3بأن النهي لدفع املفسدة، واألمر لتحصيل املصلحة، واعتناء الشارع باألول أشد

  

                                                                                                                                                                                     
رقــا، مســتفاد مــن إدراج كثــري مــن املــؤلفني قاعــدة الــدرء ضــمن القواعــد املتفرعــة عــن قاعــدة: (ال ضــرر وال ضــرار)، ينظــر مــثال: الز _1

ـــوجيز،)، والبورنـــو، 594/فقـــرة 2(المـــدخل الفقهـــي،  ـــرى،، والســـدالن، 265و 256ص ال ـــة الكب  493ص القواعـــد الفقهي
، لســـيوطيل والنظـــائر شـــباهاأل، أمـــا الســـيوطي وابـــن جنـــيم فجعالهـــا مـــن القواعـــد "املتعلقـــة" بقاعـــدة (الضـــرر يـــزال)، ينظـــر: 514و

  .90و 85ص، بن جنيمال والنظائر شباهو األ ،87، 84، 83ص
"، وعـن …علمـاءلوهـاب يف امللخـص أن مـن الوحكـى القاضـي عبـد ا"، قـال: 168صشرح تنقيح الفصـول، ينظر: القـرايف، _2

  ).2/444( شرح مختصر الروضة،القرايف ذكر هذا الرأي الطويف يف 
شــرح تنقــيح يف  )، ونقــل كــذلك هــذا الــرأي والفــرق: القــرايف480-1/479(جمــع الجوامــع البــن الســبكي، شــرح احمللــي، _3

سـنوي أن القـائلني بـأن األمـر بعـد )، وقد ذكـر القـرايف والبيضـاوي واإل2/274(نهاية السول، سنوي يف ، واإل140صالفصول، 
  .حرميإلباحة، ومنهم من قال هو للتلاحلظر لإلباحة اختلفوا يف النهي بعد الوجوب، فمنهم من قال هو 
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  .1النسيان عذر يف املنهيات ال يف ترك املأمورات-3

  

  .2اخنرام املناسبة مبفسدة تلزم راجحة أو مساوية-4

  

  بعض قضايا سد الذرائع: -5

  .3مينع الفعل املأذون فيه إذا كان ذريعة إىل املفسدةأ_     

  .4والكثري بالقطعي بيُلحق اإلفضاء الغالب_      

  .5متنع الوسيلة املندوبة املؤدية قطعا أو كثريا إىل فعل حمرمج_      

  

  من اجتمعت فيهم شروط االنتصاب للفتوى: نياملقلد بترجيح  -6
                                                           

أن النســيان ")، وسـقطت مــن كالمـه كلمــة "لـيس"، فصــارت العبـارة: 2/439(، (ت.حممـد حسـن إمساعيــل)المنثــورالزركشـي، _1
، وهـــذا يأبـــاه الســـياق ويـــرده كالمـــه يف املوضـــع الـــذي بســـط فيـــه قاعـــدة النســـيان، "عـــذرا يف تـــرك املـــأمورات وهـــو عـــذر يف املنهيـــات

)2/346.(  
، ص أصــول الفقـــهي بــك، )، وحممــد اخلضــر 2/331، (حاشــية علــى شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــعحســن العطــار، _2

. وذكــر القاعــدة ضــمن أدلــة 61، ص مصــادر التشــريع اإلســالمي -يف املفســدة املســاوية فقــط–، وعبــد الوهــاب خــالف 307
وابــن  بوقــد عــزي القــول بــاالخنرام لألكثــرين مــنهم ابــن احلاجــ، )7/281، (البحــر المحــيطالقــائلني بــاخنرام املناســبة الزركشــي يف 

لالتفاق على عدم ترتب احلكـم علـى وصـف  ؛ بعض العلماء أن ال مثرة هلذا اخلالفالبيضاوي، وقد بّني السبكي، وخالف الرازي و 
)، 2/241، (شرح العضد وحاشـية التفتـازاين مع مختصر المنتهى، بمشتمل على مفسدة راجحة أو مساوية، ينظر: ابن احلاج

ــــرازي، 7/281، (البحــــر المحــــيط)، الزركشــــي، 2/331، (جمــــع الجوامــــعوابــــن الســــبكي،  )، 5/168، (المحصــــول)، وال
  .)4/101، (منهاج األصولوالبيضاوي، 

 م)،1996ه/1417، 1(القــاهرة: دار احلــديث، طوأثرهــا فــي الفقــه اإلســالمي قاعــدة ســد الــذرائعحممــود حامــد عثمــان، _3
  .203، صنظرية المصلحة، وحسني حامد حسان، 65-64ص

  ).121-3/120( م)،1996ه/1417( ،9دد:دة، عجبالفقه اإلسالمي  جملة جممع، "سد الذرائع"د/وهبة الزحيلي، _4
  .233، صسد الذرائعالربهاين، _5
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علــى أن ال يرتكــب منهيــا عنــه، لكنــه يف األوامــر لــيس كـــذلك،  إذا وجــد جمتهــدان أحــدمها مثــابر     
تبـاع واآلخر مثابر على أن ال خيالف مـأمورا بـه، لكنـه يف النـواهي علـى غـري ذلـك، فـاألول أرجـح يف اإل

  .1من الثاين

  

  من اخلالف:الورع باخلروج -7

يكون  أو اختلفوا هل هو مكروه أو مندوبإذا اختلف العلماء يف الفعل هل هو حرام أو واجب      
  .2 الورع يف الرتك

  

  يف الرتجيح بني األدلة:-8

  .3رجح النهي على األمري-أ     

  .4رجح احملرم على املوجبوي-ب     

  .5رجح احلظر على الندبوي-ج     

                                                           
  ).5/300، (4، مسألة: 3، كتاب االجتهاد، طرفالموافقاتالشاطيب، _1
)، قـال: "فـإن اختلفـوا هـل هـو حـرام أو واجـب فالعقـاب متوقـع علـى كـل 212إىل  4/210، (256، فـرق: الفـروقالقرايف، _2

، إال أن نقول أن احملرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب؛ ألن رعاية درء املفاسد أوىل من رعاية حصول املصاحل عور  الير فتقد
وميكــن  …وهــو األنظــر فيقــدم احملــرم ههنــا فيكــون الــورع الــرتك، وإن  اختلفــوا هــل هــو منــدوب أو مكــروه فــال ورع لتســاوي اجلهتــني

  ."…ترجيح املكروه
  ).2/312، (شرح مختصر ابن الحاجب)، والعضد، 4/470، (اإلحكاممدي، ينظر: اآل_3
)، وذهـب البيضــاوي إىل أن اخلــرب احملــرم 2/312، (شــرح مختصــر ابــن الحاجــب)، والعضــد، 4/479، (اإلحكــاماآلمـدي، _4

 البحـرو ،)503-4/501، (نهايـة السـوليعادل املوجب، ومال إليه الزركشي ونسبه إىل األستاذ أيب منصـور، ينظـر: األسـنوي، 
  ).198-8/197، (المحيط

  ).4/681، (شرح الكوكب المنير)، والفتوحي، 2/315، (بشرح مختصر ابن الحاجالعضد، _5
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  .1م على املبيحرجح احملر وي-د      

  

  

  يد بعض األصول الشرعية:قعيف ت-9

  .2على اليسر ورفع احلرج تعترب القاعدة دليال-أ     

  .3على أن املقصد من التشريع هو جلب املصاحل ودرء املفاسد دليلٌ  وفيها-ب    

  

                                                           
. ويف املســألة قــول 515، صمــنهج التوفيــق والتــرجيح، والسوســرة، 348، صأصــول التشــريع اإلســالميعلــي حســب اهللا، _1

ن (دمشـق: املعهـد ، ت. حممـد محيـد اهللا وآخـريْ المعتمـدسني حممـد بـن علـي البصـري، بالتساوي وقول بتقدمي املبيح، ينظر: أبو احل
إحكام الفصـول فـي أحكـام وسليمان بن خلف الباجي،  ،)2/685)، (1965-ه1385العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 

ــــــريوت: مؤسســــــة الرســــــالة، طاألصــــــول )، والغــــــزايل، 2/672م)، (1989/ه1409، 1، ت. د/عبــــــد اهللا حممــــــد اجلبــــــوري، (ب
  ).2/206، (فواتح الرحموت)، واألنصاري، 3/22، (بيرحالتقرير والت)، وابن أمري احلاج، 2/482، (المستصفى

م، 1994ه/1415، 8دة، عــدد:جبــ "، جملــة جممــع الفقــه اإلســالمياألخــذ بــالرخص الشــرعية وحكمــهحممــد رفيــع عثمــاين، "_2
رفــع الحــرج فــي املرتبطــة بقاعـدة رفــع احلــرج، د/عـدنان حممــد مجعـة يف كتابــه: )، وأورد القاعـدة ضــمن: القواعـد الفقهيــة 1/219(

  .252-251، صالشريعة اإلسالمية
  .56، صالمصالح المرسلةحممد أمحد بوركاب، _3
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  :الفرع الثاني: الجانب الفقهي
  

  النظريات الفقهية:-1

ق: إن احلقوق مل تشرع وسائل لتحقيق مضار أو مفاسد غالبة؛ نظرية التعسف يف استعمال احل-أ     
  .1ألن الشريعة مبنية على جلب املصاحل ودرء املفاسد، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

وقــوع العــذر الطــارئ الــذي يــؤثر علــى التزامــات العقــد ينــتج عنــه إن نظريــة األعــذار الطارئــة: -ب     
لآلخــر الــذي ســلم التزامــه إذا مضــيا يف تنفيــذ العقــد، ومبقتضــى قاعــدة  مضــرة ألحــد املتعاقــدين ومنفعــة

  .2ىل دفع املضرة عمن حلقه الضررالدرء يكون األوْ 

  

  القواعد الفقهية:-2

(إذا تعــارض املــانع واملقتضــي يقــدم املــانع إال إذا كــان املقتضــي أعظــم)؛ أي إذا كــان للشــيء أو -أ     
قتضــي تســويغه يــرجح منعــه؛ ألن درء املفاســد مقــدم علــى جلــب العمــل حمــاذير تســتلزم منعــه، ودواع ت

   3.املصاحل

       

  
                                                           

، وينظـر 27-26ص م)،1984ه/1404، 3(بريوت: مؤسسة الرسـالة، طالحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريين، _1
ــــــة التعســــــف فــــــيلــــــه:   م)،1998ه/1419، 2(بــــــريوت: مؤسســــــة الرســــــالة، عمــــــان: دار البشــــــري، طاســــــتعمال الحــــــق نظري
  من كتابه األول أحلق املفاسد املساوية للمصاحل باملفاسد الغالبة. 231، ويف ص223_222ص

 م)،1996م_1995ه/1416(قسنطينة: جامعة األمري عبد القادر،  ، رسالة ماجستري،نظرية األعذار الطارئةكمال لدرع، _2
، ومثــل بــامرأة اســتئجرت إلرضــاع طفــل مث تبــني مــن خــالل فحــص لبنهــا أنــه مضــر، فيجــب فســخ العقــد لــدفع املضــرة عــن 74ص

  ".…على مصلحتها تربوالرضيع ولو أدى ذلك إىل تفويت مصلحة املرضعة املتمثلة يف األجرة؛ ألن مضرة الرضيع 
3

  . 243، صشرح القواعد الفقهية: أمحد الزرقا، )، وينظر2/986، (المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، _ 
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ــــب جانــــب احلــــرام)؛ ألن يف تغليــــب جانــــب احلــــالل جلــــب (إذا اجتمــــع احلــــالل واحلــــرام غُ -ب      ّل
  .1مصلحة، ويف تغليب جانب احلرام درء مفسدة، ودرء املفسدة أوىل من جلب املصلحة

ألجـل ضـبط املشـقة غـري املعتـادة الـيت تسـتدعي ختفيفـا علـى املكلـف  :(املشقة جتلـب التيسـري)-ج     
شـرتط يف إسـقاط النـواهي مشـاق أعظـم مـن املشـاق املشـرتطة تالبد من التمييز بـني األوامـر والنـواهي، ف

  .2يف إسقاط األوامر

  

  تزاحم األحكام الشرعية:-3

  .3الثاينيقدم احملرم على الواجب إذا تساوت مفسدة األول مع مصلحة _     

  .4يقدم املكروه على املندوب إذا تساويا يف قوة الطلب_     

  

  تزاحم املصلحة مع املفسدة:-4

لقد صرّح كثري من العلماء باحلـال الـيت تعمـل فيهـا قاعـدة الـدرء إذا مـا تزامحـت املصـاحل واملفاسـد،      
لرتجـيح بـني املصـاحل واملفاسـد كثريا منهم أيضا ما صرّح، فمنهم من اكتفى بإيرادها ضمن قواعـد ا  لكنّ 

  دون بيان مىت تُعمل، ومنهم من حيتاج كالمه إىل االحتكام إىل قرائن معينة لتوضيح مقصوده.
                                                           

)، وقد قال: "ولكنه إذا كان جانب املصلحة 422-1/421)، (، د.م.أه1416، 1، ( طموسوعة القواعد الفقهيةالبونو، _1
  أعظم كما لو تعارض واجب وحمرم فتقدم مصلحة الواجب".

  .58، صم)1994ه/1415، 1بريوت: دار ابن حزم، ط(التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسيرينظر: د/الزيباري، _2
) يـدل علـى أنـه يقصـد حـال تسـاوي مصـلحة 3/293، (200)، وكالمـه يف الفـرق 2/188، (104، فـرق الفـروقالقـرايف، _3

مــن فقــه الموازنــات بــين ، و97إىل  93، صمقاصــد الشــريعة فــي ضــوء فقــه الموازنــاتالواجـب مــع مفســدة احملــرم، والكمــايل، 
  ).2/443، (201، قاعدة: القواعد حبال التساوي، مي. ومل يقّيد املقري يف قواعده التقد62، صشرعيةالمصالح ال

) ومل 2/443، (201، قاعـدة القواعـد، وينظر: املقـري، 98و 95، صمقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازناتالكمايل، _4
  يقيده بالتساوي.
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  القسم األول: من صرّح مبوضع إعماهلا     

)، وعبــد 1/105( ،) يف: األشــباه والنظــائره771ابــن الســبكي ( حــال التســاوي: جعلــهمــن -أ     
، وأمحد الريسوين يف: نظريـة 104لة لطيفة جامعة يف أصول الفقه املهمة، صالرمحن السعدي يف: رسا
، وعبــد اهللا الكمــايل يف: 232، وحممــد الــوكيلي يف: فقــه األولويــات، ص365التقريــب والتغليــب، ص

، وحسـن سـامل الدوسـي يف"مـنهج فقـد املوازنـات 67و62من فقـه املوازنـات بـني املصـاحل الشـرعية، ص
، وحممد سـعد اليـويب يف: مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية وعالقتهـا باألدلـة الشـرعية، 1يف الشرع اإلسالمي"

  .88، ص2 يف: فقه الوسائل وأثره يف األحكام الشرعيةيـيب، وحبيبة رحا400ص

  .526السدالن يف القواعد الفقهية الكربى، ص حال رجحان املفاسد: جعلهمن -ب     

قــال الفقهــاء حمــل هــذه "، قــال:223 نظريــة التعســف، صالــدريين يف مــن أعملهــا يف احلــالني:-ج     
  .3"…إخل) إذا كانت املفسدة مساوية أو راجحة…القاعدة (درء املفاسد مقدم

  

  القسم الثاين: من كان كالمه حمتمال:     

) يف األشــــباه ه911(الســــيوطي مــــن كــــان ظــــاهر كالمــــه إعماهلــــا يف حــــال رجحــــان املفاســــد:-أ     
؛ فقـد جعــال قاعـدة الـدرء نظــرية 90) يف األشــباه والنظـائر، صه970جنـيم (، وابـن 87والنظـائر، ص

فهمـــا)، وال يبـــدو يف فروعهمـــا خلقاعـــدة: (إذا تعـــارض مفســـدتان روعـــي أعظمهمـــا ضـــررا بارتكـــاب أ
فــإذا "، وقــد يفهــم مــن قوهلمــا: _جهــة النفــع وجهــة الضــرر_اهتمــام بالتمثيــل مبــا تســاوت فيــه اجلهتــان 

  أن موضع إعماهلا شامل للحالني. 4"غالبام دفع املفسدة تعارض مصلحة ومفسدة قد

                                                           
  .417، ص46جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، عدد_1
  م).2002_ رسالة ماجستري، (قسنطينة، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، 2
  جعلها يف حال التساوي. املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي :لكنه يف كتاب_3
  .90، صاألشباه والنظائر ، وينظر: ابن جنيم،87، صاألشباه والنظائروطي، يالس_4
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)، قــال: 2/443) يف القواعــد، (ه758(املقــري مــن كــان ظــاهر كالمــه إعماهلــا يف احلــالني:-ب     
فإن لم يظهر رجحان الجلب قُـدم قاعدة عناية الشرع بدرء املفاسد أشد من عنايته جبلب املصاحل، "

فــإذا تعارضــت مفســدة ومصــلحة …"، قــال: 205اعــد الفقهيــة، ص، وأمحــد الزرقــا يف شــرح القو الــدرء
عمــال يظهــر لــه أن موضــع اإل ا، واملتأمــل يف فــروع القاعــدة وفــروع مــا قارــ"…دم دفــع املفســدة غالبــاقُــ

  .1عنده حال التساوي، وحال رجحان املفاسد

أي تقـــدمي وجـــوزوا الكـــذب بـــني املتعـــاديني لإلصـــالح، والظـــاهر أن هـــذا ( …"وقـــد قـــال كـــذلك:      
تربـو علـى املفسـدة) فيمـا إذا كانـت املفسـدة عائـدة علـى نفـس الفاعـل، كمسـألة  املنفعة ومراعاا حـني

املتقدمـة ونظائرهـا، 2جتويز الكذب املذكورة، أما إذا كانت املفسدة عائدة لغـريه، كمسـألة العلـو والسـفل
  ."ثيرا على المفسدةوإن كانت المنفعة تربو كفإنه مينع منها رد وجود الضرر للغري 

أن درء املفاسـد مقـدم عنـده حــىت يف  _الـذي ال يسـاعد عليــه _ومـا ينبغـي أن يفهـم مـن رأيــه هـذا     
  حال رجحان املصاحل؛ ألن حديثه هو عن املفاسد اليت تلحق الغري، ال كل املفاسد.

ظلـم والعـدوان ضـاعفت واملضار الواقعة على الغري هلا اعتبار آخـر يف ميـزان الشـرع؛ ألن مفسـدة ال     
لكـن قـد يستشـكل بعـض النـاس منـع املكـره املهـدد بالقتـل مـن "قـال الريسـوين:  قيمتهـا وأثقلـت كفتهـا:

أن ينقذ حياته بإحلاق ضرر بالغري ال يصل إىل القتل، كاجللد والقطـع وحنـو ذلـك مـن األمثلـة املـذكورة؛ 
ن األذى وكـذا حفـظ العـرض علـى حفـظ ألننا يف هذه احلالة نكون قدمنا صيانة األعضاء وسـالمتها مـ

  ! ! النفس وإنقاذها من املوت

                                                           
وذكــر مــن  وحــال رجحــان املقتضــي، ) هــو حــال التســاوي،…(إذا تعــارض املــانع واملقتضــي فقــد جعــل موضــع إعمــال قاعــدة:_1

أمثلتها منع تصرف اجلار مبا يضر جباره، وهي من أمثلة قاعدة الـدرء عنـده، كمـا ذكـر بعـض أمثلـة قاعـدة الـدرء يف قاعـدة (يتحمـل 
  الضرر اخلاص.، ومعلوم أن الضرر العام أرجح من 198الضرر اخلاص لدفع الضرر العام)، ص

أن كال من صاحب السفل وصاحب العلو ليس له أن يتصرف تصرفا مضرا باآلخر وإن كان يتصرف يف خالص ملكه "قال: _-2
  وله منفعة.
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ولكن هذه األحكام اليت جاءت على خالف املعيار الذي حنـن فيـه اقتضـاها اعتبـار آخـر لـه وزنـه      
وهكذا الشأن يف سائر املصاحل …لم والعدوانلما تدخل رجحت كفته، وهو منع الظالثقيل يف امليزان، ف
ة يكـون هلـا شـأن معـني ووزن معـني، فـإذا جـاءت علـى سـبيل الظلـم والعـدوان أصـبح واملفاسد، فاملفسد

  .1"…هلا شأن آخر ووزن آخر

ولكــن ال يعــين هــذا أنــه مبجــرد حلــوق الضــرر بــالغري مينــع صــاحب احلــق مــن التصــرف بــل البــد مــن      
  .2مراعاة معايري كثرية يف النظر إىل القضية

  

  ا من ضوابط التزاحم دون بيان ملوضع إعماهلا:القسم الثالث: من جعلها ضابط     

       

، والسياســــة الشــــرعية، 32يوســــف القرضــــاوي يف كتبــــه الثالثــــة: أولويــــات احلركــــة اإلســــالمية، ص     
، وحممــــــد مصــــــطفى الزحيلــــــي يف أصــــــول الفقــــــه اإلســــــالمي، 32، ويف فقــــــه األولويــــــات، ص280ص
، وزاليف عبـد احلميـد 98، ص3ي عـن املنكـر، وعز الدين حيي يف ضوابط األمر باملعروف والنهـ98ص

                                                           
  .358-357، صنظرية التقريب والتغليب_1
ينجـرب الضـرر  منها قصد الضرر أو عدمه، وكون الضرر خاصـا أو عامـا، ومـدى حاجـة صـاحب الفعـل املـأذون فيـه أصـال، وهـل_2

الواقــع عليــه بســبب منعــه مــن مباشــرة الفعــل أم ال؟ وإن مل يلحقــه ضــرر بــاملنع ينظــر يف درجــة إفضــاء الفعــل إىل املفســدة مــن حيــث 
،  الموافقـاتالقطع والظن الغالب والكثرة والندور، وكثري من احلاالت هي مواضع نظر يتجاذا أكثر مـن أصـل، ينظـر: الشـاطيب، 

). والتمسك بأصل املوازنة يف حبث املسألة واضح يف كالم الدريين يف كتابيـه: 85إىل  3/53، (5، مسألة2مكتاب املقاصد، قس
وقـد تقـدم ، 223-222، صنظرية التعسف في استعمال الحق، و 27إىل  25، صالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده

  (النظريات الفقهية). نقل بعضه يف جمال إعمال القاعدة
 صولية وفقهية_ رسالة ماجستري، (اجلزائر: املعهد الوطين العايل ألصول الدين_اخلروبة_ دون سنة)._ _دراسة أ 3
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، وســــوابعة خملـــوف يف مقاصــــد 100_99، ص1يف االجتهـــاد املقاصــــدي وأثـــره يف اخــــتالف الفقهـــاء
  .154، ص2الشريعة عند ابن عاشور

  

  

  الفروع الفقهية:-5

هيــة، : األول الفـروع الفقهيـة الـيت مثـل ـا علـى القاعـدة يف كتـب القواعـد الفققسـاماهـا أوقـد جعلتُ      
رجــت علــى القاعــدة يف  والثــاين: املمثــل ــا يف كتــب فقــه األولويــات، والثالــث: الفــروع الفقهيــة الــيت خُ 

 جة على القاعدة.كتب الفقه، والرابع: القضايا املعاصرة املخر  

       

  الفروع املمثل ا يف كتب القواعد الفقهية:القسم األول:      

  .3اءمن مل جيد سرتة ترك االستنج-1     

  .4إذا وجب على املرأة الغسل ومل جتد سرتة من الرجال تؤخره-2     

  .5املبالغة يف املضمضة واالستنشاق مسنونة وتكره للصائم-3     

                                                           
1
  م).2000م_1999ه/1420ه_1419رسالة ماجستري، (باتنة: جامعة العقيد خلضر، _  
2
  م).1996ه/1417رسالة ماجستري، (قسنطينة: جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،  _ 
علــى األمــر  حالنهــي عــن كشـف العــورة راجـألن "عــن البــزازي يف فتاويـه، وقــال السـدالن:  91، صاألشــباه والنظـائريم، ابـن جنــ_3

  .524، صالقواعد الفقهية الكبرى، "بإزالة النجاسة
الستنجاء خبالف الرجل إذا مل جيد سرتة من الرجال ال يؤخره ويغتسل ويف ا". متام كالمه: 91، صاألشباه والنظائرابن جنيم، _4

  ."إذا مل جيد سرتة يرتكه. والفرق أن النجاسة احلكمية أقوى
للســدالن،  القواعــد الفقهيــة الكبــرى. جــاء يف 91، صاألشــباه والنظــائر، وابــن جنــيم، 88، صاألشــباه والنظــائرالســيوطي، _5

  ."تقدميا لدرء مفسدة إفساد الصوم على جلب مصلحة سنية املضمضة واالستنشاق": 524ص
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  .1سنة يف الطهارة و يكره للمحرم ختليل الشعر-4     

  .2تكره الغسلة الثالثة يف الوضوء إن شك فيها-5     

       

  

  

  .3ة السجدة يف الفريضة؛ ألا تشوش على املأمومكره مالك قراء-6     

  .4وكره االنفراد بقيام رمضان إذا أفضى إىل تعطيل إظهاره، أو تشوش خاطره-7     

  .5يكره إعطاء فقري من القرابة ال تلزم نفقته وليس يف عياله من الزكاة-8     

أهـل الكتـاب للسـبت، وكـره تـرك م تعظـيى الشرع عن إفراد يوم اجلمعة بالصوم، لئال يعظـم  -9     
  .1العمل فيه لذلك

                                                           
  .91، صاألشباه والنظائر، وابن جنيم، 88، صاألشباه والنظائرطي، السيو _1
، ت. حممــد حجـــي، الــذخيرة، ويف كراهتهــا عنــد املالكيـــة خــالف، ينظــر: القــرايف، 219، صإيضــاح المســالكالونشريســي، _2
  ).441-1/440، (المجموع شرح المهذب)، وللشافعية وجهان وصحح النووي أن الشاك يأيت بأخرى، 1/287(
واحلـق اجلـواز للحـديث كالشـافعي"، وقـد  ،)، متام كالمه: "فكرها لإلمام، مث للمنفرد حسما للبـاب2/444، (القواعداملقري، _3

صــليت مــع أيب هريــرة العتمــة فقــرأ: إذا الســماء انشــقت فســجد فقلــت لــه. قــال: ســجدت خلــف أيب القاســم "روى أبــو رافــع قــال: 
) بــاب 100) كتــاب األذان (10متفــق عليــه، واللفــظ للبخــاري: رواه يف ( " ألقــاهفمــا أزال أســجد ــا حــىت صــلى اهللا عليــه وســلم

) بـاب 20) كتـاب املسـاجد.. (5)، ومبثلـه مسـلم يف (2/250، (فـتح البـاري، ينظر: ابن حجـر، 766اجلهر يف العشاء، رقم: 
 إيضاح المسالككذلك يف  فرع)، وينظر ال3/82، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 578( 110سجود التالوة، رقم: 

  .220، ص سيللونشري
  .220، ص إيضاح المسالك)، والونشريسي، 2/444، (القواعداملقري، _4
وثالثها ") مثاال لرتجيح املكروه على املندوب، وقال: 2/443، (القواعد، واملقري، 219، ص إيضاح المسالكالونشريسي، _5

  ."ال يباح وهي للمالكيني
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رمضان بست من شوال، وإن صّح فيها اخلرب توّقع ما وقع بعد طـول الـزمن  باعإتْ كره مالك   -10    
  .2جم الصيام والقيام وكل ما يصنع يف رمضان إىل آخرها، واعتقاد جهلتهم أا منهعمن إيصال ال

  .3يه، هل هو عيد أم ال؟يكره صوم يوم عرفة إن شك ف-11     

  .4حيرم اإللقاء باليد إىل التهلكة يف احلج-12     

  .5جيب منع التجارة باحملرمات من مخر وخمدرات ولو أن فيها أرباحا ومنافع اقتصادية-13     

  .6مينع االحتكار والتعدي يف األسعار-14     

  .7 البزازينمينع اإلنسان من اختاذ حانوت للطبخ أو للحدادة بني-15     

  .8كان له فيها منفعة من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو مينع مالك الدار-16    

                                                                                                                                                                                     
. قـال املقـري يف صـوم يـوم اجلمعـة: "وأجـازه مالـك، 221، صإيضـاح المسـالكنشريسي، و )، وال2/444، (القواعداملقري، _1

ال «يقول:  صلى اهللا عليه وسلمقال مسعت النيب  رضي اهللا عنهقال الداودي: ومل يبلغه احلديث"، وقد روى البخاري عن أيب هريرة 
، ينظـر: ابـن 1985) بـاب صـوم يـوم اجلمعـة، رقـم 63اب الصـوم () كتـ30( »يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال يوما قبلـه أو بعـده

وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغري الصيام، ")، وقد اعرتض ابن حجر على هذا التعليل للنهي بقوله: 4/232، (فتح الباريحجر، 
وال يف سبب النهي قأ ، وقد ذكر ستة"…وأيضا فاليهود ال يعظمون السبت بالصيام فلو كان امللحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه

  ).4/235والعيد ال يصام، (  قّوى كونه عيدامثعن إفراده، 
، واحلــــديث هــــو مــــا رواه مســــلم عــــن أيب أيــــوب 221، صإيضــــاح المســــالك)، والونشريســــي، 2/445، (القواعــــداملقــــري، _2

) كتـاب 13». (كصـيام الـدهرمن صام رمضان مث أتبعـه سـتا مـن شـوال كـان  «قال:  صلى اهللا عليه وسلماألنصاري أن رسول اهللا 
، شــرح صــحيح مســـلم)، ينظــر: النــووي، 1164( 204، رقــم: …) بــاب اســتحباب صــوم ســتة أيــام مــن شـــوال39الصــيام (

  ).415-2/414، (مواهب الجليل)، واحلطاب، 1/180، (المقدمات). وتنظر املسألة يف: ابن رشد، 4/312(
  .219، صإيضاح المسالكالونشريسي، _3
  ) ممثال لرتجيح احملرم على الواجب.2/443، (اعدالقو املقري، _4
  .267-266، صالوجيز)، والبورنو، 594فقرة  2/985، (المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، _5
  ).594فقرة  2/985، (المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، _6
  .152، صشرح القواعد الفقهيةأمحد الزرقا، _7
  .267، صالوجيز، قال: بل ُيكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر، والبورنو، 205، صهيةشرح القواعد الفقأمحد الزرقا، _8
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جبريانــه، كاختــاذ معصــرة أو فــرن يؤذيــان  رضــمينــع كــل جــار مــن أن يتصــرف يف ملكــه تصــرفا ي-17    
  .1اجلريان بالرائحة والدخان

  .2على السفيه، والطبيب اجلاهل وحنوه رحيج-18     

  .3لو اختلطت زوجته بغريها فليس له الوطء، وال باالجتهاد حىت يستيقن-19     

  .4إذا اشتبهت حمرمة بأجنبيات حمصورات مل حيل الزواج بإحداهن-20     

  .5إذا كانت جارية بني شريكني حيرم وطؤها عليهما-21     

  ه على الصحيح كالبغل.ما كان أحد أبويه مأكول اللحم واآلخر غري مأكول ال حيل أكل-22     

  إذا أرسل كلبه املعلم وشاركه كلب غري معلم يف الصيد حرم أكل الصيد ما.-23     

  لو وضع اوسي أو الشيوعي يده على يد املسلم الذابح ال حيل أكل املذبوح.-24     

ء منهــا، وال لــو اشــتبه مــذكى مبيتــة، أو لــنب بقــر بلــنب أتــان، أو مــاء وبــول مل جيــز تنــاول شــي-25     
  .6باالجتهاد ما مل تكثر األواين

  .1تقطع اليد املتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السالمة بقطعها-26     

                                                           
؛ 206-205، صشــرح القواعــد الفقهيــة)، وأمحــد الزرقــا، 594فقــرة  2/985، (المــدخل الفقهــي العــاممصــطفى الزرقــا، _1

ولكنهــا تــؤدي إىل مفاســد خملــة  ألن يف هــذه األعمــال مصــاحل حاجيــة لنفســه،"؛ قــال: 234، صفقــه األولويــاتوحممــد الــوكيلي، 
  ."حباجات جاره، واملفاسد إذا تزامحت مع املصاحل وكانتا يف درجة واحدة درئت

يف حــال التســاوي،  67، صمــن فقــه الموازنــات، والكمــايل يف 151، صشــرح القواعــد الفقهيــةذكــر األول أمحــد الزرقــا يف _2
  ).594فقرة  2/986، (المدخل الفقهي العاموأورد الثاين: مصطفى الزرقا يف 

  .267، صالوجيزالبورنو، _3
  .524، صالقواعد الفقهية الكبرى، والسدالن، 267، صالوجيزالبورنو، _4
  .267، صالوجيزالبورنو، _5
  ."…كل ما سبق فيما إذا اجتمع حالل وحرام"؛ وقال: 267، صالوجيزاألمثلة األربعة للبورنو، _6
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  الفروع املمثل ا يف كتب فقه األولويات:القسم الثاين:      

  .2هاال جيوز التنفل املطلق وقت الكراهة، وال يتنفل يف األماكن اليت يكره الصالة في-27     

  ال جيوز دفع املوت عن النفس مبوت الغري، كأن يهدد شخص بالقتل إن مل يقتل غريه.-28     

لو هاج البحر على ركاب سفينة وتعني عليهم التخفيف عنها لنجاا مل جيز إلقاء أحد من -29     
  .3الركاب ال بقرعة وال بغريها

       

مصلحة احملتاج للعضو حاجية فقط؛ ألن هذه  ال جيوز نقل عضو من جسد حّي إذا كانت-30     
  .4املصلحة تقابلها مفسدة خملة حباجي من نزع عنه العضو

  .5لو مل جيد وسيلة إلنقاذ إنسان إال بقتل اآلخر فال يفعل-31     

  

  الفروع اليت خرجت على القاعدة يف كتب الفقه:القسم الثالث:      

                                                                                                                                                                                     
أو علـى األقـل يف –، نـاقال عـن ابـن جنـيم، ولـيس هـذا املثـال موجـودا يف أشـباهه 524، صالقواعد الفقهية الكبـرىالسدالن، _1

  ، وهكذا حال معظم األمثلة اليت عزاها إليه.-الطبعة اليت اعتمدا
مثـاال لرتجـيح تـرك املكـروه علـى فعـل املنـدوب املتسـاويني يف قـوة  98، صمقاصد الشريعة فـي ضـوء فقـه الموازنـاتالكمايل، _2

  الطلب.
؛ وقال: لقد تساوت فيهما مصلحة ضرورية مع مفسدة خملة بضروري، 234، صفقه األولوياتورد املثالني: حممد الوكيلي يف أ_3

  وقد تقدم يف الفصل التمهدي يف مسألة التساوي بيان اخلطأ يف نسبة املثالني إىل العز.
  .234، صفقه األولوياتحممد الوكيلي، _4
ألن إنقاذ األول وإن كـان واجبـا ولكـن قتـل اآلخـر حمـرم، "، قال: 96، صء فقه الموازناتمقاصد الشريعة في ضو الكمايل، _5

  ."وترك احملرم أوىل من فعل الواجب
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ف املوقوف من النجاسـة، وإن أّدى إىل إزالـة حـروف  جيب تطهري مصحف اليتيم أو املصح-32     
  .1كتابته وبطالن ماليته

  .2حيرم كشف املستنجي عورته عند أحد-33     

الصــالة يف النعــال مــن الــرخص ال مــن املســتحبات؛ ألنــه وإن كــان مــن مالبــس الزينــة إال أن -34     
ة، وإذا تعارضـت مراعـاة مصـلحة مالمسته األرض الـيت تكثـر فيهـا النجاسـات قـد تقصـر عـن هـذه الرتبـ

التحسني ومراعاة إزالـة النجاسـة قـدمت الثانيـة؛ ألـا مـن بـاب دفـع املفاسـد واألخـرى مـن بـاب جلـب 
  .3املصاحل

جيعــل يف دعــاء قنــوت الصــبح ويف غــريه ظهــر كفيــه إىل الســماء إن مجــع يف دعائــه بــني طلــب -35    
  .4لى جلب املصاحلحتصيل شيء وطلب رفع آخر؛ ألن درء املفاسد مقدم ع

 ومنه غسل النجاسة ،إن مل تزل جناسة الشهيد إال بزوال دمه معها ُغسال؛ ألن درء املفاسد-36     
  .5مقدم على جلب املصاحل، ومنه بقاء دم الشهيد عليه

مينع خروج النساء إىل األسواق، واملساجد لسماع الوعظ، وللطواف وحنـوه يف مسـجد مكـة -37     
  .6بة جتلب إىل االفتتان ن قطعاعلى هيئات غري

                                                           
  )، ونسبه إىل بعض أهل اليمن.1/39( (بريوت: دار الفكر، د.م.أ)،الفتاوى الفقهية الكبرىابن حجر اهليتمي، _1
، 1، ت.حممد عبد العزيز اخلالدي(بريوت: دار الكتب العلمية، طلشرنبالليحاشية على مراقي الفالح لالطحطاوي احلنفي، _2

  ."فاحلرام ال يرتكب إلقامة السنة"، قال: 49صم)، 1997ه/1418
)، ومتام كالمه: إال أن يرد دليل بإحلاقه مبا يتجمل به فريجع إليه ويرتك 1/494، (فتح البارييف  رنقله عن ابن بطال ابن حج_3

خــالفوا اليهــود فــإم ال يصــلون يف «ابــن حجــر: قــد روى أبــو داود واحلــاكم مــن حــديث شــداد بــن أوس مرفوعــا:  هــذا النظــر. قــال
  فيكون استحباب ذلك من جهة قصد املخالفة املذكورة. ،»نعاهلم وال خفافهم

)، 1/506( م، د.م.أ)،1984ه/1404(بـــــــريوت: دار الفكـــــــر، حاشـــــــية علـــــــى نهايـــــــة المحتـــــــاج للرملـــــــيالشرباملســــــي، _4
  ."…واألقرب"قال:

  ).2/99، (كشاف القناعالبهويت، _5
  ).200-1/199، (الفتاوى الفقهية الكبرىابن اهليتمي، _6
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للــزوج أن مينــع زوجتــه مــن زيــارة والــديها إذا كــان مــن وراء هــذه الزيــارة مفســدة وضــرر، كعلــم -38     
  .1الزوجة حيرضاا على النشوز أو السفور ديْ الزوج وتيقنه بأن والِ 

ومنهـا مفسـدة  ،ع املفاسـدذا خيفت الفتنـة؛ ألن دفـحيظر سالم املرأة وردها لسالم األجنيب إ-39     
…ومنها أجر السالم ورده ،الفتنة أوىل من جلب املنافع

2.  

أو دابـة، أو يـؤدي ال جيوز حفر بئر ملنفعة املسلمني يف طريق نافـذ خيـاف منـه سـقوط إنسـان -40    
  .3الناسإىل تضييق ممر 

  .4من عجز عن حفظ الوديعة حُرم قبوهلا وإن تعّني عليه-41    

      

تـرجيح تــرك تـدوين كلمــات الصـوفية الــيت فيهــا مزلـة للعــوام واألغبيـاء املــدعني للتصــّوف، وإن  -42     
  .5كان هلم يف تدوينها غرض صحيح كخشية اندارس اصطالحهم

ربه منه شيء إذا كان سيجعل مكانه من هو مسـاٍو لـه ال جيوز لإلمام عزل احلاكم الذي مل يُ -43    
ء اليت خيّري فيها بـني مـن تسـاوى صـالحهما؛ ذلـك أن هـذا االسـتبدال يف الصالح، خالفا حلال االبتدا

  .6وإن كان فيه نفع للموّىل إال أنه يلزم عنه كسر عزل األول وعاره، ودفع الضرر أوىل من جلب النفع
                                                           

فقرة  م)،1994ه/1415، 2ط ،(بريوت: مؤسسة الرسالةالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمد/عبد الكرمي زيدان، _1
6947) ،7/296-297.(  

  ).3/293، (2483، فقرة: حكام المرأة والبيت المسلمالمفصل في أد/عبد الكرمي زيدان، _2
  ."ألن ضررها أكثر من نفعها ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل")، قال: 3/407، (كشاف القناعالبهويت، _3
  ).9/100( (دار إحياء الرتاث العريب، د.م.أ)،للنوويتحفة المحتاج بشرح المنهاج مي، تابن حجر اهلي_4
ألن بقاء العلم يُتصور باإللقاء إىل املتأهل ")، قال: 83-9/82، (ميتللهيحاشية على تحفة المحتاج شرواين، عبد احلميد ال_5

ن هذه األولوية ال تقاوم املفاسد املرتتبة عليـه مـع مـا هـو مقـرر مـن أن درء كل …له، والتدوين وإن كان أبلغ يف حفظ العلم وبقائه
  ."املفاسد مقدم على جلب املصاحل

حفــظ املوجــود أوىل مــن حتصــيل املفقــود ودفــع الضــرر أوىل مــن …"). قــال: 1/81، (قواعــد األحكــامبــن عبــد الســالم،  العــز_6
  ."…جلب النفع، وهذا معروف بالعادة
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إنه ينبغـي التحـذير مـن القضـاء نظـرا للغالـب الـذي هـو كـاحملقق؛ فـإن الطبيعـة البشـرية واحـدة -44    
املثل جيوز على مماثله، والعيُب حيدث ملن مل يكن فيـه، والـنفس جمبولـة علـى حـب الـدنيا وما جاز على 

  .1واإلمارة وامليل للنفس واألقارب واألصحاب ومن يُعاملها خبري

حقيق على العامل أن ال جيلس جملسا خياف عاقبة وزره، فإنه وإن كان عازما على القيام حبـق -45    
و خطــأ يف االجتهــاد، ض لــه غفلــة عــن اإلرشــاد أتحضــره ووعظــه، فقــد تعــرِ اهللا تعــاىل يف إرشــاد مــن اس

  .2ومنها مصلحة اإلرشاد ،مقدم على جلب املصاحل ومنها مفسدة الوزر، ودرء املفاسد

حيرم القتال على املسلمني حني يؤّدي إىل ضرر بليغ يلحق م، كأن يغلب علـى الظـن غلبـة -46    
  .3سلمني أو ممن هم يف أمام تروسا حيمي ا نفسهالعدو، أو إذا اختذ العدو من امل

ال جيوز للمخـاطر بنفسـه أن حيمـل علـى العـدو وحـده إن كانـت خماطرتـه ال حتقـق للمسـلمني -47    
أي نفـع مــادي أو معنـوي، وال تكــون جمـرد الشــهادة مسـّوغا ملخاطرتــه؛ ألن نفـع الشــهادة لصــاحبها يف 

  .1يب املسلمني من ُخسرام هلذا املقاتلهذه احلال تتعارض مع الضرر الذي ُيص
                                                           

 اإلتقان واإلحكام في شرح تحفـة األحكـاممّيارة الفاسي، _ هذا طبعا يف القاضي الذي حيكم بالشريعة ال بالقوانني الوضعية، 1
فالتحـذير مـن القضـاء مـن بـاب سـد الـذرائع وتقـدمي درء املفاسـد علـى "). قـال: 1/11( بن عاصـم(دار الفكـر، د.م.أ)،أليب بكر 

غلـط فـاحش جيـب "لكـالم صـاحب التبصـرة الـذي يـرى أن التحـذير مـن الـدخول يف واليـة القضـاء  ا. قـال هـذا نقـد"جلب املصاحل
يف الــدين، أمــا التخويــف والوعيــد فخــاص بالقاضــي اجلــائر واجلاهــل، ينظــر:  ملــا هلــذا املنصــب مــن مكانــة "؛الرجــوع عنــه والتوبــة منــه

، (القـاهرة: مكتبـة الكليـات األزهريـة، تبصرة الحكام فـي أصـول األقضـية ومنـاهج األحكـامإبراهيم بن علي ابن فرحون املالكي، 
  ).13-1/12م)، (1986-ه1406، 1ط
)، خامتــة 2/476( (بريوت: دار املعرفــة، د.م.أ)،ي أيب احلســن املـالكيلعلـ حاشـية علــى كفايــة الطالــب الربــانيعلـي العــدوي، _2

وقام صاحب احلاشية بشرحه وخترجيه على قاعدة الدرء، وقد بّني أن االعرتاض بكون الغافل غري  فايةالكتاب، والرأي لصاحب الك
  مكلف فال يؤاخذ، ال ينفع؛ ألن املؤاخذة من حيث قدومه أوال على املعصية.

)، 2/946، (م)1996ه/1417، 2(بـريوت: دار البيـارق، طالجهـاد والقتـال فـي السياسـة الشـرعيةخري هيكل، د/حممد _3
هــذه احلالــة تقررهــا القواعــد الشــرعية العامــة مــن مثــل: ال ضــرر وال ضــرار، وتــرك الواجــب إذا تعــني طريقــا لــدفع الضــرر. ودرء "قــال: 

م جــواز قتــال العــدو الــذي احتمــى بــدرع بشــري مــن املســلمني بعــدم ، ويف موضــع آخــر قيــد عــد"املضــار مقــدم علــى جلــب املنــافع
ألن مفســدة قتــل املســلم فــوق مصــلحة قتــل الكــافر املختبــئ وراءه، ودرء املفاســد مقــدم علــى "الضــرورة الــيت تــدعو إىل قتالــه، قــال: 

  ).2/1337، ("جلب املصاحل
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إذا اقتضــــت احلاجـــــة أن تعلــــن الدولـــــة اإلســــالمية احلـــــرب ضــــد عـــــدو مل يهجــــم علـــــى بـــــالد -48    
أو اخلضــوع حلكــم اإلســالم قبــل القتــال ترتتــب  ديــد دعوتــه إىل اإلســالمجاملســلمني، وكــان االشــتغال بت

تـــه ألن احلجـــة قـــد لزمتـــه بـــالتبليغ الســـابق، عليـــه أضـــرار تلحـــق باملســـلمني، فـــال جمـــال لالشـــتغال بدعو 
  .2اب جتديدها يعارضه ما يلحق باملسلمني من أضرار، وإحلاق الضرر باملسلمني حرامحبواست

  .3إذا رأى املسلمون أن من اخلري أن ترد السبايا إىل قومهن جاز هلم ذلك-49    

  

       

   القضايا املعاصرة املخرجة على القاعدة:القسم الرابع: 

واملقصـــود املســـتحدثة الـــيت مل تكـــن فيمـــا مضـــى أصـــال، أو الـــيت ُوجـــدت لكـــن اســـتحدث يف هـــذا      
  الزمان ما استوجب إعادة النظر فيها. 

 يصـــوم مـــع دولتـــه مادامـــت هـــذه الـــدول مســـألة اخـــتالف املطـــالع: علـــى شـــعب كـــل دولـــة أن-50    
أنــه يلــزم منــه انقســام كــل شــعب علــى  متفرقــة، فإنــه وإن كــان الــراجح أن ال عــربة بــاختالف املطــالع إال

  .4نفسه، فيصوم بعضهم معها، وبعضهم مع غريها، ودرء املفاسد أوىل من جلب املصاحل
                                                                                                                                                                                     

والقاعـدة الشـرعية تقـول: "دفـع املضـار ")، قـال: 243-1/242(الجهاد والقتال في السياسة الشـرعية، حممد خري هيكل، _1
  النفع خاصا والضرر عاما"، وقد ذكر رأيا آخر يف املسألة، وهو اجلواز بشرط اإلخالص.إذا كان مقدم على جلب املنافع، فكيف 

 يواملقتضــ انعد شـرعية منهــا: (إذا تعـارض املــ)، قـال: ويصــدق علـى هــذه احلالـة عــدة قواعــ1/784(الجهــاد والقتــال، هيكـل، _2
قدم املانع)، وأيضا قاعدة (إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام)، وأيضا قاعـدة (درء املفاسـد أوىل مـن جلـب املصـاحل)، واملفسـدة 

  دعوم إىل اإلسالم.بهنا هو الضرر الذي يلحق باملسلمني، واملصلحة هي احتمال انتفاع الكفار 
، وكالمـه يف اآليـة مياثـل  "عمال بقاعدة (درء املفاسد مقدم علـى جلـب املصـاحل)": )، قال5/5، (24النساء  تفسير المراغي،_3

)، لكــن يف هــذا األخــري: "فــإن رأى املســلمون أن اخلــري واملصــلحة يف بعــض األحــوال أن تــرد 5/5( تفســير المنــار، بكــالم صــاح
  درء املفاسد)".و املصاحل  بالسبايا إىل قومهن جاز هلم ذلك عمال بقاعدة (جل

وجـه التخـريج، ينظـر:  راحب هذا الرأي هو حممد ناصر الدين األلباين، وقد خرجه على قاعدة الدرء عبد اهللا املغريب ومل يـذكص_4
الفـروع  جتخـري، واملغـريب، 398) ص،د.م.أ(اجلزائـر: دار إحيـاء الـرتاث العـريب تمام المنة في التعليـق علـى فقـه السـنة،األلباين، 
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تكـــرار احلـــج ومـــا يرتتـــب عليـــه: إذا ترتـــب علـــى كثـــرة احلجـــاج املتطـــوعني إيـــذاء لكثـــري مـــن -51     
وســقوط بعـض النــاس هلكــى  املسـلمني، مــن شـدة الزحــام، ممـا يســبب غلبــة املشـقة، وانتشــار األمـراض،

وىل اخلطــوات يف حـىت تدوسـهم أقـدام احلجــيج كـان الواجـب تقليــل الزحـام مـا وجــد إىل ذلـك سـبيل، وأُ 
  .1ذلك أن مينع الذين حجوا عدة مرات من احلج ليفسحوا اال لغريهم

كن تعــدد الزوجــات: مينــع تعــدد الزوجــات يف هــذا الزمــان ملــا يرتتــب عليــه مــن مفاســد ال يــتم-52    
معها أحد من تربية األمـة، فـإن البيـت الـذي فيـه زوجتـان لـزوج واحـد ال تسـتقيم لـه حـال وال يقـوم فيـه 
نظــام، بــل يتعــاون الرجــل مــع زوجاتــه علــى إفســاد البيــت كــأن كــل واحــد مــنهم عــدو لآلخــر مث جيــيء 

  .2األوالد بعضهم لبعض عدو

خلـارجي بـني الـزوجني يف رحـم الزوجـة؛ ملـا ه الـداخلي واتلقـيح بقسـميْ الأطفال األنابيـب: مينـع -53    
قــات ثوكثــري مــن األطبــاء ال ،وإثــارة الفــنت والشــكوك والشــبهات ،يــؤدي إليــه مــن الفســاد، والقيــل والقــال

قـد املسلمني يعارضونه ملا يرتتب عليه من خماطر من الناحية العلمية، والشخص الذي سـيقوم بـالتلقيح 
  .3عن الطريق املستقيم وقد يغشخيرج 

                                                                                                                                                                                     

المجمـوع شـرح المهــذب، تالف الفقهـاء يف اعتبــار اخـتالف املطـالع وتفصـيالم يف: النــووي، )، وينظـر اخـ2/760(الدعويـة، 
. 121صالقوانين الفقهية، )، وابن جزي، 2/471(البحر الرائق، )، وابن جنيم، 3/7(المغني، ...)، وابن قدامة، 6/273(

  ).3/273(اإلنصاف، واملرداوي، 
  ، ومل يكتب اسم صاحبه.2005أفريل  06، تاريخ املعاينة: www.Shabakah.net :جاء هذا جوابا عن سؤال يف موقع_1
)، وذكر من املصائب املتولدة من التعدد: السرقة والزنا، 350-4/349(تفسير المنار، حممد عبده، نقله حممد رشيد رضا يف _2

جـة زوجهـا، والـزوج زوجتـه، قـال: كـل ذلـك واقـع والزو  والكذب، واخليانة، واجلنب، والتزوير، والقتل: قتـل الولـد والـده، والوالـد ولـده،
  تعدد بناء على أصل رفع الضرر وقاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل.الثابت يف احملاكم، فوجب منع 

)، وقـد قـرر امـع 486-1/485، (3)، وعـدد310-1/309، (2دة، عددجب ع الفقه اإلسالميرجب التميمي، جملة جمم_3
االحتياطـــات الالزمـــة، د علـــى ضـــرورة أخـــذ كـــل يـــوء إىل هـــاتني الصـــورتني مـــن التلقـــيح عنـــد احلاجـــة مـــع التأكأنـــه ال حـــرج مـــن اللجـــ

سد الذرائع أمر ضـروري حلفـظ اتمـع ودرء املفاسـد مقـدم علـى جلـب  نالتميمي: "إن القاعدة الشرعية أ قال رجب ).1/516(
  املصاحل".
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تصدير السلع: مينع تصدير السلع اليت يكون الناس يف حاجـة إليهـا، وإن فـوت علـى الـبعض -54    
  .1بعض األرباح

ــــه خلــــوة أو -55     ــــاح للمــــرأة مطلقــــا أن تعمــــل فيمــــا في ــــه خلــــوة أو اخــــتالط: ال يب العمــــل فيمــــا في
  الوقوع يف الرذيلة.اختالط، ولو كان فيه نفع هلا، دفعا ملا ينتج عن ذلك غالبا من مفسدة الفجور و 

بـــل ومينـــع الرجـــال أيضـــا مـــن مثـــل هـــذا العمـــل، تطبيقـــا لقاعـــدة: (درء املفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب     
  .2 املصاحل)

علــى مقــدم لســيارة: حيــرم علــى املــرأة قيــادة الســيارة عمــال بقاعــدة: (درء املفاســد لقيــادة املــرأة -56    
دة علـى املـرأة، إال أن مفاسـدها أضـعاف مضـاعفة ألنه وإن كـان فيهـا فوائـد قليلـة عائـ ؛جلب املصاحل)

  .3كنا نرجوها  اليتبالنسبة لتلكم املصاحل القليلة النسبية 

حضـــور املناســـبات العامـــة يف الغـــرب: جوابـــا عـــن استفســـار تقـــدم بـــه املعهـــد العـــاملي للفكـــر -57    
 مــن املناســبات العامــة اإلســالمي إىل امــع الفقهــي التــابع ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي، هــذا نصــه: "كثــري

الــيت يـــدعى املســـلمون حلضــورها تقـــدم فيهـــا اخلمــور، وخيـــتلط فيهـــا النســاء والرجـــال، واعتـــزال املســـلمني 
قـــال  4لـــبعض هـــذه املناســـبات قـــد يـــؤدي إىل عـــزهلم عـــن بقيـــة أبنـــاء اتمـــع، وفقـــدام لـــبعض الفوائـــد"

ليمــة وجــوب التلبيــة، واحلرمــة عرضــت، الشــيخ حميــي الــدين قــادي: "وأمــا كــون األصــل يف الــدعوة إىل الو 

                                                           
  .384، صالوجيز في أصول الفقهعبد الكرمي زيدان، _1
رأة أن املـ 52، وظـاهر كالمهمـا يف ص52و 59صالـوافي فـي شـرح األربعـين النوويـة، يـي الـدين مسـتو، حممصطفى البغا، و _2

من كانت مضطرة إىل النفقة وتيسر هلا عمـل لـيس فيـه هـذا …أو اختالط ولو كانت مضطرة قال: " متنع من العمل فيما يف خلوة
  ".…ر، بل ال يباح هلا مطلقا أن تعملاحملظور فليس هلا أن تعمل فيما فيه حمذو 

البــاب الثــاين، الفصــل األول: األدلــة الشــرعية والقواعــد الفقهيــة ، "قيــادة المــرأة للســيارة بــين الحــق والباطــل"ذيــاب الغامــدي، _3
  .2004 جانفي 24، تاريخ املعاينة: www.saaid.netالدالة على حرمة قيادة املرأة للسيارة، موقع: 

4
  ).2/1266، (21:، سؤال3عدد: _ 
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نقول: مقصد من مقاصـد شـريعة اإلسـالم، أن درء املفاسـد مقـدم علـى جلـب املصـاحل"، مث خلـص إىل 
  .1القول حبرمة حضور هذه احلفالت

اهلجرة إىل بالد الكفار: نص استفسـار املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي هـو: "لـوالدة األبنـاء -58    
كا وأوروبا وحنوها من بالد غري املسلمني مساوئ وخمـاطر، وبعـض احملاسـن، واحتمـال وتنشئتهم يف أمري

و أاكتسام من عادات أبناء النصارى واليهود الكثري احتمال قائم، خاصة يف حالـة انشـغال الوالـدين 
وفـــاة أحـــدمها أو كليهمـــا، فمـــا أثـــر هـــذا الضـــرر املظنـــون يف حكـــم اهلجـــرة إىل هـــذه البلـــدان، واإلقامـــة 
الدائمـة فيهــا، مــع مالحظــة أن كثــريا مـن النــاس هنــا علــى الــدوام يـذكرون بــأن أبنــائهم يف بعــض البلــدان 
اإلسالمية اليت كانوا يقيمون فيها يتعرضون الحتماالت الردة باعتناق الشيوعية والالدينية أو حنوها مـن 

يف بـرامج التعلـيم والتوجيـه  األفكار اإلحلادية اليت تروج هلا حكومات بعض البلدان اإلسالمية وتـدخلها
العام، وتضـطهد مـن يرفضـها، ويؤكـد املسـتوطنون هنـا مـن املسـلمني أنـه مل يطلـب مـن أحـدهم أن يغـري 

   ".ه حنو دين آخر، وذلك لضعف االهتمام بالناحية الدينية هناج دينه، أو أنه وُ 

ملتفـــق عليهـــا أن درء مـــن القواعـــد الشـــرعية ا-2وجـــاء يف جـــواب الشـــيخ أمحـــد بـــن محـــد اخلليلـــي:     
املفسدة مقدم على جلب املصلحة، وعليه فإن اهلجرة إىل بـالد الكفـر إن كانـت تفضـي إىل تـأثر أوالد 
املهـــاجر بالكفـــار يف عقائـــدهم أو عـــادام أو أخالقهـــم أو حنـــو ذلـــك تعـــد حمجـــورة شـــرعا ولـــو كانـــت 

يف  نينية تؤدي م عادة إىل الـذوباوراءها مصاحل، وكذا إن كانت وفاة الوالد الذي مينحهم الرعاية الد
  .2ذلك اتمع الغريب"

  .3احملافظة على البيئة: حيرم على اإلنسان أن يسعى إىل منفعة نفسه باإلضرار بيئته-59    

                                                           
  ).1405و 1270و 2/1267وهو احلكم الذي أقره امع، ينظر: (_1
  اختاذ قرار يف هذه املسألة. ئ)، وقد أرج1399و 1119و 1096-2/1095، (3جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد_2
ــــــــةاإلســــــــالم وقــــــــوان"ينظــــــــر يف االعتمــــــــاد علــــــــى القاعــــــــدة للتأكيــــــــد علــــــــى ضــــــــرورة محايــــــــة البيئــــــــة: حممــــــــد طــــــــي، _3 ، "ين البيئ

جملـة  ،"اإلسـالم وحمايـة البيئـة"حممـود صـاحل العـاديل، ود/، 2005أفريـل  13، تـاريخ املعاينـة: www.Shahrodi.comموقع:
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صـى مـن املفاسـد والفـنت حيب على أصـل االنتخـاب مـا ال ترت  ملا  :توارث احلكم ووالية العهد-60    
ضـــت قاعــدة (درء املفاســـد مقـــدم علـــى جلــب املصـــاحل) اختيـــار التـــوارث يف واحلــروب واالختالفـــات اقت

  .1األبناء ووالية العهد على حسب أصول كل مملكة

اشــتغال املــرأة بالعمــل السياســي: ال جيــوز الــزج بــاملرأة يف معــرتك احليــاة السياســية، ملــا يرتتــب  -61    
نتخابيــــا وتتعــــرض ملخــــاطر اللعبــــة الرجــــال، وحضــــور املخيمــــات، وســــتكون مفتاحــــا ا الطــــةعليـــه مــــن خم

ية بني النساء، ويبعد الفالح عن هـذه األمـة، فاالنتخابية، وستزيد أزمة انتشار العصبيات احلزبية والطائ
  .2 وهناك قاعدة عامة: (درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)

  

ن املشـــاركة يف "إ شـــاركة يف أنظمـــة احلكـــم الـــيت يعرتيهـــا الظلـــم والفســـاد:مالقاعـــدة ضـــابط لل-62    
أنظمــة احلكــم الــيت يعرتيهــا الظلــم والفســاد والتضــييق علــى احلريــات وقمــع احلقــوق وفــرض رأي األقليــة 
علــى األكثريــة مشــاركة مشــروعة مــن حيــث املبــدأ، لكــن بضــوابط وحمــددات تــدخل حتــت قاعــدة: (درء 

  .3 املفاسد مقدم على جلب املصاحل)"

  

                                                                                                                                                                                     

-34، ص23عـدد ،م)1994أكتوبر_نـوفمرب_ ديسـمرب  (ربيع اآلخر_مجـادى األوىل_مجـادى اآلخـرة/البحوث الفقهية املعاصرة
  .2005أفريل  6، تاريخ املعاينة،  www.bilogy.arabhs.comموقع: ، "لحالتربية البيئية مطلب م"، ومقال: 35

(بريوت: املؤسسة العربية للدراسات جزء التمدن واحلضارة والعمران، ت: حممد عمارة ،األعمال الكاملةرفاعة رافع الطهطاوي، _1
  ).1/519( م)،1973، 1والنشر، ط

لمـة موجهـة إىل جملـس األمـة الكـوييت حـول التـزام املوقـف الشـرعي مـن يف ك 21/03/2005، تاريخ 335جملة الفرقان، عدد _2
  .2005أفريل  06، تاريخ املعاينة: www.Al-Forqan.netقانون املرأة، موقع:

(املــــدخل) املكتـــــب  1صمفــــاتيح خطــــاب التحـــــالف، ، اجلزائريـــــة نائــــب رئــــيس حركـــــة جمتمــــع الســــلم، عبــــد الــــرمحن ســـــعيدي_3
  م.أمانة اإلعال _البليدة_الوالئي
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"رغـــم كـــل اإلجحـــاف والظلـــم الـــذي :يف القضـــية الفلســـطينية تســـويغ قبـــول املبـــادرة األمريكيـــة-63    
فــإن ســد الــذرائع أمــام املخـاطر املرتتبــة علــى مواجهــة فلســطينية أمريكيــة هــو  األمريكيــة اشـتملته األفكــار

  .1 خطوة تتفق مع القاعدة الشرعية: (درء املفاسد أوىل من جلب املنافع)"

  

كثــري مـن القضـايا األصــولية مـن مباحـث الــدالالت، أو واحلاصـل أن قاعـدَة الــدرِء حاضـرٌة يف حبـث      
  القياس، أو االجتهاد والتقليد، أو تعارض األدلة، أو تقعيد بعض األصول الشرعية.

وحاضـــرة يف اجلانـــب الفقهـــي يف تأصـــيل بعـــض النظريـــات والقواعـــد، ويف معاجلـــة كثـــري مـــن املســـائل     
، منهـا القـدمي ومنهـا املسـتحدث املعاصـر، ومنهـا الفقهية، يف خمتلـف أبـواب الفقـه، عبـادات ومعـامالت

  البسيط ومنها املعقد املتشابك. 

وحاضرة حىت يف رسم_أو تسويغ_ بعض السياسات واالجتاهات املتعلقة بقضايا معاصـرة خطـرية،     
  . 2مثل القضية الفلسطينية

ا يف تنــزيل قاعـدة وسيأيت_بإذن اهللا_حبث مدى صحة هذه التخرجيـات، والشـروط الواجـب التزامهـ    
  الدرء يف املطلب الثاين من املبحث اآليت.

  

  

                                                           
، 2005أفريـــل  13، تـــاريخ املعاينــة: www.fateh.net:موقــع ،حركـــة التحريــر الفلســـطيين ،"!مـــن يحكــم أمريكـــا؟"مقــال: _1

"، …وفيــه:"وحنن نــدرك أنــه مهمــا تأزمــت العالقــات بــني نتنيــاهو وكلينتــون، فــإن مصــلحة أمريكــا دائمــا هــي أن تكــون مــع إســرائيل
"لقـد اتكأنـا علـى قاعـدة:  ،"تفاقيـات الفلسـطينية اإلسـرائيلية بـين الواقـع والتوقعـاتاال"صخر أبو نـزار بعنـوان: لوجاء يف مقال 

"، …(درء املفاســد  أوىل مــن جلــب املنــافع)، وكانــت النتيجــة أن املفاســد مل تــدرأ، وأن الضــغط األمريكــي اســتمر بأشــكال خمتلفــة
، .aafaq.org wwwبل للتفكـري اإلبـداعي، موقـع:، آفـاق: جملـة فصـيلة تصـدر عـن أكادمييـة املسـتقمسرية بـال سـالمحتت عنوان: 
  .2005أفريل  13تاريخ املعاينة:

2
شـرحها ودورهـا يف إثـراء  تبسـيط القواعـد الفقهيـة.وقال د/حميي هالل السرحان: إا املادة الثامنة مـن القـانون املـدين العراقـي، _  

 .7، هامش:61صم)، 2005ه/1426، 1التشريعات احلديثة(بريوت: دار الكتب العلمية، ط
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  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة

  المطلب األول: مناقشة أدلة الثبوت
  المطلب الثاني: مناقشة مجال اإلعمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________األول الفصل

224 

  أدلة الثبوت  مناقشةالمطلب األول: 
سـتند إليهـا قاعـدة: (درء املفاسـد أوىل مـن الغرض يف هذا املطلب هو حبث مـدى قـوة األدلـة الـيت ت    

جلـــب املصـــاحل) مـــن خـــالل اإلفـــادة ممـــا مت الوصـــول إليـــه يف الفصـــل التمهيـــدي حـــول مصـــادر القاعـــدة 
  الفقهية أو املقصدية وطرق تقعيدها.

ألدلـة ثبـوت القاعـدة  مناقشـةيف الفصل الثالث من عـرض و  _بإذن اهللا_ه ما سيتمملوهو حبث يك    
  عل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه)، وما سيتبعه من موازنة بني األدلة.الضد: (جنس ف

ســـلكني للتقعيـــد: مســـلك االســـتنباط، ومســـلك متقـــدم يف الفصـــل التمهيـــدي أن للقاعـــدة الفقهيـــة     
  االستقراء.

ئيـة تفيــد وهـي يف سـلوكها لـألول مفتقـرة إىل دليـل كلـي، ويف الثــاين حمتاجـة إىل تتبـع أدلـة شـرعية جز     
  الذي قامت عليه. مبجموعها املعىن

     نصــب علــى قــوة يأدلتهــا الكليــة  دونقــ ،، ومنهــا مــا هــو جزئــيومــن أدلــة قاعــدة الــدرء مــا هــو كلــي
  اجلزئية فمناقشتها حتتاج إىل مقدمة ينبين عليها ما يأيت بعدها: ا، أمداللتها

يف الشـــرع أوىل مـــن جلـــب املصـــاحل ينبغـــي أن إن األدلـــة اجلزئيـــة املســـتدل ـــا علـــى أن درء املفاســـد     
مفسـدته  أربـتم فيـه درء املفسـدة علـى جلـب املصـلحة، وهـي إمـا أن تكـون مـن قبيـل مـا د تكون ممـا قُـ

  على مصلحته، أو من قبيل ما تساوت فيه اجلهتان.

الشــرع عمـا رجحــت مفسـدته علــى مصـلحته ال يــدل علـى أن اعتنــاءه بـدرء املفاســد آكـد مــن  وـيُ    
ن اعتنــاءه جبلــب أعتنائــه جيلــب املصــاحل، كمــا ال يــدل أمــره مبــا رجحــت مصــلحته علــى مفســدته علــى ا

           .املصاحل أعظم من اعتنائه بدرء املفاسد

بق إال حال واحدة لألدلة اجلزئية ميكـن االسـتدالل ـا علـى القاعـدة، وهـي احلـال الـيت تكـون تفلم     
  الدليل اجلزئي ناهيا عن هذا الفعل.وورد  عل مساوية ملفسدتهمصلحة الف
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باملنهيــات  علــى أن اعتنــاء الشــرع يــدلكري بــأن االســتدالل علــى قاعــدة الــدرء مبــا ذ كمــا ينبغــي التــ    
غري مستقيم؛ ألن األمر يكون لدفع املفسدة كما يكـون جللـب املصـلحة، أعظم من اعتنائه باملأمورات 

  وعلة النهي إهدار منفعة أو وقوع مضرة.

  ولو صح هذا االحنصار لظل األمر مشكال بسبب ختصيص قاعدة التالزم، واهللا أعلم.    
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  االستدالل باآليات القرآنية    مناقشةالفرع األول: 
     

y7 ﴿تعاىل: قوله-1      tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑ y‚ø9$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øO Î) uρ ç� t9ò2r& ÏΒ 

$ yϑ ÎγÏè ø�‾Ρ﴾... :يــهف ]219[البقــرة  ر ومضــارمها أعظــم مــن نفعهمــا، فــال دليــل يســوامل علــى أن إمث اخلمــر نــص

  فيه على القاعدة.

  

Ÿωuρ (#θ ﴿وكـــــــذلك لـــــــيس يف قولـــــــه تعـــــــاىل:-2     ™7 Ý¡n@ šÏ% ©! $# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# #Jρô‰tã Î� ö� tó Î/ 

5Ο ù= Ïæ﴾ :ما يدل على معىن القاعدة، ألنه إن سُ  ]108[األنعام 1م أن يف السب مصلحة دينيـةل فـال شـك ، 

أن مصلحة سّب أصنامهم مرجوحة بل آيلة إىل العدم إذا ما قوبلت مبفسدة سب اهللا تعاىل عـن ذلـك 
  .2علوا كبريا

  

املصـــلحة فيـــه مـــع أمـــا النهـــي عـــن الصـــالة يف مســـجد الضـــرار فأبعـــد مـــا تكـــون علتـــه تســـاوي -3    
  املفسدة.

                                                           
)، وقــال ابــن عاشــور: "ووجــه 2/734، (أحكــام القــرآن، "…يــاءدنفــإن الســب يف غــري احلجــة فعــل األ…قــال ابــن العــريب: "_1

  ).7/430، (التحرير والتنوير النهي عن سب أصنامهم هو أن السب ال ترتتب عليه مصلحة دينية"،
واإلهانة آلهلتهم ذه املرجوحية، ينظر: حممد بـن أيب بكـر ابـن  تعاىلية هللا ض من قال بأن يف السب مصلحة احلموقد صرح بع_2

  ). 3/73)، (، د.م.أدار السالم ةمجع: علي احلمد احملمد الصاحلي (الرياض: مكتب ء المنير على التفسير،و الضقيم اجلوزية، 
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مـع للمنـافقني اختـذ ضـرارا ملسـجد املسـلمني وحمـادة هللا فالصالة يف مسجد الضـرار هـي صـالة يف جم    
، وصــــالة هــــذه حاهلــــا ال يتصــــور أبــــدا أن تكــــون 1ني املــــؤمنني وإعــــدادا ألعــــداء اهللابــــا قــــورســــوله وتفري

  مصلحتها مساوية ملفسدا.

™¢§{ Πr& ô̈Β﴿...ســجد): وقــد قــال تعــاىل يف هــذا (امل     r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ç/ 4’ n? tã $ x�x© >∃ ã� ã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ ÷Ξ$$ sù  Ïµ Î/ ’ Îû Í‘$ tΡ tΛ ©yγy_ 3 
ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9$# š Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ Ÿω ãΑ#t“tƒ ÞΟ ßγãΖ≈ uŠ ø⊥ç/ “ Ï% ©! $# (#öθ uΖ t/ Zπ t7ƒ Í‘ ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è= è% HωÎ) βr& yì©Üs)s? óΟ ßγç/θ è= è% 3 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ 

íΟŠ Å3ym ﴾ :110-109[التوبة[.  

  

Αöθ×﴿ أمـــا قولـــه تعـــاىل:-4     s% Ô∃ρã� ÷è ¨Β îοt� Ï�øó tΒuρ ×� ö� yz ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$ yγãè t7 ÷Ktƒ “ ]Œr& 3 ª!$#uρ ; Í_ xî ÒΟŠ Î= ym ﴾  :263[البقـــرة[ ،

$﴿، قـــال تعـــاىل: 2يل حلســـنتني علـــى حســـنة باطلـــةضـــفهـــو تف yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= ÏÜö7 è? Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9$$ Î/ 

3“ sŒF{ $#uρ “ É‹©9$%x. ß, Ï�Ψãƒ … ã& s!$ tΒ u!$ ŝ Í‘ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿωuρ ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ   .]264[البقرة: ...﴾ #$

حــىت 3فعــل املــأمورات مبواقعــة املنهيــات، أو اخــتالط املصــاحل باملفاســد بــاعُ تْ إولــيس ســبب اإلبطــال     
جـــوة مـــن ر ن واألذى للفائـــدة االجتماعيـــة املة دلـــيال علـــى القاعـــدة، ولكـــن علتـــه إهـــدار املـــتكـــون اآليـــ

  شرط قبول األعمال، وهو إرادة وجه اهللا تعاىل ا دون رياء أو مباهاة:الصدقة، أو ختلف 

                                                           
ــــن جريــــر الطــــربي، _1 ــــان فــــي تفســــير القــــرآنينظــــر: حممــــد ب )، ، د.م.أم1978/ه1398، (بــــريوت: دار الفكــــر، جــــامع البي
)، ، د.م.أم1983ه/1403، 2، (دار الفكــر، طالبحــر المحــيط)، وحممــد بــن يوســف أبــو حيــان األندلســي، 10/17-18(
  ).2/310م)، (1987ه/1407، 3، (بريوت: دار الكتاب العريب، طالكشاف )، وحممود بن عمر الزخمشري،5/97(
�οt﴿... قولــه تعـــاىل: )، ويف تفســـري1/470، (الضـــوء المنيــر ينظــر: ابــن القـــيم،_2 Ï� øótΒ uρ ﴾ ...  ـــا عفــو عـــنأقــوال كثـــرية منهــا أ

البحــر السـائل إذا وجــد منــه مــا يثقــل علــى املســؤول، ومنهــا أــا مغفــرة مــن اهللا تعــاىل ملــن يــرد الســائل ردا مجـيال، ينظــر: أبــو حيــان، 
  ).3/63، (ارتفسير المنحممد رشيد رضا، و )، 3/43، (جامع البيان ) والطربي،2/307، (المحيط

ــتْـ فلــو َأ◌َ _3 بســيئة أخــرى ال عالقــة هلــا بالصــدقة كشــرب اخلمــر مــثال لــن تبطــل صــدقته إذا كانــت خالصــة هللا  تهاملتصــدق حســن عَ َب
  وحده.
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قـــال حممـــد عبـــده: "واســـتدلت املعتزلـــة باآليـــة يف إحبـــاط الكبـــائر لألعمـــال الصـــاحلة حـــىت كأـــا مل     
عــن اآليــة بــأن املــراد ــا ال تبطلــوا ثــواب صــدقاتكم وبغــري ذلــك مــن التكلــف الــذي ال  جيــبَ ، وأُ تعمــل

ة مـــن الصـــدقة وهـــي ختفيـــف بـــؤس دألذى للفائـــدة املقصـــو حيتـــاج إليـــه، ألن الكـــالم يف إحبـــاط املـــن وا
 احملتـــاجني وكشـــف أذى الفقـــر عـــنهم إذا كانـــت الصـــدقة علـــى األفـــراد، وتنشـــيط القـــائمني خبدمـــة األمـــة

هدما ملا 1تبعت الصدقة باملن واألذى كان ذلكومساعدم إذا كانت الصدقة يف مصلحة عامة، فإذا أُ 
وإبطـاال ملـا عملتـه، وكـل عمـل ال يـؤدي إىل الغايـة املقصـودة منـه فقـد حـبط وبطـل، كأنـه مل يكـن،  نتهب

منهـــــا مل تبـــــع بضـــــد الغايـــــة ونقضـــــيها؟ كـــــذلك تكـــــون صـــــالة املرائـــــي باطلـــــة ألن الغـــــرض فكيـــــف إذا أُ 
  .2"…حيصل

) املانع مـن قبـول صـدقة املـان أنـه "يـنص علـى نفسـه أن نيتـه مل تكـن هللا ه546وجعل ابن عطية (    
  .3عز وجل"

  

  وقد علل املفسرون التصريح بأركان النهي يف خصال البيعة دون أركان األمر بتعليالت ثالثة:_5    

  .4فكان التنبيه على اشرتاط الدائم أوكداألول: أن النهي دائم واألمر يأيت يف الفرتات،     

  .1الثاين: أن هذه املناهي كان يف النساء كثري من يرتكبها، وال حيجزهن عنها شرف النسب    

                                                           
  يف األصل: "كذلك"_1
  ).3/65،(تفسير المنار حممد رشيد رضا،_2
 حممـد (بـريوت: دار يفعبـد السـالم عبـد الشـا، ت: ر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـزر المح عبد احلق بن غالب ابن عطية،_3

  ).1/357م)، (1993ه/1413، 1الكتب العلمية، ط
)، وصـــديق بـــن حســـن القنـــوجي 8/73،(الجـــامع ألحكـــام القـــرآن )، والقـــرطيب،4/1782، (أحكـــام القـــرآن ابـــن العـــريب،_4

  ).14/92)، (.أ، د.مم1992/ه1412(بريوت: املكتبة العصرية،  فتح البيان في مقاصد القرآن البخاري،
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لوضوح كوا من أركان الدين  ؛الثالث: أنه مل يذكر الشهادتني، والصالة، والزكاة، والصيام، واحلج    
  .2وشعائر اإلسالم

 ةهــو النصــوص الكثــري تأكــد االعتنــاء بــرتك املنهيــات احتمــال داللــة اآليــة علــى والــذي يضــعف معــه     
  :غة األوامراليت جاء اخلطاب فيها بلُ 

øŠ©9 §�É9ø9$# βr& (#θ§﴿من ذلك قوله تعاىل:      —9uθ è? öΝ ä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É> Ì�øó yϑ ø9$#uρ £Å3≈ s9uρ §�É9ø9$# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ 

Ì� ÅzFψ $# Ïπx6 Í×‾≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ ’tA#uuρ tΑ$ yϑø9$# 4’ n? tã  Ïµ Îm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö� à)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# 

t,Î# Í←!$ ¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$ s% Ìh�9$# uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’ tA#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$# šχθ èùθßϑ ø9$#uρ öΝ Ïδ Ï‰ôγyèÎ/ #sŒÎ) (#ρß‰yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9$#uρ ’ Îû Ï!$ y™ ù't7 ø9$# 

Ï!#§� œØ9$#uρ tÏnuρ Ä¨ ù't7 ø9$# 3 y7Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ%©! $# (#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθ à)−G ßϑ ø9$# ﴾ :وقوله3]177[البقرة ،: ﴿$ yϑ ‾Ρ Î) 

šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# tÏ%©! $# #sŒÎ) t�Ï. èŒ ª!$# ôM n= Å_uρ öΝ åκæ5θ è= è% #sŒÎ) uρ ôM u‹Î= è? öΝ Íκ ö�n= tã … çµ çG≈ tƒ#u öΝ åκøE yŠ#y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tã uρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è= ©. uθtG tƒ ∩⊄∪ 

šÏ%©! $# šχθßϑ‹ É)ãƒ nο4θ n=¢Á9$# $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ y7 Í×‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 öΝ çλ °; ìM≈ y_u‘yŠ y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×οt� Ï�øó tΒuρ 

×−ø—Í‘ uρ Ò∩⊆∪ΟƒÌ� Ÿ2 ﴾ :وقوله:]4-3-2[األنفال ، ﴿Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡ sŒ Ü=≈tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ tÏ%©! $# 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à)Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©! $#uρ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρ é& y7ø‹ s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ÏΒ y7Î= ö7 s% 

Íοt� ÅzFψ $$ Î/ uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×‾≈ s9'ρé& 4’ n? tã “W‰èδ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ= ø�ßϑ ø9$# ∩∈∪ ﴾ :وقوله: ]5إىل1[البقرة ،

﴿Î� óÇyè ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡ΣM} $# ’Å∀s9 A� ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹#uθ s? uρ Èd, ysø9$$ Î/ (#öθ |¹#uθs? uρ Î� ö9¢Á9$$ Î/ 

                                                                                                                                                                                     
، (بـريوت: دار إحيــاء الــرتاث إرشــاد العقــل السـليم إلــى مزايــا القـرآن الكــريم املصـادر الســابقة، وحممـد بــن حممـد أبــو السـعود،_1

)، وهذا االحتمال مستبعد، ألن البيعة بأركاا هذه مل تكن مع النساء فقط بل مع 8/241( ،)1990/ه1411، 2العريب، ط
  يف حديث عبادة بن الصامت املستدل به.الرجال كذلك كما تقدم 

  ).14/92، (فتح البيان )، والقنوجي،8/241، (إرشاد العقل السليمأبو السعود، _2
 ،مجمـوع الفتـاوى وقد استدل ذه اآلية ابن تيمية علـى "أن املـأمور بـه أدخـل يف الـرب والتقـوى واإلميـان مـن عـدم املنهـي عنـه"،_3
)20/133.(  
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βÎ) šÏϑ¨﴿ ، وقوله:[العصر]1﴾∪⊃∩ Î=ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ tÏG ÏΖ≈s)ø9$#uρ ÏM≈tF ÏΖ≈s)ø9$#uρ 

tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ tÎ� É9≈ ¢Á9$#uρ ÏN≡u� É9≈¢Á9$#uρ tÏè Ï±≈ y‚ø9$#uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9$#uρ tÏ% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ ÏM≈ s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ tÏϑ Í× ‾≈ ¢Á9$#uρ 

ÏM≈yϑ Í× ‾≈ ¢Á9$#uρ šÏàÏ�≈ pt ø:$#uρ öΝßγy_ρã� èù ÏM≈sàÏ�≈ ysø9$#uρ šÌ� Å2≡ ©%!$#uρ ©!$# #Z��ÏVx. ÏN≡t� Å2≡©%!$#uρ £‰tã r& ª!$# Μçλm; Zοt� Ï�øó ¨Β #�� ô_r&uρ 

$ Vϑ‹Ïà tã ∩⊂∈∪ ﴾:35 [األحزاب[.  

اإلســالم أن تشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن «ومــن ذلــك حــديث اإلســالم واإلميــان واإلحســان، وفيــه:     
، وتقـيم الصـالة، وتـؤيت الزكـاة، وتصـوم رمضـان، وحتـج البيـت إن صلى اهللا عليه وسـلم رسول اهللا احممد

، ورســــله، واليــــوم اآلخــــر، وتــــؤمن أن تــــؤمن بــــاهللا، ومالئكتــــه، وكتبــــه«اســــتطعت إليــــه ســــبيال، واإلميــــان 
، ويف آخــره: »ن تعبــد اهللا كأنــك تــراه فــإن مل تكــن تــراه فإنــه يــراكأ«، واإلحســان »بالقضــاء خــريه وشــره

  .2»دينكمفإنه جربيل أتاكم يعلمكم «

  

ä. y7≅‘﴿وقولــــــــه تعــــــــاىل: _6     Ï9≡ sŒ tβ%x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $ \δρã� õ3tΒ ﴾ :لــــــــة علــــــــى حيتمــــــــل الدال ]38[اإلســــــــراء

  القاعدة، وحيتمل وجوها أخرى:

  .3كثر من املأمور بهأألنه  ؛منها أنه رجع إىل ما ى عنه    

                                                           
المعجــم  مــي زاده فــيض اهللا احلســين،لَ ا وعملــوا الصــاحلات" يف القــرآن حــوايل واحــد ومخســني مــرة، ينظــر: عَ تكــررت عبــارة "آمنــو _1

، 4اليمامــــة، ط :اإلســــالمي، بــــريوت ر، مطبــــوع مــــع القــــرآن الكــــرمي، (دمشــــق: دار الفجــــالمفهــــرس لكلمــــات القــــرآن الكــــريم
  .140م)، ص1997ه/1417

النووي، شرح ، ينظر: ) باب بيان اإلميان واإلسالم1) كتاب اإلميان (1يف ( هرضي اهللا عن أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب_2
) كتـاب التفسـري 65البخـاري يف (و )، 9(5املتفق عليه: مسلم يف املوضع السـابق رقـم:  ، وبنحوه حديث أي هريرةصحيح مسلم

  .)8/513، (فتح الباري، ينظر: ابن حجر 4777) باب إن اهللا عنده علم الساعة، رقم: 2(
، 9، (القـاهرة: دار الشــروق، طظـالل القــرآنفــي )، واختــاره سـيد قطـب يف 3/1202، (أحكـام القـرآنذكـره ابـن العــريب يف _3

  ).4/2228م)، (1980ه/1400
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  .1عن فعل ما ذكره من األوامر منه تعاىل بأنه غين ومنها أنه إيذان     

$ ?Ÿωuρ ß#ø)s﴿ن مرجـــع الوصـــف بالســـوء إىل قولـــه تعـــاىل: أومنهـــا      tΒ }§øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u� |Çt7 ø9$#uρ 

yŠ#xσ à�ø9$#uρ ‘≅ä. y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβ%x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ �mt� tΒ ( y7 ¨Ρ Î) s9 s−Ì� øƒ rB uÚ ö‘ F{ $# ∅s9uρ xfè= ö6 s? tΑ$ t6 Åg ø:$# Zωθ èÛ 

  .2دون ما قبله، وهذا على قراءة سيئة بالتاء ]37-36[اإلسراء:  ﴾ ∪∠⊃∩

  

ــــه تعــــاىل:-7     y7﴿ أمــــا قول Ï9≡ x‹x. uρ ã≅Å_Á x�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# t Î7 oKó¡oKÏ9uρ ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒÌ� ôfßϑ ø9$# ﴾ :فالظــــاهر أنــــه  ]55[األنعــــام

  حلاهلم وإبطال ألقواهلم: إبانةٍ  موضعُ  خصت فيه سبيل ارمني بالذكر، ألن املوضعَ 

      

ن أثاروا مـا تقـدم مـن األقـوال، وهـم وخص سبيل ارمني، ألم الذي…):"ه546قال ابن عطية (     
  .3"…أهم يف هذا املوضع ألا آيات رد عليهم

وقال ابـن عاشـور: "وخـص اـرمني، ألـم املقصـود مـن هـذه اآليـات كلهـا إليضـاح خفـي أحـواهلم     
  . 4واملسلمني"صلى اهللا عليه وسلم للنيب 

ابــن مل علــى بيــان ســبيل املــؤمنني، قــال وكمــا اشــتمل القــرآن الكــرمي علــى بيــان ســبيل اــرمني اشــت    
 يف كتابه سبيل املؤمنني مفصلة وسبيل ارمني مفصلة، وعاقبة هؤالء اهللا تعاىل بّني و "): ه751القيم (

                                                           
  ).15/76، (روح المعاني)، واآللوسي، 5/172، (إرشاد العقل السليم أبو السعود،_1
، جــامع البيــان)، وينظــر: الطــربي،5/28، (زاد المســير ر: ابــن اجلــوزي،علــل ــذا الوجــه أبــو علــي قــراءة "ســيئة" بالتــاء، ينظــ_2
)15/63.(  
  ).2/298( ر الوجيز،ر المح_3
  ).2/261(التحرير والتنوير، _4
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مفصلة، وعاقبة هؤالء مفصلة، وأعمال هؤالء، وأعمال هؤالء، وأولياء هؤالء، وأولياء هؤالء، وخذالنـه 
  .1"…اليت وفق ا هؤالء، واألسباب اليت خذل ا هؤالء هلؤالء، وتوفيقه هلؤالء، واألسباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستدالل باألحاديث النبوية  مناقشة الفرع الثاني:
فـإذا يـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه، وإذا أمـرتكم بشـيء، «: صـلى اهللا عليـه وسـلم أما قول النـيب_1     

فــال يستســاغ االســتدالل بــه ة الــدرء، الــذي هــو عمــدة مجــاهري املؤصــلني لقاعــد »فــأتوا منــه مــا اســتطعتم
  على تقدمي دفع املفسدة ملا تقدم يف مقدمة مناقشة األدلة.

                                                           
  ).3/73( الضوء المنير،_1
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، وحيتمل وجهـا آخـر راجعـا إىل هحيتمل أما االستدالل به على شدة احلرص على ترك املنهيات فهو    
النهـــي  ): وقـــد حيتمـــل أن يكـــون األمـــر يف معـــىنه204طبيعـــة األمـــر والنهـــي: قـــال اإلمـــام الشـــافعي (

فـائتوا منـه مـا «: صـلى اهللا عليـه وسـلم فيكونان الزمني، إال بداللة أما غري الزمني، ويكون قول النيب
لفـوا مـا اسـتطاعوا مـن الفعـل ألن النـاس إمنـا كُ  ؛أن يقول: علـيهم إتيـان األمـر فيمـا اسـتطعتم »استطعتم

ألنـه لـيس بتكلـف  ؛ه يسـتطيعترَكـتكلف، وأما النهي فـالرتك لكـل مـا أراد ألنه شيء مُ  ؛استطاعة شيء
  .1شيء حيدث، إمنا هو شيء يكف عنه"

  وقد ناصر هذا التعليل كثري من العلماء:    

): "فتأملنا هذا احلديث لنقـف علـى املعـىن الـذي فـرق بـه رسـول ه321قال أبو جعفر الطحاوي (    
بني ما يأمر به فجعل ذلك علـى عنه وأمر باجتنابه مطلقا و  ىوآله وسلم بني ما ينهصلى اهللا عليه  اهللا

ه مطلقــا فوجــدنا األشــياء الــيت عنــ ىعلــه أمــرا مطلقــا كمــا جعــل الــذي ينهــمــا يســتطيعه املــأمورون، ومل جي
عنها قد كان املنهيون عنها مستطيعني لفعلها فنهاهم أن يفعلوها يف املستأنف، ووجـدنا األشـياء  ىينه

كــون مــا يعجــزون عنــه ومــا يكلفــون يف ذلــك إال مــا قونــه، وقــد ييالــيت يــؤمرون بفعلهــا قــد يكــون مــا يط
وآلــه وســلم فــرق بــه بــني أمــره وبــني  عليــهفهــذا عنــدنا هــو املعــىن الــذي كــان رســول اهللا …يطيقونــه منهــا

  .…"2يه

) بــأن الكــف عــن املعاصــي تــرك، وهــو ســهل، وعمــل الطاعــة فعــل وهــو ه450وأجــاب املــاوردي (    
  .3يشق

ؤكـد للنهـي علــى األمـر، قـال علــي: د ظـن قـوم أن هــذا احلـديث مُ قــو …): "ه456وقـال ابـن حـزم (    
، والــرتك ال يعجــز عنــه أحــد، وأمــا العمــل فهــو حركــة هلــا كلفــة أو جتنــاب تــركٌ االألن  ؛وهــذا ظــن فاســد

                                                           
  ).5/143)، (، د.م.أ، تصحيح: حممد زهري النجار (بريوت: دار املعرفةاألم حممد بن إدريس الشافعي،_1
  ).232-1/231)، (ه1333، 1، (اهلند: مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، طمشكل اآلثار د الطحاوي،أمحد بن حمم_2
  ).13/262، (فتح البارينقله عنه ابن حجر يف _3
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إمســــاك عمــــا تقتضــــيه الطبيعــــة مــــن األكــــل والشــــرب، ويف ذلــــك تكلــــف، ورمبــــا يعجــــز املــــرء عــــن كثــــري 
لــــه عــــن مفهــــوم لفظــــه، فصــــح بــــذلك التســــوية بــــني األمــــر حي هــــذا نــــص احلــــديث ملــــن تأملــــه ومل…منــــه

  .1"…والنهي

):"وأما املنهيات أسهل يف الكف مـن املـأمورات يف الفعـل عـادة، ولـذلك ه543وقال ابن العريب (    
بـــأمر فـــأتوا بـــه مـــا اســـتطعتم ومـــا يـــتكم عـــن شـــيء إذا أمـــرتكم « :صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال النـــيب

  .2"…»بوهنفاجت

ى مـن عَ ):"والذي يظهر أن التقييد يف األمر باالستطاعة ال يدل على املدّ ه852ابن حجر (وقال     
االعتنــاء بــه، بــل هــو مــن جهــة الكــف؛ إذ كــل أحــد قــادر علــى الكــف لــوال داعيــة الشــهوة مــثال، فــال 
يتصور عدم االستطاعة عن الكف، بـل كـل مكلـف قـادر علـى الـرتك، خبـالف الفعـل، فـإن العجـز عـن 

سوس، فمن مث قيد يف األمر حبسب االستطاعة دون النهي، وعّرب الطويف يف هذا املوضع بأن تعاطيه حم
ترك املنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو االستمرار على عدمه، وفعل املأمور به عبارة عـن 
إخراجــه مــن العــدم إىل الوجــود، وقــد نــوزع بــأن القــدرة علــى استصــحاب عــدم النهــي عنــه قــد تتخلــف، 

ـــه جبـــواز أكـــل املضـــطر امليتـــة، وأُ و  جيـــب بـــأن النهـــي يف هـــذا عارضـــه اإلذن بالتنـــاول يف تلـــك اســـتدل ل
  .3"…احلالة

                                                           
  ).42-2/41، (اإلحكام في أصول األحكام حزم،ابن  _1
)، 3/1196م)، (1992، 1رب اإلسـالمي، ط، ت: حممـد عبـد اهللا ولـد كـرمي، (بـريوت: دار الغـسبَ الَقـ أبو بكر بن العريب،_2

قال:"وهــــذا يــــدل علــــى مــــا اخرتنــــاه مــــن أن بــــاب املــــأمورات حيتــــاج إىل الصــــرب، ولــــذلك شــــرط فيــــه االســــتطاعة وشــــرط تــــرك النهــــي 
  ، ويف عباراته شيء من الغموض."…مطلقا

التعليـل، كـذلك: إبـراهيم بـن عطيـة مـر يف احلـديث ـذا )، قد علل التفريق بني النهـي واأل13/262، (فتح الباري ابن حجر،_3
نزهــة  ، ومؤلفــو كتــاب:134)، ص، د.م.أ، (دار الفكــرالفتوحــات الوهبيــة بشــرح األربعــين حــديثا النوويــة الشــربخييت املــالكي،

الدين مستو، وعلي الشـرجبي و حممـد أمـني لطفـي،  يمصطفى البغا وحميو عيد اخلن، س: مصطفى المتقين شرح رياض الصالحين
، فـــيض القـــدير، وهـــو مـــا يفهـــم مـــن كـــالم املنـــاوي يف 182-181م)، ص1977/ه1397، 1سســـة الرســـالة، ط(بـــريوت: مؤ 

)3/562-563.(  
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ل امليتــة إنقــاذا للــنفس بــأن االضــطرار إىل أكــ وهـذا اجلــواب ال يــدفع االعــرتاض، ولكــن يدفعــه القــولُ     
كلف بإمكانــه تــرك شــرب لألهــم علــى املهــم، وإال فــامل لــيس عجــزا عــن الكــف ولكنــه تقــدميٌ  مــن اهلــالك

ويتأكـــد هـــذا املعـــىن مبباينـــة  .اخلمـــر إذا غـــّص، وتـــرك أكـــل امليتـــة يف املخمصـــة، وإن أدى هـــذا هالكـــه
م ، فَلـــ1 العلمـــاء بـــني املـــأمورات واملنهيـــات يف قاعـــدة: (ال واجـــب مـــع العجـــز، وال حـــرام مـــن الضـــرورة)

  .!.يقولوا: "ال حرام مع العجز"

ال يتصـور يف _2بعـض صـور اإلكـراه علـى الفعـل كمـا يف_ببه خارجيـافالعجز الـذايت الـذي لـيس سـ    
املنهيات، أما يف املأمورات فواقع، كما يف املقعد ال ميكنه القيام يف الصـالة، والفقـري ال ميكنـه اإلنفـاق، 

أن  _سـبيل االفـرتاض علـى_ومن به عجز بدين ال ميكنه احلج، أو اجلهاد يف سبيل اهللا، وهلذا يسـتقيم 
  ملقعد بوجوب القيام يف الصالة.ا امليتة بالنهي، ويكون عبثا خطاب املضطر إىل أكل اطبخيُ 

ا يف كثـــري مـــن األحيـــان كمـــا يف تـــرك الطعـــام والشـــراب يف قالـــرتك أمـــرا شـــا علـــى هـــذا كـــونُ  دُ وال يـــرِ     
ألن  ؛، أو الكـف عـن اخلمـر واملخـدرات والتـدخني ملـن اعتـاد عليهـا_وهو ما مثـل بـه ابـن حـزم_الصوم

  لكالم هو يف العجز التام الذي يستحيل معه الكف استحالة مطلقة.ا

تعليــل لعــل ض بــه، و واحلاصــل أن هــذا الفــرق بــني األوامــر والنــواهي صــحيح ال يقــدح فيــه مــا اعــرتُ     
  .3، واهللا أعلمأظهر من تعليله بكون اعتناء الشرع باملنهيات فوق اعتنائه باملأمورات احلديث به

                                                           
  ).2/41، (إعالم الموقعين تنظر القاعدة يف: ابن القيم،_1
  ب فيه اخلمر.تح فمه جربا وصُ مثل من فُ _2
االستيعاب خالفا لألمر الذي ال يفيد التكرار، وقد نقل  وقال البعض: إن التفريق الوارد يف احلديث إشارة إىل أن النهي يقتضي_3

 هـذا املـازري مصـدرا بكلمـة: "قيــل"، وهـذا املعـىن هـو مــا يفهـم مـن شـرح ابــن دقيـق العيـد للحـديث، ينظــر: حممـد بـن علـي املــازري،
ن دقيــق ، وابــ208م)، ص2001، ت: عمــار طــاليب، (بــريوت: دار الغــرب اإلســالمي، إيضــاح المحصــول مــن برهــان األصــول

، كمـا 36م)، ص1989ه/1410، 3مي العاملي للمنظمـات الطالبيـة، طال، (االحتاد اإلسشرح األربعين حديثا النووية العيد،
  ).2/74، (المستصفى األمر على الندب والنهي على التحرمي، ينظر: الغزايل،لتفريق الوارد يف احلديث من محل متسك با
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د التكليـــــف النصـــــوص العامـــــة الـــــيت تقيـــــوهـــــو  ،آخـــــر أمـــــرٌ  حتجـــــاج باحلـــــديثيقـــــف يف وجـــــه االو     
=Ÿω ß#Ïk ﴿، كقولـه تعـاىل:1دون تفريـق بـني مـأمور بـه، ومنهـي عنـه باالسـتطاعة s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø�tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ ãρ...﴾ 

θ#) ﴿ ، وقوله:]286[البقرة: à)̈? $$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λ ä÷è sÜtF ó™   .]16[التغابن: ﴾... #$

يف نســوة نبايعــه، فقلــن:  صــلى اهللا عليــه وســلم قيقــة أــا قالت:"أتيــت رسـول اهللاميمــة بنــت رُ عـن أُ و     
 أيتَ ال نـــنبايعـــك يـــا رســـول اهللا علـــى أن ال نشـــرك بـــاهللا شـــيئا، وال نســـرق وال نـــزين، وال نقتـــل أوالدنـــا، و 

: فيمــا ليــه وسـلمصـلى اهللا ع ك يف معـروف فقــال رسـول اهللايَ صــه بــني أيـدينا وأرجلنـا وال نعببهتـان نفرتيـ
إن التقييـد راجـع ، إال أن يقـال: 2"…استطعن وأطقنت، قالت: فقلت: اهللا ورسوله أرحم بنا مـن أنفسـنا

   ، واهللا أعلم.فقط، وال يرجع إىل النواهي اليت سبقته »وال نعصيك يف معروف« مذكور أقربإىل 

  

ن مفســدة الفتنــة أعظــم مــن أل ؛جــة فيــهيف بنــاء الكعبــة ال حُ  رضــي اهللا عنهــا وحــديث عائشــة_2    
  مصلحة بنائها على قواعد إبراهيم عليه الصالة والسالم.

                                                           
  تفريق أن النواهي مستطاعة ال عجز فيها.هو يشكل كذلك على القول بأن سبب ال_1
ت:بشــار عــواد معــروف وحممــود حممــد خليــل (بــريوت: ، بروايــة أيب مصــعب الزهــري املــدين الموطــأيف _واللفــظ لــه_رواه مالــك_2

)، وابـن حبـان 1/346، (897)باب البيعـة علـى اجلهـاد، رقـم: 1م)، كتاب اجلهاد، (1993ه/1413، 2مؤسسة الرسالة، ط
اإلحســان  ، ينظــر: ابــن بلبــان الفارســي،…اب بيعــة األئمــة، ذكــر مــا يســتحب لإلمــام أخــذ البيعــة مــن نســاء رعيتــهيف صــحيحه، بــ

)، 7/149كتــاب البيعــة، بيعــة النســاء، ( (اتــىب)، الســنن)، والنســائي يف 7/41، (4536، رقــم: بترتيــب صــحيح ابــن حبــان
، 1645) بـــاب مـــا جـــاء يف بيعـــة النســـاء، رقـــم: 36الســـري ( )،  والرتمـــذي يف أبـــوب7/152والبيعـــة فيمـــا يســـتطيع اإلنســـان، (

، الســـنن)، وابـــن ماجـــه يف 183_5/182، (تحفـــة األحـــوذي "، وينظـــر: املبـــاركفوري،…وقال:"وهـــذا حـــديث حســـن صـــحيح
)، وقـد صـحح 357-6/356، (المسـند)، وأمحـد يف 2/959، (2874) باب بيعـة النسـاء، رقـم: 43) كتاب اجلهاد (24(

، وقــال املنـاوي: "قــال ابــن حجــر يف ختــريج غريبــن كثــري مـن روايــة أمحــد، ورمــز لــه بالصـحة الســيوطي يف اجلــامع الصــإسـناد احلــديث ا
)، 17-3/16، (فـيض القـدير)، واملنـاوي، 6/633(تفسـير ابـن كثيـر، املختصر: حديث صحيح"، وصـححه األلبـاين، ينظـر: 

  ).…2/63، (529، رقم: سلسلة األحاديث الصحيحةواأللباين،
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) للحــديث يف كتــاب العلم:"بــاب مــن تــرك بعــض االختيــار خمافــة أن ه256وقــد تــرجم البخــاري (    
  .1يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه"

منهـــا: إذا تعارضـــت املصــــاحل أو  ):"ويف هـــذا احلـــديث دليـــل مـــن األحكـــامه676قـــال النـــووي (و     
 ألن النــيب ؛تعارضــت مصــلحة ومفســدة، وتعــذر اجلمــع بــني فعــل املصــلحة وتــرك املفســدة بــدئ بــاألهم

إبراهيم صـلى اهللا عليـه  رّدها إىل ما كانت عليه من قواعدأخرب أن نقض الكعبة و  صلى اهللا عليه وسلم
نـة بعـض مـن أسـلم قريبـا، وذلـك ملـا  وسلم مصلحة، ولكن تعارضـه مفسـدة أعظـم منـه، وهـي خـوف فت

  .2"صلى اهللا عليه وسلم هان تغيريها عظيما فرتَكَ◌◌َ كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فريوْ 

صــرح بــأن يف احلــديث مــن الفوائــد" ) يف احلــديث ففيــه نظــر، ألنــه يُ ه852أمــا كــالم ابــن حجــر (    
رك إنكـار املنكـر خشـية الوقــوع يف ، وفيـه: "تـ3تقـدمي األهـم فـاألهم مـن دفـع املفسـدة وجلــب املصـلحة"

صلى اهللا  ، وهذا يعين أن مفسدة الفتنة أعظم من مصلحة إعادة البيت على قواعد إبراهيم4أنكر منه"
بينمـا يقـول يف املواضـع نفسـها: إن يف احلـديث أنـه إذا تعارضـت املصـلحة واملفسـدة بـدئ عليه وسـلم. 
  .6مما يستفاد من احلديث املفسدة وقوع يفوأن ترك املصلحة ألمن ال ،5بدفع املفسدة

ولــيس يف احلـــديث مـــا يـــدل علـــى هـــذا، بـــل لـــيس فيـــه إال تأكيـــد علـــى ضـــرورة املوازنـــة بـــني املصـــاحل     
  واملفاسد إذا تزامحت ليقدم الراجح فيها على املرجوح.

  

                                                           
  ).3/448، (فتح الباري ،"و املراد باالختيار يف عبارته املستحب"قال: و )، 1/224، (فتح الباري ينظر: ابن حجر،_1
 )، وأورد ابن تيمية احلديث مثاال لرتك املستحب إذا كان يف فعله فساد راجح على مصلحته،5/102( شرح صحيح مسلم،_2

  ).24/195، (ىمجموع الفتاو 
  .)3/448(فتح الباري،  _3
  ).1/325(فتح الباري، _4
  ).3/448فتح الباري، (_5
  ).1/325( فتح الباري،_6
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أعظـم  ض قيام رمضـانرْ فَ إذ املفسدة اليت تلحق املكلفني ب ؛قال يف حديث قيام رمضانومثله يُ -3    
  .صلى اهللا عليه وسلم من مصلحة التزام قيامهم مجاعة مع النيب

مههما، ألن أ تربعو مصلحتان اأ):"وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة ه676(قال النووي    
، كــان رأى الصــالة يف املســجد ملــا ذكرنــاه، فلمــا عارضــه خــوف االفــرتاض صــلى اهللا عليــه وســلم النــيب

  .1رض"فسدة اليت ختاف من عجزهم وتركهم لللعظم املف ؛عليهم تركه

):"قلـــت: ينبغـــي أن يقـــال: فيـــه دليـــل ه676() يف تعقـــب كـــالم النـــوويه806(أمـــا قـــول العراقـــي    
ألن اكتسـام ثـواب العبـادة مصـلحة،  ؛للقاعدة املشهورة، وهي تقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل

صـلحة، ويف تركـه درُء تلـك املفسـدة، فقـدم درء وتـركهم الفـرض مفسـدة، ويف هـذا الفعـل جلـب هـذه امل
تلك املفسدة على جلب هـذه املصـلحة، والنـووي رمحـه اهللا تـردد هـل هـو مـن هـذا البـاب أو مـن تقـدمي 

يف صـورة  _كمـا يبـدو_، فهـو خـالف2 أعلـم"أهم املصلحتني وقد عرفت مـا قررنـاه أنـه مـن األول واهللا
ومفســدة؟ ولــيس خالفــا يف كــون مفســدة االفــرتاض التــزاحم: هــل هــو بــني مصــلحتني أو بــني مصــلحة 

  .صلى اهللا عليه وسلم أعظم من مصلحة صالم مجاعة مع النيب

  وإذا ثبت الرجحان مل يصح االحتجاج باحلديث.    

  

                                                           
وفيــه تــرك بعــض املصــاحل ")، وقــال ابــن حجــر كالمــا شــبيها مبــا قالــه يف احلــديث الــذي قبلــه: 3/299، (شــرح صــحيح مســلم_1

  ).3/14، (فتح الباري، تني"خلوف املفسدة وتقدمي أهم املصلح
مصلحتني؛ ألن ترك الفرض هو  تأمل يف تعقبه يدرك أن تعليله لرأيه يقتضي أن التزاحم واقع بني)، وامل3/99، (طرح التثريب_2

لــه مــا يســّوغه؛ ألنــه يلــزم مــن إجيــاب القيــام تــرك الفــرض وهــو تــرك _إذا كــان تــرددا_د النــووي ملصــلحة ال فعــل ملفســدة، وتــرد تــرك 
وهـذه مفاسـد، فـالتزاحم إذن واقـع بـني مصـلحة القيـام مجاعـة مـع  وبغضـا للتكـاليف، كما يلزم عنه مشـقة تلحـق املكلفـنيمصلحة،  
  خوف االفرتاض الذي يلزم عنه ترك مصاحل ووقوع يف مفاسد.و  ،صلى اهللا عليه وسلم خري الربية
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فمفسدة سفرها أعظـم  ؛وبنحومها جياب عن االستدالل حبديث ي املرأة عن السفر دون حمرم_4    
لهـا، فـإذا انقلـب األمـر، وصـارت مصـلحة سـفرها أعظـم شـرع هلـا السـفر،  من املصلحة الـيت تسـافر ألج
  .1كما يف سفرها من دار الكفر

ومادام النهي عن سفرها ليس مرجعه تساوي مصلحة السفر مع مفسـدته، فـال يسـتقيم االحتجـاج     
  ذا احلديث.

  

  .2ة مبايعة النساءأما حديث البيعة فيجاب عن االحتجاج به مبا أجيب به االحتجاج بآي _5    

  

_ قــد يــدل ّلم ثبوتــهإن ُســ_» …اتــق احملــارم تكــن أعبــد النــاس : «صــلى اهللا عليــه وســلموقولــه  _6    
على رجحان االعتناء باجتناب املنهيات، لكن ال يـدل علـى رجحـان االعتنـاء بـدرء املفاسـد؛ ملـا تقـدم 

  من عدم احنصار املأمورات يف املصاحل، واملنهيات يف املفاسد.

صـلى اهللا عليـه قد ُحيمل على ما ُمحلت عليه أحاديـث أفضـل األعمـال، والـيت منهـا أن رسـول اهللا و     
أي األعمــال أفضــل؟ فقــال: إميــان بــاهللا ورســوله، قيــل: مث مــاذا؟ قــال: اجلهــاد يف ســبيل  «ُســئل: وســلم

ســألت «: قــال ،رضــي اهللا عنــه، ومنهــا حــديث ابــن مســعود 3»اهللا، قيــل: مث مــاذا؟، قــال: حــّج مــربور
:أي العمل أفضـل؟ قـال: الصـالة لوقتهـا، قـال: قلـت، مث أّي؟ قـال: بـّر صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

                                                           
و بغـــري حمـــرم، مث اختلـــف هـــؤالء فيمـــا دون احلـــج ألحـــج حبصـــول األمـــن مبحـــرم لقـــال كثـــري مـــن العلمـــاء: إن العـــربة يف ســـفر املـــرأة _1
شـرح صـحيح مسـلم،  ، ينظـر: النـووي،احملـرم أم العـربة حبصـول األمـن هة والتجـارة هـل يتعـني فيـر لواجب كحج التطـوع وسـفر الزيـاا
  ).119-5/118، (عارضة األحوذي )، وابن العريب،5/117(
  عنها شرف النسب. هنن هذه املناهي كان يف النساء كثري من يرتكبها، وال حيجز أا احتمال عويسقط طب_2
) مـن قـال اإلميـان هـو 18) كتـاب اإلميـان (2يف ( _واللفـظ لـه _: رواه البخاريرضي اهللا عنهمتفق عليه من حديث أيب هريرة _3

)، ينظـر: 83( 135) باب كون اإلميان باهللا تعاىل أفضـل األعمـال، رقـم: 36) كتاب اإلميان (1، ومسلم يف (26العمل، رقم: 
  ).350-1/349، (شرح صحيح مسلم، )، والنووي1/77، (فتح الباريابن حجر، 
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، وحــديث عبــد اهللا بــن عمــرو رضــي اهللا 1»…الوالــدين، قــال: قلــت: مثّ أي؟ قــال: اجلهــاد يف ســبيل اهللا
تطعـم الطعـام وتقـرأ «قـال:  ،"أي اإلسـالم خـٌري؟صـلى اهللا عليـه وسـلم ن رجـال سـأل رسـول اهللاأعنهما 

صــلى اهللا ، ويف حــديث آخــر لــه أن رجــال ســأل رســول اهللا  2»الســالم علــى مــن عرفــت ومــن مل تعــرف
رضـي ، وحـديث عثمـان 3»من َسِلَم املسلمون مـن لسـانه ويـده«: أي املسلمني خري؟ قال: عليه وسلم

  .4»القرآن وعّلمه إن أفضلكم من تعلم: «صلى اهللا عليه وسلمقال قال النيب  اهللا عنه

لة يف غالـــب هـــذه األحاديـــث هـــي مـــن جـــنس فعـــل املـــأمورات ال مـــن جـــنس تـــرك واألعمـــال املفضـــ    
املنهيــات، فلــو محلــت علــى إطالقهــا أو عمومهــا القتضــى كــل واحــد فيهــا التضــاد مــع غــريه، والقتضــت 

  مبجموعها التضاد مع احلديث املستدل به.

اجلمـع الـيت نـص عليهـا العلمـاء، والـيت مـن أجودهـا قـوهلم: إن  هو فالواجب أن جيمع بينها بأحد وج    
ذلك اختالف جواب جرى على حسب اختالف األحوال واألوقات واألشخاص، أو قوهلم: إن املراد 

                                                           
) بـاب بيـان كـون اإلميـان بـاهللا 36) كتـاب اإلميـان (1متامه: "فما تركـت أسـتزيده إال إرعـاء عليـه"، متفـق عليـه: رواه مسـلم يف (_1

رقـــم: )بـــاب فضـــل اجلهـــاد والســـري، 1)كتـــاب اجلهـــاد والســـري(56)، ومبثلـــه البخـــاري يف(85(137رقـــم: تعـــاىل أفضـــل األعمـــال، 
  ).6/3، (فتح الباري)، وابن حجر، 351-1/350، (شرح صحيح مسلمينظر: النووي،  ،2782

 63) بـــاب بيـــان تفاضـــل اإلســـالم وأي أمـــوره أفضـــل، رقـــم: 14) كتـــاب اإلميـــان (1متفـــق عليـــه: رواه مســـلم ـــذا اللفـــظ يف (_2
شــرح صــحيح ، ينظــر: النــووي، 12 ) بــاب إطعــام الطعــام مــن اإلســالم، رقــم:6) كتــاب اإلميــان (2)، والبخــاري مبثلــه يف (39(

  ).1/55، (فتح الباري)، وابن حجر، 1/284، (مسلم
) 5) كتـاب اإلميـان (2رواه البخاري مبثلـه يف ( رضي اهللا عنهوعن أيب موسى  ،)40( 64رواه مسلم يف املوضع السابق، رقم: _3

، فـــتح البـــاري)، وابـــن حجـــر، 285-1/284، (شـــرح صـــحيح مســـلم. ينظـــر: النـــووي، 11بـــاب أّي اإلســـالم أفضـــل، رقـــم: 
)1/54.(  
، ينظــر: ابــن حجــر، 5028) بــاب خــريكم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه، رقــم: 21) كتــاب فضــائل القــرآن (66رواه البخــاري يف (_4

  ).9/74، (فتح الباري
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، كمــا يقــال: فــالن أعقــل النــاس وأفضــلهم، ةوهــي مــراد )نِمــ(ذفت فُحــ "ِمــن أفضــل األعمــال كــذا"أن 
  .1ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم

اتق احملارم  »اتق احملارم تكن أعبد الناس: «صلى اهللا عليه وسلمومقتضى هذا الوجه أن معىن قوله     
  تكن من أعبد الناس.

  قد يقال اعرتاضا على هذا اجلمع:    

     صـلى اهللا سياق احلديث يأىب أن يُقّيد التفضيل فيه بزمـان أو حـال؛ ألنـه قـال  أما الوجه األول فإن
إشــعار يف هــذا ، و »مــن يأخــذ عــين هــؤالء الكلمــات فيعمــل ــن أو يُعلــم مــن يعمــل ــنّ : «عليــه وســلم

  بعموم التفضيل.

ن ال ثالث هلمـا، كمـا يف هـذا احلـديث، ال يصـح يف النظـر أما الثاين فإن التفضيل إذا كان بني أمريْ     
  .طل رأساً ب الكالم سيأن يُنفى إطالق تفضيل أحدمها؛ ألن معىن

لة هــي بــني تــرك احملرمــات وفعــل الواجبــات، فلــو محــل احلــديث علــى معــىن أن تــرك احملرمــات واملفاضــ    
مــن أفضــل األعمــال ال أفضــلها مطلقــا القتضــى هــذا أن يكــون فعــل الواجبــات أفضــل األعمــال، فصــار 

  .فأهدر معىن احلديثتحقق فيه معىن األفضلية بأي وجه من الوجوه، يومل  ،ترك احملرمات مفضوالً 

جياب عـن هـذا بـأن يقـال: إنـه ال يسـلم أن التفاضـل حمصـور يف أمـرين؛ ألنـه متصـّور أن يـدخل قد     
يف حمل املفاضلة ترك املكروهات، فيكون القصُد أن ترك احملرمات أفضل من تـرك املكروهـات، فتتحقـق 

  األفضلية النسبية، وُحيمل احلديث عليها ويُدفع التعارض.

مل يرتضــه وآثــر الرتجــيح لزمــه اعتبــار كــون احلــديث املســتدل بــه ل، ومــن ن اجلمــع مشــكواحلاصــل أ    
فــا يف ثبوتــه، وأن أحاديــث التفضــيل الــواردة يف الصــحيحني أغلبهــا يف تفضــيل مــأمورات (اإلميــان، خمتلَ 

                                                           
ان مطلقــا، وعلــى هــذا الوجــه الثــاين يكــون اإلميــ"حكــى هــذين الــوجهني النــووي عــن أيب بكــر القفــال الشاشــي الكبــري، مث قــال: _1

،  لموافقات)، وينظر: الشاطيب، ا1/355، (شرح صحيح مسلم، "…والباقيات متساوية يف كوا من أفضل األعمال واألحوال
  ).5/31، (1، مسألة: 1كتاب االجتهاد، طرف: 



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________األول الفصل

242 

خــالف قـد يقـّوي مذهبــه باحلـديث القدســي: …الصـالة، اجلهـاد، بــر الوالـدين،
ُ
ومـا تقــّرب  …«)، وأن امل

  .1»…إّيل مما افرتضته عليهإيل عبدي بشيء أحب 

         
) جعـل فيهمـا  11/303) و(1/128( فـتح البـاريكـالم يف موضـعني مـن   )ه852(والبن حجـر    

  :كلمة "احملارم" مشتملة على فعل املنهي احملرم وترك املأمور الواجب
احملــارم فعــل واملــراد ب"، قــال: 2»...أال وإن محــى اهللا حمارمــه...«املوضــع األول يف شــرحه حــديث:     

، ومل "املنهــي احملــرم أو تــرك املــأمور الواجــب، وهلــذا وقــع يف روايــة أيب فــروة التعبــري باملعاصــي بــدل احملــارم
   .أجد هذا عند غريه

بـاب الصــرب عــن )20( ،كتـاب الرقــاق)81يف ( )ه256(واملوضـع الثــاين يف شـرحه ترمجــة البخــاري    
 هأورد ممـا، و "…لى فعل الواجبات والكف عن احملرماتيدخل يف هذا املواظبة ع"قال:  …حمارم اهللا 
يصـلي حـىت  صلى اهللا عليه وسـلم: كان النيب املغرية بن شعبة حديث يف هذا الباب )ه256(البخاري

، صــرب علــى املــأموراتوهــذا  3»ال أكــون عبــدا شــكورا؟فــأ «قــدماه فيقــال لــه، فيقــول: _أو تنــتفخ_تــرم 
لرتمجــة أن الشــكر واجــب وتــرك الواجــب حــرام، ويف شــغل :"ووجــه مناســبته ل)ه852(وقــال ابــن حجــر

  .4النفس بفعل الواجب صرب عن فعل احلرام..."
فهــــل ميكـــــن أن ُحيمــــل لفـــــظ احملـــــارم الــــوارد يف احلـــــديث املســــتدل بـــــه هـــــذا احملمــــل، وتُـــــدفع هـــــذه      

  اإلشكاالت كلها؟.

  

                                                           
  تقدم خترجيه._1
2
 سيأيت بتمامه مع خترجيه يف مطلب االحتياط من الفصل الثاين._  
3
)صـفات املنــافقني وأحكـامهم، رقــم: 50)بــاب إكثـار األعمــال والغريـب أنــه وضـع يف كتــاب (18م يف (وقـد رواه بنحــوه مسـل_  

وقد تقدم حـديث عائشـة رضـي اهللا  ،)178_9/177، (شرح صحيح مسلمينظر: النووي،  )،2819(80)، و2819(79
  عنها الذي يف معناه يف مطلب التالزم من الفصل التمهيدي.

4
  ).11/305، (فتح الباري_  
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ري هذا اليوم فتحه ونصـره ونـوره اللهم إين أسألك خ…: «الدعاءيف  صلى اهللا عليه وسلموقوله _7    
، ال يسوغ االستدالل باكتفائه باالسـتعاذة مـن »وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
ولـــو ســـاغ لســـاغ معـــه  أو تعليلـــه مبعناهـــا، ،الـــدرء شـــر مـــا بعـــده عـــن ســـؤال خـــري مـــا بعـــده علـــى قاعـــدة

ري وأّخــر االســتعاذة مــن الشــر، وفصــل يف االســتدالل علــى ضــد القاعــدة بكونــه بــدأ الــدعاء بســؤال اخلــ
  ، وأمجل يف الشرور.»فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه«اخلريات: 

رضـي : عـن عبـد اهللا بـن مسـعود _أو اليـوم_بعـد الليلـة  اوقد ثبت يف صحيح مسلم سـؤال خـري مـ    
امللـك هللا واحلمـد هللا،  أمسـينا وأمسـى«إذا أمسى قال:  صلى اهللا عليه وسلمقال: كان نّيب اهللا  اهللا عنه

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، قال: أراه قال فيهن: له امللك وله احلمد وهو على كـل شـيء قـدير، 
  .1»…ر ما بعدهاشرب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة و 

ر مصلحة، واخلري يكـون يف جلـب املنـافع ن الشر كما يكون يف حصول مفسدة يكون يف إهداإمث     
، إالّ إذا كـــان املقصـــود ويف دفـــع املضـــار، فلـــم ُحصـــر اخلـــري يف جلـــب املصـــاحل والشـــر يف دفـــع املفاســـد؟

املعــىن الواســع للمصــاحل واملفاســد، فيكــون األوىل ملــن احــتج بــه تعليلــه بــأن تــرك املنهيــات أوىل مــن فعــل 
  املأمورات. 

  

فقــد حبثــت عمــن أخرجــه » رة ممــا ــى اهللا عنــه أفضــل مــن عبــادة الثقلــنيلــرتك ذ«أمــا حــديث:  _8    
فيه علـى نوافـل الطاعـات، وإال كـان مقتضـاه » عبادة الثقلني«فلم أجده، وإذا فرضنا ثبوته وجب محُل 

أن اجتنــاب نظــرة حمرمــة أو تــرك شــرب قطــرة مــن مخــر أفضــل مــن الفــرائض والنوافــل الــيت يؤديهــا اخللــق  
  ، وهذا بعيد.…أفضل من صالم وذكرهم وزكام وصومهم وحجهم :نهمهم وجِ كلهم، إنسُ 

                                                           
شــرح صــحيح  )، ينظــر: النــووي:2723( 75) بــاب التعــوذ مــن شــر مــا عمــل، رقــم 18( …) كتــاب الــذكر والــدعاء48(_1

  ) سؤال خري ما بعد الليلة كذلك.2723( 76)، ويف حديث رقم: 49-9/48، (مسلم
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ال  ه؛ ألنـترجيح كفة تـرك املنهيـات ضعفت داللته علىعلى النوافل يف احلديث وإذا محلت العبادة     
  مساواة بني درجة احملرم ودرجة املندوب.

 دفــع املفاســد، واملــأمورات يف أمــا داللتــه علــى قاعــدة الــدرء فيمنــع منهــا عــدم احنصــار املنهيــات يف    
  جلب املنافع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .باإلجماع  ستداللاال  مناقشةالفرع الثالث: 

أمامنــا يف االســتدالل باإلمجــاع علــى قاعــدة الــدرء ثالثــة آراء ينبغــي أن يتميــز بعضــها عــن بعــض يف     
  املناقشة:

مـن جلـب املصـاحل)، واإلمجـاع علـى قا بني اإلمجاع علـى قاعـدة: (درء املفاسـد أوىل ر ف األول: مل ير    
  أو َجَعل الثاين أساسا لألول.، قصد الشرع إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد
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  الفقهاء على قاعدة الدرء، أو نفى خالفهم فيها.  جميعل اتفاق والثاين: نقَ     

  .؟ال عليها دون بيان هل هو من اجلميع ودون خالف أم _أو اإلمجاع_ل االتفاق والثالث: نقَ     

  

 أمــا األول فــال وجــه لــه؛ ألن عنايــة الشــرع جبلــب املصــاحل ودرء املفاســد ال تقتضــي أن تكــون عنايتــه    
  .آكدأشد، كما ال تقتضي أن تكون عنايته باجللب  بالدرء

  

أمــا الثــاين فلســت أدري يف أي عصــر وقــع اتفــاق مجيــع الفقهــاء علــى القاعــدة، ومــن طــاف األمــة     
لني فيها، وقابل اخلامل فيهم واملـذكور املشـهور، واسـتبان آرائهـم، مث علـم أن ال ؤه شرقا وغربا، وعلم امل
  ؟.1خمالف هلم فيما قالوه

هم باملخالف بـدل أن يزعمـوا أن القاعـدة قـول لمع ينفواأما كان يكفي أصحاب هذه الدعوى أن     
  اجلميع، وأن ال خمالف هلا؟

                                                           
متعــذر خصوصــا بعــد عصــر ن العلمــاء أن انعقــاد اإلمجــاع يف غــري لــوازم اإلســالم متعســر أو مــهلــذه األســباب وغريهــا رأى كثــري _1

منهــاج األصــول مــع شــرحه )، والبيضــاوي 35-4/34، (المحصــول)، والــرازي، 1/434، (البرهــانالصــحابة، ينظــر: اجلــويين، 
)، 2/246، (إعــالم المــوقعين)، وابــن القــيم، 11/341، (مجمــوع الفتــاوى)، وابــن تيميــة، 244و  3/237(نهايــة الســول 

أصــول الفقــه ، وحممــد مصــطفى شــليب، 189-188)، ص ، د.م.أهرة: دار الفكــر العــريب، (القــاأصــول الفقــهزهــرة،  ووحممــد أبــ
، ومن العلماء من رأى أن ما 192إىل  190، ص الوجيز في أصول الفقه، وعبد الكرمي زيدان، 179-178، ص اإلسالمي

علـم أصـول د الوهـاب خـالف، وقع يف عصر الصحابة هو اتفاق من احلاضرين منهم فقط، أو مما مل يعلم فيه خـالف، ينظـر: عبـ
نظرة ، عمر سليمان األشقر، 285، ص أصول الفقه، وحممد اخلضري بك، 50م)، ص 1990، 1، (اجلزائر: الزهراء، طالفقه

أصــول  ، ووهبــة الزحيلــي،20م)، ص 1990/ه1410، 1(الكويــت: دار النفــائس، مكتبــة الفــالح، ط يفــي اإلجمــاع األصــول
  ).578-1/574م)، (1986/ه1406، 1كر، ط(دمشق: دار الف الفقه اإلسالمي
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عـدم املخـالف حـىت قـال شتد نكـريهم علـى مـن زعـم علمـه بأئمة املسلمني قد ابعض أما علموا أن     
فهـو كـاذب، لعـل  دعـى اإلمجـاعا):"ما يـدعي فيـه الرجـل اإلمجـاع فهـو كـذب، مـن ه241(اإلمام أمحد

  .1"…فليقل: ال نعلم الناس اختلفوا ؟ته إليهـما يدريه، ومل ين ،الناس اختلفوا

ع اإلمجـــاع فيمـــا ســـوى مجـــل الفـــرائض الـــيت  ومجلتـــه أنـــه مل يـــدّ …):"ه204قـــال اإلمـــام الشـــافعي (و     
كلفتهـــا العامـــة أحـــد مـــن أصـــحاب رســـول اهللا، وال التـــابعني، وال القـــرن الـــذين مـــن بعـــدهم، وال القـــرن 
الذين يلوم، وال عامل علمته على ظهـر األرض، وال أحـد نسـبته العامـة إىل علـم إال حينـا مـن الزمـان، 

أهل العلم عرفه، وقد حفظـت عـن عـدد مـنهم إبطالـه، ومـىت   فإن قائال قال فيه مبعىن مل أعلم أحدا من
فــالن وفــالن   كانــت عامــة مــن أهــل العلــم يف دهــر بالبلــدان علــى شــيء، وعامــة قــبلهم قيــل: حيفــظ عــن

ألنــا ال نعــرف مــن قالــه مــن هلــم خمالفــا ونأخــذ بــه، وال نــزعم أنــه قــول النــاس كلهــم،  كــذا، ومل نعلــم
قـال: ومـا وصـفت مـن هـذا قـول مـن حفظـت عنـه مـن أهـل العلـم  الناس، إال ما سمعناه منه أو عنه،

  .2نّصا واستدالال"

  

جيـب بـه أهـل الـرأي أأما الثالث:  فإن أراد باالتفاق إمجاع مجيع العلماء دون خمالف، فيجـاب مبـا     
  الثاين.

اعـا؟ وإن كان يريد عدم علمه باملخالف، فالنظر معه يف حجية نفي العلم باملخالف: هـل يُعـّد إمج    
  وهل يسوغ االحتجاج به؟.

                                                           
  ).248و 2/247وينظر: ( ،)1/30، (إعالم الموقعين ابن القيم،_1
، 2، ت: عــــــامر أمحــــــد حيــــــدر (بــــــريوت: مؤسســــــة الكتــــــب الثقافيــــــة، طاخــــــتالف الحــــــديث حممــــــد بــــــن إدريــــــس الشــــــافعي،_2

  .127م)، ص1993/ه1413
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، ومــنهم مــن اعتــربه إمجاعــا ظنّيــا، ونســب االحتجــاج بــه إىل األئمــة 1مــن العلمــاء مــن مل يــره كــذلك    
وهــو علــى هــذا القــول غــري مــانع للخــالف،   .2) وغريمهــاه241) وأمحــد(ه204الســابقني كالشــافعي(

اء املخــالف فاإلمجــاع قطعــي، فــنتوحيــث قطــع با…): "ه728كســائر األدلــة الظنيــة، قــال ابــن تيميــة (
، وال يقطع به فهو حجة ظنية، والظين ال يدفع به النص املعلـوم، لكـن حيـتج 3يظن عدمهوأما إذا كان 

 به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمىت كان ظنه لداللـة الـنص
 داللـة الـنص، ومـم أقوى من ظنه بثبوت اإلمجاع قـد م هـذا، واملصـيب يف ىت كـان ظنـه لإلمجـاع أقـوى قـد

  .4"…نفس األمر واحد

  

   :يف هذا نظرهذه األجوبة كلها قائمة على التسليم ملدعي اإلمجاع بعدم علمنا باملخالف و     

                                                           
  رسالته املصرية: "ما ال يعلم فيه خالفا فليس إمجاعـا"، ينظـر: ابـن حـزم،مل يعتد به ابن حزم وابن القيم، ونقال عن الشافعي يف_1

وقـال عبـد  ،)247-2/240)و (1/30، (إعـالم المـوقعين ، وابـن القـيم،)190إىل 4/172، (اإلحكام في أصول األحكام
  .192، صالوجيز في أصول الفقه ال نستطيع اعتباره إمجاعا، بل وال إمجاعا سكوتيا"،…الكرمي زيدان:"

، 1البــن حــزم، عنايــة: حســن أمحــد إســرب، (بــريوت: دار ابــن حــزم، طنقــد مراتــب اإلجمــاع  أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة،_2
نظــــرة فـــي اإلجمــــاع  )، وعمــــر ســـليمان األشـــقر،271إىل  19/267، (مجمـــوع الفتـــاوىو، 302م)، ص1998/ه1419
ع مـن اإلمجـاع متـأخرة عـن الكتـاب والسـنة، وينظـر: الشـافعي، ، وقد بـني تبعـا للشـافعي أن مرتبـة هـذا النـو 51_50، صاألصولي

هناك آراء كثرية ال يعلم فيهـا خـالف بـني الصـحابة أو غـريهم، وهـذا عنـد …. وقال وهبة الزحيلي:"128، صاختالف الحديث
  ).1/574، (أصول الفقه اإلسالمي "،…اجلمهور داخل يف اإلمجاع الظين

  ملخالف،  بل البد أن يغلب على ظنه عدمه.يفهم أنه ال يكتفي بعدم العلم با_3
:" فمـن اّدعـى اإلمجـاع يف األمـور اخلفيـة، مبعـىن 302ص نقـد مراتـب اإلجمـاع،)، وقد قال يف 19/268، (مجموع الفتاوى_4

اللـة أنه يعلم عـدم املنـازع، فقـد قفـا مـا لـيس لـه بـه علـم" وقـال عبـد الوهـاب خـالف يف اإلمجـاع السـكويت:"وثانيهما إمجـاع ظـين الد
علــى حكمــه، وهــو اإلمجــاع الســكويت، مبعــىن أن حكمــه مظنــون ظنــا راجحــا، وال خيــرج الواقعــة عــن أن تكــون جمــاال لالجتهــاد، ألنــه 

  .52، صعلم أصول الفقه عبارة عن رأي مجاعة من اتهدين ال مجيعهم"،
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ية املفسدة ورجحـان املصـلحة، حو جام املناسبة عند مر ر ماء من يعلل االتفاق على عدم اخنمن العلف    
لــب املصــاحل أشــد مــن عنايتــه بــدرء جبرجحــان املفســدة بــأن عنايــة الشــرع   اخنرامهــا عنــدواالخــتالف يف

  ، والغريب أن هؤالء بني قائل بقاعدة الدرء مصرح ا وبني مقر ملصرّح ا.سدااملف

فــإن قيــل: كيــف وقــع االتفــاق علــى االعتبــار عنــد رجحــان "):ه791قــال ســعد الــدين التفتــازاين (     
اهتمام الشارع برعايـة املصـاحل وابتنـاء عند رجحان املفسدة، قلنا: لشدة  ع على اإللغاءاملصلحة، ومل يق

  .1"األحكام على ذلك، وذهب البعض إىل أنه ال يهمل املصلحة ولو مرجوحة

رجوحــة) مــن املصــلحة الالزمــة امل(وأمــا عــدم اعتبــار املفســدة "وجــاء يف مســلم الثبــوت مــع شــرحه:     
مـن شـأن احلكــيم إهـدار خـري كثــري  املصـاحل دوــا) إذ لـيس االهتمــام برعايـة للوصـف باالتفـاق (فلشـدة

  .2"لشر قليل

وأمـا عـدم اعتبـار املفسـدة املرجوحـة مـع املصـلحة الالزمـة للوصـف فمحـل اتفـاق، "وقال املطيعـي:      
  .3"…لشر قليل كثري لشدة االهتمام برعاية املصاحل دوا، إذ ليس من شأن احلكيم إهداء خري وذلك

  

مث إن املؤصــلني لقاعــدة الــدرء ال يــرون فرقــا بــني شــدة االعتنــاء بــدفع املفاســد وشــدة االعتنــاء بــرتك     
وقـد ذهـب بعـض  ،املنهي عنـه ثابـت مـن قـدمي أيهما أهم فعل املأمور به أم تركاخلالف يف املنهيات، و 

ر جنس فعـل املـأمو (فادها أن العلماء إىل أن فعل املأمور به أعظم من ترك املنهي عنه وصاغوا قاعدة م
وأّصـلوها مبـا يزيـد علـى الثالثـني دلـيال، وتناقلتهـا كتـب املعاصـرين  )به أعظم مـن جـنس تـرك املنهـي عنـه

                                                           
  ).2/315الدرء يف ()، وقد أقر العضد على قاعدة 2/241(، بحاشية على شرح العضد على مختصر ابن حاج_1
  ).2/205)، وقد أورد قاعدة الدرء يف (2/264لألنصاري، (مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  ابن عبد الشكور،_2
  ."كد من اعتنائه جبلب املصاحلآواعتناء الشرع بدفع املفاسد " ):4/503)، وقال (4/106، (حاشية على نهاية السول_3
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مقــرر للخــالف، وســيأيت احلــديث عنهــا يف الفصــل الثالــث مــن هــذا البحــث، وقــد و بــني مؤيــد للقاعــدة 
  .1مر والنهي) الذي يرى فيه التسوية بني األه456تقدم كالم ابن حزم (

أما إذا سّلم القائل بقاعدة الـدرء بـأن تأكـد اعتنـاء الشـرع باملنهيـات ال يقتضـي تأكـد اعتنائـه بـدرء     
املفاسد؛ لعدم احنصار املـأمور بـه يف جلـب املصـلحة، واملنهـي عنـه يف درء املفسـدة، فإنـه سـيُلزم كـذلك 

، ولكـــن يفيـــد أن تــرك املنهيـــات أرجـــح، بالتســليم بـــأن أهــم مـــا احـــتج بــه ال يفيـــد أن درء املفاســد أوىل
 شيءفإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم ب…: «صلى اهللا عليه وسلم حديث النيب وعلى رأسه

  ».فأتوا منه ما استطعتم

  

القائلـة بقاعـدة الـدرء  ةر ، أفـال يكـون للكثـاالستدالل باإلمجاع غري مسلملقائل أن يقول: إذا كان      
  ؟.يحجيف الرت  وزنٌ 

قد يقال: إن إطباق هذا اجلمع الغفـري علـى قاعـدة الـدرء إن مل يفـد الظـّن الـذي يفيـده مـا ال يعلـم     
، والقــول مبقتضــاه 2فيــه خــالف، فلعلــه يفيــد ظنــا أدىن منــه معتــربا يف الرتجــيح بــني القاعــدتني املتضــادتني

  .واهللا أعلم ،على عدم  املعارض الراجح -كسائر الظنون–متوقف 

  

                                                           
  ).42-2/41، (اإلحكام في أصول األحكامينظر:» إذا يتكم عن شيء..ف«يف نقد االستدالل حبديث: _1
  .440إىل 436ص ،نظرية التقريب والتغليب ،ينبالكثرة: أمحد الريسو  جيحينظر يف الرت _2
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  راثاالستدالل باآل  مناقشةالرابع: الفرع  
           

إن اآلثار املستدل ا سيقت لبيان أن تـرك املنهيـات آكـد، وهـو ال يقتضـي أن تكـون درء املفاسـد     
  أهم.

إن الـذين يشـتهون املعصـية وال "-إن ثبـت-رضي اهللا عنه عمر )أثر2(، مثل: وبعضها ال داللة فيه    
y7...﴿يعلمـــــون ـــــا Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©! $# zystG øΒ$# ª!$# öΝ åκ u5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 Ο ßγs9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_r&uρ íΟŠ Ïà tã ﴾فقـــــد كـــــان "]3[احلجـــــرات ،

قولـه هـذا جوابـا عـن ســؤال ورد، مفـاده: أيهمـا أفضـل رجـل يشــتهي املعصـية، وال يعمـل ـا أم رجــل ال 
  مورات وترك احملظورات.يشتهيها وال يعمل ا؟، وال عالقة هلذا باملفاضلة بني فعل املأ

ليسـت التقــوى قيـام الليـل وصــيام ":رضــي اهللا عنـه )ه101قـول عمـر بــن عبـد العزيـز ()5(وكـذلك     
ترك ما حرم اهللا، فإن كان مع ذلك و النهار والتخليط فيما بني ذلك، ولكن التقوى أداء ما افرتض اهللا 

اجبــات وتــرك احملرمــات علــى نوافــل ، فإنــه ظــاهر أن مقصــوده تقــدمي فعــل الو "عمــل فهــو خــري إىل خــري
  الطاعات.

علــى هــذا املعــىن، فقــال بعــد أن نقــل 1اآلثــار كلهــا _وتابعــه القرضــاوي_)ه795ابــن رجــب ( محــلو     
ف عـــن يكـــن يســـبق الـــدائب اتهـــد فلأمـــن ســـره "رضـــي اهللا عنهمـــا ( احلســـن)6(قـــول عائشـــة و)1(

والظــاهر أن مــا ورد مــن "): "اهللا عنــهأفضــل مــن تــرك مــا ــاهم  ومــا عبــد العابــدون بشــيء"، "الــذنوب
تفضــيل تــرك احملرمــات علــى فعــل الطاعــات إمنــا أريــد بــه علــى نوافــل الطاعــات، وإال فجــنس األعمــال 

لـرد دانـق ":_رضـي اهللا عنهمـا_ويشهد لذلك قول ابن عمـر…أفضل من جنس ترك احملرمات اتالواجب

                                                           
  .رضي اهللا عنه أي اآلثار اليت أوردها هو، وال يدخل فيها أثر علي_1
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اجتنــاب احملرمــات  أن م يــدل علــىوحاصــل كالمهــ…مــن حــرام أفضــل مــن مائــة ألــف تنفــق يف ســبيل اهللا
  .1"لفت أفضل من اإلكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض، وهذا نوإن قلّ 

قــول احلســن )6(ا علــى هــذا املعــىن، وكــذا قــول عائشــة رضــي اهللا عنهــ)1(محــل  نــه مســتبعدٌ أويبــدو     
تـرجيح جانـب  داللـة علـى فـإن فيهـا ؛)ه283ي (سـرتَ سـهل بـن عبـد اهللا الت )7()، وه110البصـري (

  املنهيات على جانب املأمورات.

) أثر عائشة رضي اهللا عنها إن الذنب يشـمل تـرك الواجبـات كمـا يشـمل 1(وإن كان قد يقال يف     
  فعل احملرمات، وقد جياب بأن كلمة "يكف" جتعل معىن الذنب فيه أقرب إىل احملرمات، واهللا أعلم.   

نـب املعاصـي إال هـا الـرب والفـاجر، وال جيتملأعمـال الـرب يع): (ه283أثر سـهل ()7وقد يقال يف (    
، 2: إن مشــقة تــرك املنهيــات ال ييســرها إال فعــل املــأمورات، وال ميكنــك أن تــرتك إال إذا فعلــتصــديق)

  أن يكون االعتناء بالرتك أعظم. _إذا سلم_فلهذا ال يقتضي كون ترك املنهيات أشق 

لــرد دانــق مــن حــرام أفضــل مــن مائــة ألــف تنفــق يف ســبيل " :رضــي اهللا عنــه قــول ابــن عمــر)3(أمــا     
مـل علـى تفضـيل تـرك احملرمـات حيُ  ديسـتأنس مبثلـه، وعلـى فـرض ثبوتـه قـ وال به ، فموضوع ال حيتج"اهللا

  على نوافل الطاعات.

ب اليل اجتنـاب السـيئات علـى اجـتضـصـريح يف تف _إذا كـان ثابتـا_رضي اهللا عنـه قول علي)4(و    
  احلسنات.

الواجب كما تكون يف فعل احملرم، واحلسنة ترك حمظور أو  يف ترك ن السيئة تكونإلكن قد يقال: و      
  فعل مأمور.

                                                           
، بالعبــارات نفســها 247-246، صفــي فقــه األولويــات )، وينظــر: القرضــاوي،254_1/253، (جــامع العلــوم والحكــم_1

  اليت قاهلا ابن رجب.
  ).20/136، (ىالفتاو  مجموع ينظر: ابن تيمية،_2
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وقد جيـاب بـأن كلمـة االجتنـاب يف السـيئة، واالكتسـاب يف احلسـنة تـدل علـى أن املقصـود بالسـيئة     
  . ل احملظور، وباحلسنة فعل املأمورفع
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  خرىاألدلة األ   مناقشةالفرع الخامس: 
  

كثـري مــن هـذه األدلــة سـيق للتــدليل علـى تأكــد تـرك املنهيــات، وتقـدم أن هــذا ال يقتضـي أن يكــون      
  درء املفاسد أهم. 

ال يـــدل علـــى شـــدة االعتنـــاء ـــا قـــد إن ترتيـــب أكثـــر العقوبـــات وأشـــدها علـــى فعـــل املنهيـــات _1    
  لسببني:

س فعــل املــأمور بــه أعظــم مــن بــبعض مــا اســتدل بــه أصــحاب قاعــدة: (جــن ضٌ عــارَ األول: أنــه مُ 
أن مبــاين اإلسـالم اخلمــس املـأمور ــا، وإن كـان ضــرر تركهـا ال يتعــدى "جـنس تــرك املنهـي عنــه)، وهـو 

كثـــر أصـــاحبها، فإنـــه يقتـــل برتكهـــا يف اجلملـــة عنـــد مجـــاهري العلمـــاء، ويكفـــر أيضـــا عنـــد كثـــري مـــنهم أو 
نـه ال يقتـل بـه عنـد أحـد مـن األئمـة وال السلف، وأما فعل املنهي عنه الذي ال يتعدى ضرره صاحبه فإ

  .1"…يكفر به إال إذا ناقض اإلميان، لفوات اإلميان وكونه مرتدا أو زنديقا

                                                           
، جـــامع العلـــوم والحكـــم )، وســـيأيت تفصـــيل رأيـــه يف موضـــعه، وابـــن رجـــب،96-20/95، (مجمـــوع الفتـــاوي ابـــن تيميـــة،_1
ا، وهـو مـذهب مالـك دوهو رواية عن أمحـد، وثانيهمـا ال يكفـر ويقتـل حـ). ويف تارك الصالة ثالثة أقوال: أحدها يكفر 1/253(

وحيـبس حـىت يصـلي، وبـه  رلثهما: ال يكفر وال يقتـل، بـل يعـز والشافعي يف املشهور، وعزاه ابن رشد اجلد والنووي إىل األكثرين، وثا
وإن ظفر به دون ماله دعاه إىل أدائها "ابن قدامة:ما تارك الزكاة فتؤخذ منه قهرا ويعزر، فإن دفع بقوة قوتل، وقال أقال أبو حنيفة، 

، ونقل ابن رشد عن "…نه يكفر بقتاله عليهاأابه ثالثا، وإن تاب وأدى وإال قتل ومل حيكم بكفره، وعن أمحد ما يدل على تواست
ال يقتـل بإمجـاع الفقهـاء يف الصيام فذكر املـاوردي أنـه اخلالف يف عدم تكفريه، أما تارك ابن حبيب أنه يكفر برتكها، ونفى النووي 

نـه عنـد أابته واألخـرى ال يقتـل، أمـا تـارك احلـج فـذكر املـاوردي تحني حكى أبـو يعلـى عـن أمحـد فيـه روايتـني إحـدامها يقتـل بعـد اسـت
قـال الشافعي على الرتاخي إىل املوت، فال يتصور تـأخريه عـن وقتـه، وعنـد أيب حنيفـة علـى الفـور لكنـه ال يقتـل بـه وال يعـزر عليـه، و 

وهل يقتل بتأخريه؟ قال أبو بكـر يف مسـائل البغـاة مـن   …محد على الفور فيتصور تأخريه عن وقتهأرض عند فوأما احلج ف"الفراء: 
أنـه ال تقبـل  "هلـذا مـا حكينـاه عـن أمحـد دويشـه"احلـج والزكـاة والصـيام والصـالة سـواء يسـتتاب فـإن تـاب وإال قتـل"كتاب اخلالف: 

 ) والنـــووي،203و 102إىل  1/100، (المقـــدمات اآلراء: ابـــن رشـــد، ه، ينظـــر يف هـــذ"…قتـــل.وحيتمـــل أن ال ي…"شـــهادته
)، 437إىل  2/435، (المغنــي )، وابــن قدامــة،353-1/352، (وحاشــية ابــن عابــدين )،5/334) و(3/16، (المجمــوع

(بـريوت: دار الكتـاب العـريب، ت: خالـد عبـد اللطيـف السـبع  ،األحكـام السـلطانية والواليـات الدينيـة وعلي بـن حممـد املـاوردي،



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________األول الفصل

254 

خـروي، فقـد يعاقـب يف الـدنيا مـن ال يعاقـب م بـني العقـاب الـدنيوي والعقـاب األالثاين: أنه ال تـالز     
،وكمـا يقاتـل 1إن كان تـاب توبـة نصـوحايف اآلخرة، كما يقام احلد على من تاب بعد رفعه إىل اإلمام و 

البغــاة وإن كـــانوا متـــأولني عـــدوال، وكمـــا يقتـــل الصـــبيان واـــانني إذا صـــالوا علـــى الـــدماء واألبضـــاع، ومل 
  .2وقد ال يعاقب يف الدنيا من خيلد يف جهنم مهانا، كالكافر الذمي واملنافق ميكن دفعهم إال بقتلهم.

ّر فاعـل أعظـم منهـي قـألنـه قـد يُ  ؛يست معيارا لقـبح الـذنب يف الشـرعفالعقوبات املقدرة يف الدنيا ل    
و سـرقة أعلى فعله يف الدنيا، ويعاقب من ارتكب ما هو دونـه مـن شـرب مخـر أو زىن  رعنه، وهو الكف
  يف الدنيا. بأشد العقوبات

أعظـم، وعلى هذا: ترتيب الشرع احلـدود علـى فعـل املنهيـات قـد يـدل علـى أن مفاسـدها يف الـدنيا     
  .من ترك املأمورات ولكن ال يفيد أا يف ميزان القبح أرجح، 3أو أن داعي الطبع إليها أقوى

علـى تـرك _مع ما فيه من خالف_برتتيب حد القتل على القاعدة الضد ومثله يقال يف االستدالل    
  ا.اين اخلمس أو بعضهاملب

اخلمــس أو بعضــها مــع اتفــاقهم علــى عــدم أمــا االحتجــاج خبــالف العلمــاء يف تكفــري تــارك املبــاين     
  د عليه هذا االعرتاض.تكفري مرتكب الكبرية فال يرِ 

                                                                                                                                                                                     

، ت: حممد حامد الفقي(بريوت: األحكام السلطانية ، وحممد بن احلسني الفراء أبو يعلي،366م)، ص1990/ه1410، 1ط
  .262_261م)، ص1983ه/1403دار الكتب العلمية، 

ينظــر يف املســألة: الفــراء  ،د القــدرةيف احلرابــة والــزىن والســرقة وشــرب اخلمــر، وهنــاك روايــة عــن امحــد يف إســقاط حــد الــزىن ولــو بعــ_1
 ،العـــريب ، (دار الفكـــرالعقوبـــة ، وحممـــد أبـــو زهـــرة،371، صاألحكـــام الســـلطانية ، واملـــاوردي،266، صاألحكـــام الســـلطانية

  .249إىل  247)، صد.م.أ
، قواعــــــد األحكـــــــام )، والعــــــز بــــــن عبـــــــد الســــــالم،376إىل 10/373، (مجمـــــــوع الفتــــــاوى ينظــــــر يف هــــــذا: ابــــــن تيميــــــة،_2
  ).1/213، (39، فرق الفروق )، والقرايف،122_1/121(
3

ع يف تشـريع األحكـام مـن الفصـل التمهيـدي نقـل كـالم ابـن القـيم يف هـذا املعـىن، وفيـه: "ومـا  مراعـاة داعـي الطبـيف مسـألة  تقدم_  
  .139ص، الداء والدواءكان يف الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته، وبقدر داعي الطبع إليه"، 
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املـأمورات إمنــا  احلـدود علــى فعـل املنهيـات دون تــركفـإن قيـل: إن مقصــودنا مـن االحتجـاج بتشــريع     
 وال يهمنــا البحــث يف أي الــذنبني، لــدنيا علــى تــرك املنهيــات، وقــد حصــلهــو كــون الشــرع أحــرص يف ا

  أقبح: ذنب من ترك مأمورا به أم ذنب من أتى منهيا عنه؟. 

عـــرف مبـــا يقابلهـــا بـــه مـــن اجلـــزاء األخـــروي، ومـــا قيـــل: تأكـــد حـــرص الشـــرع علـــى أشـــياء يف الـــدنيا يُ     
  احتججتم به مقصور على العقوبات الدنيوية، فال يفيد تأكد حرص الشارع على ترك املنهيات.

  

قد أسقط بعض الواجبات بـأدىن مشـقة، لكنـه مل يسـامح يف اإلقـدام أما االحتجاج بأن الشرع _2    
على املنهيات، وخصوصا الكبائر كالقتل والزىن وشرب اخلمر، فيتم النظر فيه باستجالء أقـوال العلمـاء 
ومآخذهم يف استثناء ما ذكر من مجلة ما تبيحه الضرورة مـن حمظـورات، مث ببحـث مـدى صـحة تعليـل 

  منهّيا عنه، أو من كبائر ما ي عنه:التخصيص بكون املخصص 

تباينــت أقــوال الفقهــاء يف حكــم شــرب اخلمــر للمضــطر، فــذهبت طائفــة مــنهم إىل إباحتــه متســكا     
%s‰...﴿بعموم قوله تعاىل: uρ Ÿ≅¢Á sù Ν ä3s9 $ ¨Β tΠ§� ym öΝ ä3ø‹ n= tæ āωÎ) $ tΒ óΟ è? ö‘ Ì� äÜôÊ$# Ïµ ø‹ s9Î) …﴾]وقياسا على ]119-األنعـام ،

  .1هل به لغري اهللازير وما أُ ـرمات كامليتة والدم وحلم اخلنإباحة سائر احمل

      

وذهبـــت طائفــــة أخــــرى إىل حترميـــه، واحتجــــوا بــــأن قـــالوا: إّــــا ال تزيــــد املضـــطر إالّ عطشــــا، وقــــال      
  . 1بعضهم: إمنا ذكرت الضرورة يف امليتة ومل تذكر يف اخلمر

                                                           
واألري من املالكية ومال إليه ابن العريب، وهو وجه عند الشافعية اختاره اجلويين والغزايل،  سعيد بن جبريقال باجلواز: احلنفية و _1

، ينظــر: أبــو بكــر أمحــد بــن علــي "فــإن كانــت ممزوجــة مبــا يــروي مــن العطــش أبيحــت..." وهــو مــذهب ابــن حــزم، وقــال ابــن قدامــة:
، المجموع )، والنووي،57-1/56، (أحكام القرآن )، وابن العريب،1/126)، (، د.م.أ، (دار الفكرقرآنأحكام ال اص،صاجل
، ت: عبـــد العزيـــز الغفـــار ســـليمان البنـــداري، (بـــريوت: دار الكتـــب باآلثـــار ىالمحلـــ ). وعلـــي بـــن أمحـــد بـــن حـــزم،51و 9/41(

  ).106-6/105، (1026)، مسألة: .م.أالعلمية، د
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ومــــنهم الزركشــــي _3ة، وملــــن اختنــــق بغّصــــ2ا للمكــــرهوأكثــــر مــــن حّرمهــــا للجــــوع والعطــــش أجازهــــ     
  .4_) سائق الدليل على قاعدة الدرءه794(

      

فلــم يكــن إذن مأخــذ غالــب املــانعني مــن شــرب اخلمــر اعتبــار أن الكبــرية ال تبيحهــا الضــرورة، وال      
  شرا إلساغة الغصة أو حال اإلكراه. يصح أن يعتل املانع ذا مث يقول: إنه مباحٌ 

  

      

  

  

                                                                                                                                                                                     
 الزهري، وهو وجه عند الشافعية صححه النووي، وبه قال احلنابلة، ينظر: يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب،هذا مذهب مالك و _1

 )، وابـن العـريب،356-15/355)، (، د.م.أ، ت:عبـد املعطـي أمـني قلعجـي، (دمشـق: دار قتيبـة، حلـب: دار الـوعياالستذكار
  ).10/330، (المغني قدامة، )، وابن52-9/51، (المجموع )، والنووي،1/56، (أحكام القرآن

مـن اضـطر " :، وقـال ابـن العـريبذهبيف رواية عند احلنابلة اختارها أبو بكر عبد العزيز: ال حيل لإلكراه خالفـا للصـحيح مـن املـ_2
)، 1/56، (أحكـام القـرآن )، وابن العريب،10/231، (اإلنصاف ، ينظر: املرداوي،"إىل مخر فإن كان بإكراه شرب بال خالف

 )، وابـن قدامـة،1/93، (قواعد األحكام )، وينظر: العز بن عبد السالم،2/288، (الجامع ألحكام القرآن يف القرطيب، ومثله
  ).10/330، (المغني

، عارضــة األحــوذيوقــال ابــن القاســم بعــدم اجلــواز، وحكــى النــووي اتفــاق األصــحاب وغــريهم علــى اجلــواز، ينظــر: ابــن العــريب: _3
  ).10/330، (المغني )، وابن قدامة،9/52، (وعالمجم )، والنووي،8/200(
4
  ).2/317)، و(1/188م، د.م.أ)، (1993، 2، ت. د/تيسري فائق أمحد حممود( طفي القواعد المنثور_  
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  :مسألة الزىن بني املرأة والرجل يف حبثوفّرق أهل العلم      

، وأغلــــب مــــن وقفــــت علــــى 1عــــامتهم أو مجــــاهريهم إن املــــرأة إذا أكرهــــت ال حــــّد عليهــــا فقالــــت     
  .3تأمث )ه911( ، وقال السيوطي2مستنده منهم صرّح أو أشار إىل رفع اإلمث عنها كذلك

                                                           
، وحكـى االتفـاق يف املسـألة: املـاوردي، "وال نعلـم فيـه خمالفـا.وال حـد علـى مكرهـة يف قـول عامـة أهـل العلـم.."قال ابن قدامـة: _1

األصـحاب مفادهـا  هروايـة عنـد احلنابلـة خمالفـة للصـحيح املنصـوص ومـا عليـ رداويلقرطيب، والزحيلي، وأثبت املد احلفيد، واوابن رش
، ت: حممــود مطرجــي الحــاوي الكبيــر )، وعلــي بــن حممــد املــاوردي،10/158، (المغنــي ،ثبــوت احلــد عليهــا، ينظــر: ابــن قدامــة

بدايـــة المجتهــــد ونهايــــة  )، وحممــــد بـــن أمحــــد بـــن رشــــد،17/83)، (م.أ، د.م1994ه/1414ومجاعـــة (بــــريوت: دار الفكـــر، 
)، ووهبــة 10/185، (الجــامع ألحكــام القــرآن)، والقــرطيب، 2/431( )،، د.م.أم1989ه/1409، اشــريفة، (دار دالمقتصــ

ـــــــهالزحيلـــــــي،  ، اإلنصـــــــاف، واملـــــــرداوي، )6/28( م)،1984ه/1404، 1(دمشـــــــق: دار الفكـــــــر، طالفقـــــــه اإلســـــــالمي وأدلت
)10/183.(  
 واملــاوردي، ،)9/54)، (، د.م.أم1989ه/1402، (بــريوت: دار املعرفــة، المبســوط ينظــر: حممــد بــن أيب ســهل السرخســي،_2

)، 2/267)، (، د.م.أ، (دار الفكرالمهذب في فقه اإلمام الشافعي وإبراهيم بن علي الشريازي، ،)17/84، (الحاوي الكبير
، ت: حممد حامد الفقـي، (بـريوت: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية اجلوزية،) وابن قيم 10/158، (المغني وابن قدامة،

الـــيت جهـــدها العطـــش حـــىت مكنـــت مـــن نفســـها  يف وعلـــي رضـــي اهللا عنهمـــا ، وفيـــه أثـــر عمـــر54)، ص، د.م.أدار الكتـــب العلميـــة
 )، والريســوين،14/295، (يرالتحريــر والتنــو  )، وابــن عاشــور،2/322، (المعونــة فأســقطا عنهــا احلــد، والقاضــي عبــد الوهــاب،

المفصــل فــي  )، وعبــد  الكــرمي زيــدان،6/28،(الفقــه اإلســالمي وأدلتــه ، ووهبــة الزحيلــي،356، صنظريــة التقريــب والتغليــب
  ).5/41، (أحكام المرأة والبيت المسلم

  ، ومل يتحدث عن احلد.207، صاألشباه والنظائر السيوطي،_3
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ن الـوطء إ، وأكثر من ذهب إىل ثبوته عليه دون املرأة قـال: 1يف وجوب احلد على الرجل واختلفوا     
  .2ال يكون إال باالنتشار احلادث من الشهوة، وحدوثها ال يكون إال عن اختيار

فســـبب اخلـــالف عنـــد هـــؤالء مل يكـــن يف صـــحة اقتضـــاء اإلكـــراه لإلباحـــة، ولكـــن يف تصـــّور وقـــوع     
  اإلكراه على الرجل.

      
                                                           

ة يف قول قدمي لـه وكثـري مـن املالكيـة وبعـض الشـافعية ومجـاهري احلنابلـة، وعلـى عـدم ثبوتـه و أبو حنفي قال بوجوب احلد عليه زفر_1
وابن املنذر وابـن قدامـة، وقـال أبـو  _وصرّح برفع اإلمث_الصاحبان وهو املذهب عند الشافعية، وبه قال ابن خويز منداد وابن العريب

عليــه، وإىل جــواز إقــدام املكــره علــى الــزىن ذهــب ابــن عاشــور والريســوين و ه ســلطانا فــال حــّد إذا كــان املكــرِ  :حنفيــة يف الــرأي اجلديــد
 )، وابـن العــريب،10/183، (الجـامع ألحكــام القــرآن )، والقــرطيب،24/88، (المبسـوط فخـري أبـو صــفية، ينظـر: السرخســي،

واملــــرداوي،  )،10/159، (المغنــــي )، وابــــن قدامــــة،17/84، (الحــــاوي الكبيــــر )، واملــــاوردي،3/1177، (أحكــــام القــــرآن
، 256، صنظريـــة التقريـــب والتغليـــب والريســـوين، ،)14/195، (التحريـــر والتنـــوير وابـــن عاشـــور، )،10/182، (اإلنصـــاف

  .127م)، ص1982-ه1402، 1، (املدينة املنورة: مطابع الرشيد، طاإلكراه في الشريعة اإلسالمية وفخري أبو صفية،
البحــر  )، وابــن جنــيم،24/88، (المبســوط ع ال ميكــن دفعهــا، ينظــر: السرخســي،وقــال املخــالفون إن الشــهوة مركــوزة يف الطبــا _2

، الحـاوي الكبيـر )، واملـاوردي،2/267، (المهذب )، والشريازي،3/1178، (أحكام القرآن )، وابن العريب،5/31، (الرائق
 )، والزركشـي،6/28، (هالفقـه اإلسـالمية وأدلتـ )، ووهبـة الزحيلـي،160-10/159، (المغني )، وابن قدامـة،17/84-85(

  ).1/189، ((ت.فائق أمحد حممود)المنثور
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ن العلمــاء مــن يــدل كالمــه يف مســألة زىن الرجــل ويف مسـألة منــع املكــره مــن اســتنقاذ نفســه بقتــل وِمـ    
غــريه أوهتــك حرمتــه بتعــذيب أو قطــع عضــو وحنــوه، يــدل علــى أن علــة املنــع عنــده هــي مفســدة الظلــم 

  ى عليه بالقتل والتعذيب.واالعتداء الواقع على املرأة وعلى املعتدَ 

يف اختالف حكـم القتـل وحنـوه عـن حكـم إظهـار الـردة حـال اإلكـراه، أي إن  رَ لذي أثـ وهو املعىن ا    
، وتعلــق القتــل حبقــوق 1إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان تعلقــت حبقــوق اهللا تعــاىل فســامح فيهــا للمكــره

  العباد فلم يسامح فيه بأي حال، وكذلك زىن الرجل على القول باملنع. 

فــيمن " وقــالوا بعــد أن فّصــل أحكــام اإلكــراه علــى إبــداء الكفــر: )ه370قــال أبــو بكــر اجلصــاص (    
  .2"…ألن ذلك من حقوق الناس ؛كره على قتل رجل أو على الزنا بإمرأة ال يسعه اإلقدام عليهأُ 

ال أحبــتم قتـل الــنفس للمكــره، هـفــإن قيــل: ف") بعــد بيانــه مـا يبيحــه اإلكـراه:ه456وقـال ابــن حـزم (    
  .ذا االستدالل 3رب، وإفساد املالوالزىن، واجلراح، والض

الـــنص مل يـــبح لـــه قـــط أن يـــدفع عـــن نفســـه ظلمـــا بظلـــم غـــريه ممـــن مل يتعـــد عليـــه، وإمنـــا قلنـــا: ألن     
  .4"…الواجب عليه دفع الظامل أو قتاله

�tΒ t ﴿وقـال ابـن عاشـور يف قولـه تعـاىل:     x�Ÿ2 «!$$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) āωÎ) ôtΒ oνÌ� ò2é& … çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡ yϑ ôÜãΒ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ 

، ومـا دون ذلـك فهـو مؤاخذة اهللا تعـاىل يف حقـه احملـض هذه اآلية مل تتعرض لغري": ]106[النحـل: ﴾...
  .5"جمال االجتهاد

                                                           
يالحـــظ أن مـــا ذكـــره الزركشـــي أمثلـــة علـــى إســـقاط املـــامورات بـــأدىن املشـــاق ال ختـــرج  عـــن حقـــوق اهللا تعـــاىل (الصـــالة، الصـــوم، _1

  الوضوء).
  ).3/194( أحكام القرآن،_2
  وبني إفساده فلم يبحه.لقد فرق بني أكل مال مسلم أو ذمي حال اإلكراه فأباحه، _3
  ).7/204، (1404مسألة:  المحّلى،_4
  ).14/295، (التحرير والتنوير_5
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و التـــام حالـــة ضـــرورة يبـــيح تنـــاول املطعومـــات أواخلالصـــة أن اإلكـــراه امللجـــئ "وقـــال وهبـــة الزحيلـــي:    
اجلـرائم الـيت  ان القلـب باإلميـان ولكنـه ال يبـيحمـة الكفـر علـى اللسـان مـع اطمئنـاحملرمة، وجييز إجـراء كل

  .1"تضر باألفراد كالقتل واجلرح والزنا باملرأة والغصب

  

      

  

  

  فهم من أقوال أخرى أن فحش القتل والزىن هو سبب التحرمي:ويُ      

ع، فال تبيحه الضرورة أيضـا، بـل وُرب شيء يتناهى قبحه يف مورد الشر …"):ه487قال اجلويين (     
  .2"يوجب الشرع االنقياد للتهلكة، واالنكفاف عنه كالقتل والزىن يف حق ارب عليهما

م شــرب رُ حــال اإلكــراه وَحلــ_وهــي أعظــم الكبــائر_ولــو صــح هــذا التعليــل حلــرم ألجلــه إظهــار الــردة    
  فعا هلالكها.م على املرأة التمكني من نفسها درُ اخلمر للمغتص وللمكره، وحلَ 

ــا مســح اهللا تعــاىل يف الكفــر بــه، وهــو أصــل الشــريعة عنــد اإلكــراه، ومل "):ه543قــال ابــن العــريب (    
ّ
مل

  .3"…يؤاخذ به، محل العلماء عليه فروع الشريعة

                                                           
الـذي  «، قـال يف اإلكـراه امللجـئ هـو 94م)، ص1997ه/1418، 5، (بريوت: مؤسسة الرسالة، طنظرية الضرورة الشرعية_1

و يف عضو من أعضائه وحكمـه أنـه أا يف نفسه، ال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار، كأن يهدد شخص غريه مبا يلحق به ضرر 
ــــنفس أو العضــــو، كــــالتخويف …يعــــدم الرضــــا، ويفســــد االختيــــار واإلكــــراه غــــري امللجــــئ أو النــــاقص: هــــو التهديــــد مبــــا ال يضــــر ال

  .87، ص"…وحكمه أنه يعدم الرضا، وال يفسد االختيار…باحلبس
  ).921فقرة  2/613، (البرهان_2
  ).182-10/181، (الجامع ألحكام القرآن وينظر: القرطيب،)، 3/1180، (أحكام القرآن_3
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وإذا كـــان اإلكـــراه موجـــب الرخصـــة يف إظهـــار الكفـــر فهـــو يف غـــري الكفـــر مـــن "وقـــال ابـــن عاشـــور:     
  .1"…مر والزىنىل كشرب اخلاملعاصي أوْ 

مــن مجلــة مــا تبيحــه _عنــد مــن يــرى ختصيصــه_واحلاصــل أن األقــرب يف ختصــيص القتــل وزىن الرجــل    
  من جهة كوا كبريتني من كبائر ما ي عنه.ا حبقوق العباد ال مالضرورة أما استثنيا من جهة تعلقه

  

ن الكــف أ _كمــا ســبق_كثــر، منهــاأوهنــاك أســباب أخــرى جتعــل التخفيــف يف جانــب املــأمورات     
ن هنــاك أأســهل مــن الفعــل، وأن العجــز إمنــا يكــون يف إجيــاد املــأمور بــه ال يف تــرك املنهــي عنــه، ومنهــا 

مثــل:  باملنهيــات كمــا يف ختفيــف التنقــيص أنواعــا مــن التخفيفــات تلحــق املــأمورات وال يتصــور حلوقهــا
ام يف الصــــالة ، وإبــــدال القيــــمثــــل: إبــــدال الوضــــوء والغســــل بــــالتيمم قصــــر الصــــالة، وختفيــــف اإلبــــدال

  .2وختفيف التقدمي والتأخري، مثل: تقدمي العصر وتأخري الظهر ،ودقعبال

ومع هذا يبقى هـذا الـدليل مفتقـرا إىل نظـر أعمـق يسـتقري تصـرفات الشـرع يف إسـقاطه للمـأمورات     
  وإباحته للمحظورات، ليعلم أيهما أكثر وأيسر، واهللا أعلم.

  

تــــرك بعضــــها لــــيس ألن  ؛تالل بــــأن األوامــــر ال قـــدرة للبشــــر علــــى فعــــل مجيعهـــاقـــال يف االعــــويُ _3    
قـــال: إن املكلــف حينمـــا يســتحيل يف حقـــه إتيــان األوامـــر  مبخالفــة علـــى اإلطــالق، خبـــالف النــواهي، يُ 

قــال ابــن  كلهــا، ويصــري إىل الرتجــيح ال يكــون األمــر املرجــوح أمــرا يف حقــه، ولــذا ال يعــّد تاركــه خمالفــا:
دم أوكـــدمها مل يكـــن اآلخـــر يف هـــذه احلـــال فـــإذا ازدحـــم واجبـــان ال ميكـــن مجعهـــا فُقـــ"):ه728تيميـــة (

                                                           
  ).14/295، (التحرير والتنوير_1
  ).1/254، ((ت. فائق أمحد حممود)المنثور )، والزركشي،9_2/8، (قواعد األحكام ينظر يف أنواع التخفيفات: العز،_2
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ال ميكــن واجبـا، ومل يكــن تاركــه ألجـل فعــل األوكــد تـارك واجــب يف احلقيقــة وكـذلك إذا اجتمــع حمرمــان 
  .1"…ترك أعظمهما إال بفعل أدنامها

ــا غــري مُ  "إلطــالقفــرتك بعــض األوامــر لــيس مبخالفــة علــى ا"):ه790فقــول الشــاطيب(    
ّ
ســلم، ألــا مل

  ترّجح عليها ما هو أهم مل تصر أوامر أصال.

فرتك األمر مادام أمرا يعد خمالفة، كما يُعد فعل النهي مادام يـا خمالفـة، فـال فـرق بينهمـا مـن هـذه     
  اجلهة، وبالتايل ال داللة فيما استدل به على أن ترك النواهي أبلغ يف حتقيق املوافقة.

  

لـــيس _2إذا جتاوزنـــا اخلـــالف فيهمـــا_إن اســـتيعاب النهـــي األزمـــان، وعـــدم إفـــادة األمـــر التكـــرار_4    
إن …"): ه505مرجعه أن النهي أعظـم مـن األمـر، بـل هـو راجـع إىل طبيعـة كـل منهمـا، قـال الغـزايل (

طلقـا، ن ال يوجـد مأنـه ينبغـي أد مطلقا، والنهي يدل علـى األمر يدل على أن املأمور به ينبغي أن يوجَ 
جــد مطلقــا، ومــا انتفــى مــرة فمــا جــد مــرة فقــد وُ والنفـي املطلــق يعــم، والوجــود املطلــق ال يعــم، فكــّل مــا وُ 

  .3"…انتفى مطلقا، ولذلك إذا قال يف اليمني: ألفعلن، بّر مبرة، ولو قال: ال أفعل حنث مبرة

  

القضـــاء عليهـــا يف لمفاســـد توســـعا وســـريانا كالوبـــاء واحلريـــق، فمـــن احلكمـــة لواالســـتدالل بـــأن _5   
مهدها، ولو ترتب عليه حرمان من منافع أو تأخري هلا، يقابل بالقول بأن مـن أجنـع سـبل القضـاء علـى 

                                                           
  ."…رم باعتبار اإلطالق مل يضروإن مسي ذلك ترك واجب، ومسي هذا فعل حم…")، قال: 20/57، (مجموع الفتاوى_1
)، 85و 2/82، (المستصـفى، ينظـر: الغـزايل، ال يفيدهمن العلماء من رأى أن األمر يفيد التكرار، ومنهم من رأى أن النهي _2

إال القـدر املشـرتك بينهمـا، وهـو االمتنـاع عـن إدخـال  تضـي)، وهـو ممـن قـالوا إن النهـي ال يق282و 2/99، (المحصول والرازي،
  املاهية إىل الوجود. تلك

، ونقل "لعله األصح") يف الوجه الثالث من أوجه إبطال قياس األمر على النهي يف إفادة التكرار، وقال: 2/85، (المستصفى_3
  .210إىل  208، ص إيضاح المحصولاملازري فروقا عدة ووّهن أكثرها ينظر: 
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 ُميـأل هـذا الفـراغ مبـا ينفـع ُملـئ ملألن الطبيعة ال حتب الفـراغ، فـإن املفاسد شغل الوقت جبلب املصاحل؛ 
  .1مبا يضر

يدفع ل منافع، ومن جهة أخرى ص مزدوج، فمن جهة حيُ وهلذا كان االشتغال جبلب املصاحل ذا نفع      
  شر لو مل ُيشغل الفراغ مبا ينفع.نـتمضارا كان ميكن أن تقع أو ت

ولــو ترتــب عليــه حرمــان مــن مصــاحل أو تــأخري هلــا، فغــري صــحيح  يُقــدم أمــا قــوهلم: إن دفــع املفاســد    
  األرجح فُيقدم. ميُعلبني املصلحة واملفسدة حىت  ذا اإلطالق؛ بل الواجب املوازنة

  

إزالـــة العقبـــات مـــن طريـــق جلـــب املنفعـــة مقـــدم عليهـــا حـــىت يتســـىن كمـــال االنتفـــاع "وقـــوهلم إن _6    
ق لـه؛ ألن هـذا الـدليل يفيـد أن جلـب املصـلحة هـو املقصـد ي، قد انتظم ما يوجب ضد ما س"بالشيء

  .2ئلوأن درء املفسدة وسيلة حلفظه وكماله، واملقاصد دائما أهم من الوسا

  

ســلم، ومقتضــى وقــوهلم: إن كــل واحــد بطبعــه وعقلــه يــؤثر دفــع الضــرر علــى جلــب النفــع ال يُ  _7    
  الطبع والعقل هو تقدمي األرجح من دفع املضرة وجلب املنفعة عند التعارض.

واملثــال املــذكور ال يــدل علــى املقصــود؛ ألن مــن رام حتصــيل مصــلحة بــالتزام مثلهــا مــن املفســدة قــد     
دا و أضـاع وقتـا فيمـا ال طائـل مـن ورائـه، فلـيس ههنـا مسـاواة بـل املـانع مـن الفعـل أعظـم مـن بذل جهـ

  املقتضي له.

يف حكمها عند العلماء، منهم من يرى أن درء  أما حال املساواة بني املصلحة واملفسدة فمختلفٌ     
  .1املفسدة مقدم، ومنهم من قال بالتخيري بني اجللب والدرء

                                                           
  الفصل الثالث. جمال اإلعمال من مناقشة يفو الفصل الثاين، أيت بسط هلذه القضية يف مطلب التخلية قبل التحلية من _سي1
2

 وقد يصلح االستدالل به على التقدمي دون االهتمام، فيكون موضعه قاعدة:(التخلية قبل التحلية)، كما سيأيت._  
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ن درء املفســـدة كـــرأس املـــال، وجلـــب املنفعـــة كـــالربح، واألول أهـــم، فـــال يســـتقيم فيـــه أمـــا قـــوهلم: إ    
التمثيـل؛ ألن رأس املــال ال يكـون عــدما، وال يكــون إال شـيئا موجــودا، أي منفعــة قائمـة، وســالمة هــذه 

  .م على تنميتها جبلب منافع أخرى إال إذا كانت اخلسارة أعظم من الربحقد املنفعة من اخلسارة ال يُ 

  

  واحتجاجهم بالوجه الثامن متوقف على مقدمتني:  _8    

  األوىل: أن ترك النواهي أصعب من فعل املأمورات.    

  والثانية: أن األصعب أفضل.    

وقـــد مت يف مطلـــب الـــتالزم مـــن الفصـــل التمهيـــدي بيـــان أن لـــيس كـــل مـــا هـــو أصـــعب أفضـــل، وأن     
إال أن يُقـــال: إن  ة،مـــن مصـــلحة ومـــا يـــدرؤه مـــن مفســـداملعيـــار األول لألفضـــلية هـــو مـــا حيققـــه الفعـــل 

كــون تــرك املنهيــات أوىل بالعنايــة هــو أوىل باحملافظــة والعنايــة، في_وإن مل يكــن دائمــا أفضــل_األصــعب 
  من فعل املأمورات، وإن مل يكن أفضل.

  بعدم التسليم بكون ترك النواهي أصعب:  عوهذا اعرتاض قوّي قد يُدف    

َأَو ترى اخلشوع بني يديـه تعـاىل  الص هللا تعاىل يف سائر األقوال واألفعال أمرا ميسورا؟َأَو ترى اإلخ    
 ،أَو تـرى هّينــا اجلهـاد يف ســبيل اهللا تعـاىل مــع مـا فيــه مـن تعــريض الـنفس للتلــف يف الصـالة أمـرا ســهال؟

  ب؟وأسر وتعذي ،وخوف وديد ،ومفارقة األهل واألحباب، وجترّع أنواع املشاق من جوع وعطش

فالصرب على الطاعـة شـديد؛ ألن …": _وهو ممن يرى أن ترك املناهي أشد_) ه505قال الغزايل (    
كــــره بســــبب الكســــل  ، مث مــــن العبــــادات مــــا يُ …الــــنفس بطبعهــــا تنفــــر عــــن العبوديــــة وتشــــتهي الربوبيــــة

                                                                                                                                                                                     
لوهاب خالف، ، ضمن: عبد ارسالة في رعاية المصلحة)، والطويف يف: 1/98، (قواعد األحكام يف زممن قال بالتخيري: الع_1

) 1/105، (األشـباه والنظـائر، وممن قال بتقدمي الـدرء: ابـن السـبكي يف 142، صمصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه
  وكثري من املعاصرين تقدم ذكرهم يف جمال إعمال قاعدة الدرء يف حاالت التزاحم.
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هاد، فالصرب ا مجيعا كاحلج واجلمكره بسببهكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يُ كالصالة، ومنها ما يُ 
علـى الطاعـة صــرب علـى الشــدائد، وحيتـاج املطيــع إىل الصـرب علــى طاعتـه يف ثــالث أحـوال: األوىل: قبــل 

مــن يعـرف حقيقـة النيـة واإلخــالص  دوذلــك مـن الصـرب الشـديد عنـ …الطاعـة، وذلـك يف تصـحيح النيـة
 يف أثنــاء عملــه، وال احلالــة الثانيــة: حالـة العمــل، كــي ال يغفـل عــن اهللا…وآفـات الريــاء، ومكايــد الـنفس 

يتكاسل عن حتقيق آدائه وسـننه، ويـدوم علـى شـرط األدب إىل آخـر العمـل األخـري، فـيالزم الصـرب عـن 
احلالة الثالثة: بعد الفراغ من العمـل، إذ حيتـاج  …دواعي الفتور إىل الفراغ، وهذا أيضا من شدائد الصرب

النظـر إليـه بعـني العجـب، وعـن كـل مـا يبطــل إىل الصـرب عـن إفشـائه والتظـاهر بـه للسـمعة، والصـرب عـن 
  .1"…عمله وحيبط أثره

=|﴿: تعـــــاىل وقــــد قــــال     ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É)ø9$# uθ èδuρ ×νö� ä. öΝ ä3©9 ( # |¤tã uρ βr& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδuρ ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( # |¤tã uρ βr& 

(#θ ™6 Åsè? $ \↔ ø‹ x© uθ èδuρ @� Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª!$#uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ﴾نــــص علــــى أنــــه ليســــت كــــل  ذا، وهــــ]216-[البقــــرة

األوامــــر حمابــــا للنفــــوس، كمــــا أنــــه ليســــت كــــل النــــواهي كــــذلك؛ فــــإن النفــــوس الفاضــــلة تــــبغض الظلــــم 
  والعدوان، وتكره الكذب والنفاق.

حلبوب ال فعل ما حيبه اوقوهلم: إن ترك احملبوب دليل على أن من ترك ألجله أحب، وليس كذلك     
  ه؛ ألن فعل ما تكرهه النفس مما حيبه احملبوب دليل كذلك على أنه أحب.يصح آخرُ 

هــي كــذلك دواع إىل  _نفــس اإلنســان وشــيطانه وهــواه ودنيــاه_ودواعــي فعــل النــواهي الــيت ذكروهــا     
  ترك املأمورات.

                                                           
ع هـذا بـذكر الصـرب عـن املعاصـي، ومل تب)، مث أ322-4/321) كتاب الصرب والشكر، (2، ربع املنجيات (إحياء علوم الدين_1

، ت.د/حممـد زيـنهم حممـد عـزب (القـاهرة: مكتبـة بداية الهدايةيقل يف هذا املوضع إن الرتك أشد، ولكن أورد رأيه هذا يف كتاب: 
  .51م)، ص1993/ه1413، 1مدبويل، ط
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كالمهــا صــعب وشــاق، واجتنــاب اإلنســان النــواهي الــيت يشــتهيها هــي كفعلــه األوامــر الــيت يكرههــا،      
مازلــت أســوق نفســي إىل اهللا تعــاىل ": خصوصــا يف مراحــل االســتقامة األوىل، وهلــذا قــال بعــض الســلف

  .1"وهي تبكي حىت سقتها وهي تضحك

  

، وتأيّــد هـذا الـرأي بداللـة تشــريع العقوبـات يف أغلبهـا علــى وحـىت لـو سـّلم أن تــرك النـواهي أصـعب    
ن إملعارضـة؛ ألنـه يُقـال حينئـذ امل َيسـَلم هـذا الـدليل مـن  نفس أعظم،املنهيات على كون دواعيها يف ال

فوجب أن يكون اعتناؤنا باملـأمورات كاعتنائنـا باملنهيـات 2ذللها إال التزام األوامرمشقة ترك النواهي ال يُ 
  أو أشد.

  

 بـالرتك هذا الدليل مركـب مـن مقـدمتني: األوىل: إن إفضـاء النهـي إىل مقصـوده أمت؛ ألنـه يتـأتى_9    
  والثانية: أن ما كان حصول مقصوده أمت تكون احملافظة عليه أوىل.مع القصد أو الغفلة خالفا لألمر، 

أما قـوهلم: إن مقصـود النهـي يتـأتى بـالرتك ولـو مـع الغفلـة، إن أُريـد باملقصـود حصـول الثـواب، فـال     
  املنهيات.يف ة وقصد، سواء يف املأمورات أو ثواب إال بنيّ 

يف النهــي للخــروج عــن العهــدة، ولــو كــان التــارك غــافال، خالفــا لألمــر  أريــد بــه أن الــرتك كــافٍ  وإن    
  هذا صحيح. ف، 3الذي يشرتط قصد إيقاعه على سبيل الطاعة حىت تربأ ذمة فاعله

                                                           
1
) 59م)، فصل (2003/ه1424، 1درا ابن حزم، ط(بريوت:  صيد الخاطر_ينظر يف هذا القول: عبد الرمحن ابن اجلوزي:  

  .)ه 261، والقائل هو أبو يزيد، ولعله البسطامي (73تعليل النفس، ص 
2
  ).20/136، (مجموع الفتاوى_ينظر: ابن تيمية،  

3
(بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث  شــرح صــحيح البخــاري، والكرمــاين، 26، ص األشــباه والنظــائر_ينظــر يف املســألة: ابــن جنــيم،  

 مقاصـد المكلفـين فيمـا يتعبـد بـه لـرب العـالمين)، وعمر سـليمان األشـقر، 22و 1/19م)، (1981/ه1401، 2العريب، ط
  .341إىل  339م)، ص 1991/ه1411، 2(عمان: دار النفائس، الكويت: مكتبة الفالح، ط
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  ؛ ألن الصيام عبادة مأمور ا.1 يشكل عليه افتقار الصيام إىل نية مع أنه ترك ال فعل وال    

قدمة الثانية هلذا الـدليل، وهـي أن مـا يكـون حصـول مقصـوده أمت يكـون أوىل باحملافظـة عليـه، أما امل    
فلــم أجــد لــه وجهــا، ولعــل القــول بالضــد أقــرب؛ ألنــه إذا ازداد التكليــف تأكــد معــه وجــوب االعتنــاء، 

واهللا والتكليــف يف األمــر أكثــر منــه يف النهــي؛ إذ النيــة شــرط يف اخلــروج عــن عهــدة األول دون الثــاين، 
  أعلم.

ألن "وقــد اســتدل بعـــض مــن يــرى أن فعـــل الواجبــات أفضــل مـــن تــرك احملرمــات ملذهبـــه بــأن قـــال:     
  .2"األعمال مقصودة لذاا، واحملارم املطلوب عدمها، ولذلك ال حتتاج إىل نية خبالف األعمال

  

فســـدة وقــوهلم: إنــه جيـــب دفــع كـــل مفســدة وال جيــب جلـــب كــل مصـــلحة ال يصــح؛ ألن امل _10    
  يسقط وجوب دفعها إذا زامحها ما هو أعظم سواء كان مفسدة أو مصلحة.

يف الـــدليل الثالـــث مـــن أن املكلـــف يف وســـعه تـــرك كـــل ه) 790(وإذا كـــان املـــراد مـــا قـــرره الشـــاطيب    
  النواهي، وال ميكنه فعل مجيع املأمورات إال بالرتجيح فهذا قد تقدمت مناقشته.

  

، فيسـتقيم إذا سـلمنا 3ىل؛ ألن حماملَـه أقـل مـن حمامـل األمـرتناء بالنهي أوْ أما قوهلم: إن االع -11    
أن الوجــوب مســاو أو أدىن يف األمهيــة للتحــرمي، وأن النــدب كــذلك مــع الكراهــة، أمــا إذا مل ُيســلم هــذا 

                                                           
ن الصوم تركا خمتصا بزمن معلوم تعني ): إن سببه كو ه520_أجود ما وقفت عليه يف تعليل اشرتاط النية فيه قول ابن رشد اجلد (1

  ).182-1/181، (المقدماتأوله وآخره، فوجبت النية عند أوله كسائر العبادات، 
2
، وقد أورد نفس عبارات 247-246، ص في فقه األولويات)، والقرضاوي، 1/253، (جامع العلوم والحكم_ابن رجب،  

  ابن رجب.
3
  .168، ص شرح تنقيح الفصولاألمر مذاهب سبعة، منها اإلباحة، _ذكر القرايف أن يف مسمى النهي كما يف  
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وقيل: إن الوجوب أهم من التحرمي، والندب أهم من الكراهة، مل يُفد كون حمامل النهي أقل أنـه أهـم؛ 
نه وإن كان األمر قد يقتضي اإلباحـة، وهـو أدىن هـذه األحكـام درجـة، والنهـي ال يقتضـيها، فإنـه يف أل

  املقابل قد يقتضي األمر الوجوب أو الندب ومها أخطر من التحرمي والكراهة.

تـرك الواجـب أسـهل مـن "أما الدليل الثاين عشر فيبـدو أنـه وقـع يف صـياغته سـهو يف قولـه:  _12     
؛ "لتضــمن الفعــل مشــقة احلركــة وعــدم ، ولعــل صــوابه أن تــرك احملــرم أســهل مــن فعــل الواجــب"رمفعـل احملــ

ومــا دام أســهل فهــو أوقــع، ومــا يكــون حصــول مقصــوده أوقــع يكــون أوىل باحملافظــة،  املشــقة يف الــرتك"،
  فتكون احملافظة على ترك احملرم أوىل من احملافظة على فعل الواجب.

  هذا االقتضاء فما استطعت... وقد حاولت أن أفهم وجه    

والــذي يظهــر أن األصــعب أوىل باحملافظــة، ومــا دام فعــل الواجــب أصــعب فهــو أوىل بالعنايــة، واهللا     
  أعلم.

  

إذا كــان املقصــود أن الطلــب يف الــرتك أشــد مــن الطلــب يف األمــر؛ ألن أكثــر مــن قــال: إن  _13    
  الوجه الرابع. مناقشةقد تقدمت مناقشته يف  األمر ال يفيد التكرار قال إن النهي يفيده، فهذا

  

منـع املكلـف مـن احلـرام، وال إجبـار علـى فعـل املـأمور  علـى الـويلّ  أما االحتجاج بأنه واجـبٌ  _14    
  إال يف حاالت معينة، فهو احتجاج غامض يفتقر إىل إيضاح معناه، مث إثباته بدليل:

قـل غـري الراشـد الـذي يبقـى كالصـيب عنـد كافلـه علـى فما املقصود باملكلف هنا؟ هل هـو البـالغ العا    
أم أن املقصود عموم املكلفني، والويل هنا هو صاحب الوالية العامة أو حـاكم ، مذهب من يرى هذا؟

  .أم أن لفظ املكلف ال يقصد به معناه، وهو يشمل القاصر وغريه؟، املسلمني؟
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، ومــا ســبب هــذا ملــأمورات، والــيت ال جيــرب؟مث مــا هــي احلــاالت الــيت جيــرب فيهــا املكلــف علــى فعــل ا    
  التمييز؟

واملستدل مل يوضح واحدة من هذه الوسائل، وال هو عزا إىل غريه ممن قـد جنـد عنـده مـا يبـني وجـه     
  القضية.

  دليال أو شبه دليل، بل هناك من األدلة ما يعارضه: جد هلذا القول ما يصلح أن يكونومل أ    

غــري أوليــاء خمــاطبون يف نصــوص الشــرع بوجــوب األمــر  ســواء كــانوا أوليــاء أمأن املســلمني مــن ذلــك     
باملعروف والنهي عن املنكر، دون تفريق بني األمر والنهي، بل مع تقدمي األمر على النهي يف كثـري مـن 

  .1النصوص

ä3tFقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــاىل: ﴿      ø9uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î� ö� sƒ ø:$# tβρã� ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9$# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ 

šχθ ßsÎ= ø�ßϑ ø9$# ﴾وقال: ﴿]104 _[آل عمـران ،tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ 4 šχρâ÷ß∆ ù'tƒ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ 

tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$#﴾...وقـــال: ﴿]71_[التوبـــة ،öΝ çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρâ÷ß∆ ù's? Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ šχöθ yγ÷Ψs? uρ Çtã 

Ì� x6Ζ ßϑ ø9$# tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$ Î/ ﴾... ــــــــــــــال: ﴿]110[آل عمــــــــــــــران %tÏ، وق ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#uuρ 

nο4θ Ÿ2̈“9$# (#ρã� tΒr&uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒW{ θ#)، وقــــــــال: ﴿]41[احلــــــــج ﴾  #$ Ý¡øŠ s9 [!#uθ y™ 3 ôÏiΒ È≅÷δr& 

É=≈ tG Å3ø9$# ×π ¨Βé& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u «!$# u!$ tΡ#u È≅ø‹ ©9$# öΝ èδuρ tβρß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# šχρã� ãΒù'tƒ uρ 

Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ÷Ψtƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9$# šχθ ãã Ì�≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u� ö� y‚ø9$# š� Í× ‾≈ s9'ρé&uρ zÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪  ﴾ 114-113[آل عمـــــــــران[ 

2.  

                                                           
1
  ).120-20/119، (15، وجه  مجموع الفتاوىابن تيمية يف  على رجحان االعتناء باملأمورات_استدل ذا التقدمي  

2
 النهـي عـن ، ومـن اآليـات مـا مل يـذكر فيهـا إال17: ، ولقمـان90 :، والنحـل112 :، والتوبـة157:_وينظر كذلك: األعراف  

، 114 :، ومنها ما مل يذكر فيه إال األمر باملعروف كما يف: النساء165 :، واألعراف116 :، وهود79 :املنكر كما يف: املائدة
  .199 :واألعراف
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ومـــن ذلـــك أن الزواجـــر جتـــب يف تـــرك الواجبـــات كالصـــالة والزكـــاة، كمـــا جتـــب يف فعـــل احملظـــورات      
  .1 والسرقةكشرب اخلمر والزىن

  

وليســت قاعــدة الــدرء مــن فــروع قاعــدة إزالــة الضــرر حــىت تكــون األخــرية دلــيال علــى األوىل؛  _15    
ألن قاعدة رفع الضرر تفيد حرص الشرع على درء املفاسد، ولكن ال تفيد أنه أحـرص علـى الـدرء منـه 

  على اجللب.

حــان اعتنــاء الشــرع بــرتك املنهيــات مــن هــذه احلجــج مــا حيتمــل الداللــة علــى معــىن رج واحلاصــل أن     
، لكـن هـذا املعـىن كمـا تقـدم ال 3، وأقوال بعض السلف قوية الداللة عليـه2على اعتنائه بفعل املأمورات

يقتضـــي تأكـــد االعتنـــاء بـــدرء املفاســـد؛ ألن املـــأمورات تشـــمل دفـــع املضـــار وجلـــب املنـــافع، واملنهيـــات 
  ملضار. تشتمل على إهدار املنافع كما تشتمل على حصول ا

  كما يشكل على هذا االقتضاء ختصيص قاعدة التالزم بني رتبة احلكم ورتبة املصلحة.      

، وتـدخل ضـمنها األدلـة الـيت ال تفيـد إال 4أما أكثر األدلة فإما ال تدل أصـال، وإمـا ضـعيفة الداللـة    
  شدة احلرص على درء املفاسد.

  .1العلم على معناها وقد يستأنس لقاعدة الدرء بإطباق مجع من أهل    

                                                           
1
، وابـن تيميـة، 262إىل  260، األحكـام السـلطانية، والفـراء، 366إىل  364، ص األحكـام السـلطانية_ينظـر: املـاوردي،  

  ).308-28/307، (تاوىمجموع الف
   _ 

عائشـة إذا  أثـرإذا ثبتـا، و » لـرتك ذرة..«، و»اتق احملارم..«، وحديث:»إذا يتكم عن شيء..«من اإلسراء، وحديث: 6آية2
)تركهــا 8)عــدم املســاحمة يف فعلهــا، و(2)العقوبــات علــى املنهيــات، و(1دليــل: ( 5ثبــت، وابــن عمــر علــى فــرض ثبوتــه، ومــن الفــرع:

    أصعب.

3
 .وسهلأثر علي إذا كان ثابتا، واحلسن البصري، _  
4
، 3: 5، والفــرع5، 2:أثــر 4، والفــرع3، والفــرع7، 5، 4، 3، 2: حــديث: 2، والفــرع7، 5، 4، 3، 2، 1: آيــة: 1الفــرع_  
4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________األول الفصل

271 

ولعل القاعدة هلذا ظنيـة ال ترتقـي إىل درجـة اليقـني وال تقارـا، وقـد تكـون هلـا أدلـة أخـرى مل أطلـع     
  عليها؛ خصوصا أين مل أجد من اهتم جبمع ما تفرق منها.

      

تنــاء الشــرع واألوىل أن ُيكتفــى يف صــياغة القاعــدة بــاملعىن الــذي دل عليــه أهــم أدلتهــا، وهــو أن اع     
  باملنهيات أعظم من اعتنائه باملأمورات، واهللا أعلم. 

متوقف على مقارنة أدلتها بأدلـة القاعـدة الضـد: (جـنس  هذا املعىن أو مرجوحيتهوالقول برجحان      
  فعل املأمور أعظم من جنس ترك املنهي عنه).

فمـا أرى سـببه إال اجلهـل مبـا بُنيـت 2ممن اخرتاع العلمـاء لتربيـر فسـاد احلكـا القاعدةأما القول بأن      
أن  _إن ثبتـت نسـبته_عليه من أدلة، والتجاسر علـى علمـاء األمـة سـلفهم وخلفهـم، وعلـى القائـل بـه 

  يرجع إىل ربه، ويعلم أنه رقيب على كل ما تّدعيه األلسنة وختطه األيدي.

، أو تســويغا لسياســات قــد يســيء الــبعض فهــم القاعــدة، أو يســيء تنـــزيلها؛ خدمــة هلــوى يف نفســه    
  ناء، وكما يكون هذا يف قاعدة الدرء يكون يف غريها من القواعد واألصول والنصوص الشرعية.رعْ 

  هذا البعض إىل العلم أو الدين خطأ شنيع... ونسبةُ     

تهم القـائلون ـا مـن غـري بّينـة، نقض القواعـد بغـري دليـل، ويُـوليس السبيل يف عالج هذا الداء أن تُ     
يف كـل مـا  هل الواجب التـزام مـنهج العلمـاء القـائم علـى ضـبط مـا ميكـن ضـبطه وتقييـد مـا جيـب تقييـدب

  طالته يد العبث والتحريف.

                                                                                                                                                                                     
1
 .3ينظر: فرع :_  

2
"قاعــدة: درء المفاســد لــم يف مقـال علــى الشــبكة املعلوماتيـة عنوانــه: _نسـب هــذا القــول أبـو عمــر أسـامة العتيــيب إىل املســعري  

،  www.Sahab.net ؛ شــبكة ســحاب الســلفية، املنــرب اإلســالمي، موقــع:يخترعهــا العلمــاء لحمايــة الحكــام أيهــا المســعري"
كــالم د/حممــد بــن عبــد اهللا املســعري مــن خــالل موقــع التجديـــد   ، ومل أمتكــن مــن االطــالع علــى2005أوت  23تــاريخ املعاينــة: 

  . www.tajdeed.netاإلسالمي: 
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  المطلب الثاني: مناقشة مجال اإلعمال

  تمهيد

 الكالم يف هذا املطلب هو يف اإلبانة عن مدى صحة ختـريج القضـايا املـذكورة علـى قاعـدة الـدرء،     
، ودون دون حبـــــث يف صـــــحة اآلراء الـــــواردة فيهـــــا ِعظـــــم حـــــرص الشـــــرع علـــــى تـــــرك املنهيـــــات،ومعـــــىن 

  استصحاب لدرجة ثبوت القاعدة؛ إذ الغرض حبث التخريج يف ذاته.

على قضايا أصولية وفقهية كثـرية  _واملعىن الذي اعتمد عليه يف تأصيلها_ زّلت قاعدة الدرءوقد نُـ      
  املفسدة فيها على كفة املصلحة. األمر، وكفةُ  َرجحت جهُة النهي فيها على جهة

يثبـت أن املوضـع الوحيـد الـذي يصـح تطبيـق  إمجـايل  نقـدٌ  التفصـيلي  فكان األنسب أن يسـبق النقـدَ     
  .املصلحة واملفسدة حال تعادل كفيتْ فيه هو قاعدة الدرء 
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بأصــل املوازنــة الــذي  بــد قائــلٌ قاعــدة الــدرء يف حــال رجحــان املفاســد: إنــك ال زيلَ ـيُقــال ملــن يــرى تنــ    
يقضي بتقدمي الراجح مـن املصـلحة واملفسـدة، فـإذا تزامحـت بـني يـديك مضـرة راجحـة ومنفعـة مرجوحـة 

  سبب التقدمي عندك اعتبار أصل املوازنة، ال تطبيق قاعدة الدرء.كان وقدمَت درء األوىل  

ضــــرة الراجحــــة؛ ألــــا مضــــرة، وألــــا املدفــــع فقــــّدمُت  ن كليهمــــا،فــــإن قــــال: إين اعتمــــدت املعيــــاريْ     
  راجحة.

  قيل: فما املعيار املقدم عندك يف النظر؟    

م دفـع املفسـدة يف كـل قضـية تزامحـت فيهـا نـََقَض أصـل املوازنـة؛ ألنـه سـُيقد  قاعدة الدرء،فإن قال:     
  مع املصلحة، حىت وإن كانت املصلحة هي الراجحة.

عمــال قاعــدة الــدرء يف حــال إلــزم حبصــر موضــع يــار األول عنــدي، أُ وإن قــال: أصــل املوازنــة هــو املع    
ازنــة، وال يُلجـأ إىل قاعــدة ويــل علـى أصـل املو نـت إحـدى اجلهتــني غالبـة كـان التعالتسـاوي؛ ألنـه مــىت كا

  وال يظهر هلا أثر إال إذا تعادلت الكفتان. الدرء

  

  الجانب األصولي.  مناقشةالفرع األول: 
  ي:_داللة األمر والنه2و  1

محـل األمـر بعـد احلظـر علـى اإلباحـة، والنهـي و  ى التحـرمي،ختريج محل األمر على الندب والنهـي علـ    
، ختــريج صــحيح لكــن علــى معــىن تأكــد اعتنــاء الشــرع باملنهيــات نســبة إىل بعــد الوجــوب علــى التحــرمي

ال تنحصـــر يف  املـــأمورات، ال علـــى تأكـــد اعتنائـــه بـــدرء املفاســـد مقارنـــة جبلـــب املصـــاحل؛ ألن املنهيـــات
  املضار، واملأمورات ال تنحصر يف جلب املنافع. 
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  _النسيان: 3

  التخريج هنا ال يستقيم لسببني:    

أن يكــون النسـيان عــذرا يف املــأمورات،  تأكــد حـرص الشــرع علــى تـرك املنهيــاتاألول: أن مقتضـى     
  .1على قاعدم ال يف املنهيات، وهلذا جند أصحاب القاعدة الضد يستدلون ذا املعىن

عترب عذرا يف املأمورات ال لكوـا مـأمورات، بـل ألـا ميكـن تـداركها خالفـا والثاين: أن النسيان مل يُ     
  للمنهيات، وهلذا ُأحلقت املأمورات اليت ال ميكن تالفيها باملنهيات يف العذر بالنسيان.

إمكـــان التـــدارك؛ ألن غـــرض "فمـــن نســـي مـــأمورا بـــه مل يســـقط بنســـيانه مـــع ه): 660قـــال العـــز (    
الشرع حتصـيل مصـلحته... فـإن كـان ممـا ال يقبـل التـدارك كاجلهـاد واجلمعـات وصـالة الكسـوف سـقط 

، وهـي ممكنـة ا ذكـرت؛ ألن الغـرض حتصـيل مصـلحتهاوجوبه بفواته ...وإمنـا وجـب تـدارك املـأمورات إذ
املنهـي وحتققـت مفسـدته مل ميكـن التدارك بعد الذكر، والغرض من املنهـي عنـه دفـع املفاسـد، فـإذا وقـع 

  .2رفعها بعد وقوعها"

:"النســيان عــذر يف املنهيــات دون املــأمورات، مــن خــرج املسألة_وهــو _ه) 794وقــال الزركشــي (    
والفـــرق أن األمـــر يقتضـــي إجيـــاد الفعـــل، فمـــا مل يفعـــل مل خيـــرج عـــن العهـــدة، والنهـــي يقتضـــي الكـــف، 

  .3ل"فاملفعول من غري قصد للمنهي عنه كال فع

  

  :_ اخنرام املناسبة مبفسدة تلزم راجحة أو مساوية4

                                                           
1
  )، وسيأيت نقله ونقده.20/95، (5، وجه مجموع الفتاوى_ينظر: ابن تيمية،  

2
  ).4-2/3، (قواعد األحكام_ 

3
)، وفيه: "كال قصد" وظاهر أنه خطـأ مطبعـي، وقـد أتبـع الزركشـي كالمـه هـذا 2/346(ت. حممد حسن إمساعيل)، (لمنثور_ا 

  بنقل كالم للقاضي حسني يف معىن كالم العز املنقول.
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 ؛يظهــر أن صــحة ختــريج هــذه املســألة علــى القاعــدة مقصــور علــى حــال تســاوي املصــلحة واملفســدة    
  ألن اخنرامها يف حال الرجحان ال يظهر فيه أثر القاعدة.

  

  سد الذرائع: _5

ان ذريعــة إىل املفســدة يف حــال تســاوي مصــلحة يصــح ختــريج املنــع مــن الفعــل املــأذون فيــه إذا كــ أ_    
الفعــل مــع املفســدة الــيت كــان ذريعــة إليهــا؛ ألن املنــع ممــا رجحــت مفســدته ليســت علتــه شــدة االعتنــاء 

  بدرء املفاسد، بل علته رجحان املفسدة.

  أما إحلاق اإلفضاء الكثري والغالب بالقطعي فلعله يصح يف بعض صور الذرائع دون بعض:  -ب    

فإذا كانت مفسدة املآل أرجح يف امليزان من مصلحة الوسيلة بـأن كانـت مـثال متعلقـة بالضـروريات     
واملصاحل بالكماليات، فهنا ال يصح التخريج؛ ألن املفاسد أرجح، وسـيأيت يف مطلـب سـد الـذرائع مـن 

ة اإلفضـاء الفصل الثاين أن العربة يف سد الذرائع وفتحها هو بتحقق رجحان إحدى اجلهتني، وما درج
وال يصـح التخـريج إال إذا أدى  إال معيار ضمن معايري أخرى يُعتمد عليها يف تبني أي اجلهتني أرجـح.
  اعتبار جمموع املعايري إىل أن مفسدة املآل مساوية ملصلحة الوسيلة.  

وال إىل معـىن قاعـدة الـدرء، يستقيم عزو املنع من الوسيلة املندوبة املؤدية إىل فعل حمـرم إىل وال  -ج    
تأكد االعتناء باملنهيات؛ إال إذا كانت مصلحة املندوب مساوية ملفسدة احملـرم بـأن كـان ممـا يـدعو إليـه 

  الطبع.

  

  : الرتجيح بني من اجتمعت فيهم شروط االنتصاب للفتوى -6

وامـــر يف تـــرجيح املطابقـــة يف النـــواهي علـــى املطابقـــة يف األ معـــىن تأكـــد االعتنـــاء باملنهيـــاتاعتمـــاد     
  بشرط أال تكون املأمورات اليت يثابر املفيت على التزامها أعظم درجة.صحيح 
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  :الورع باخلروج من اخلالف -7

يف حال قول البعض بالتحرمي والـبعض اآلخـر بـالوجوب، أو  معىن تأكد االعتناء باملنهياتإعمال      
الواجـب مـع درجـة احملـرم،  قول البعض بالكراهة، والبعض اآلخر بالندب صـحيح بشـرط تسـاوي درجـة

، ودرجة املندوب مع درجة املكروه؛ ألنه إذا تفاوتت الدرجات كان التقدمي ملا عظمت قـوة الطلـب فيـه
  مع استثناء املأمورات اليت حيث عليه الطبع، فرتاعى مصلحتها_باملعىن املوسع_ال قوة الطلب فيها.

  

  يف الرتجيح بني األدلة: _8

عظـم حـرص الشـرع علـى ى ترجيح النهي على األمر، واحملرم على املوجب باالستدالل عل _أ و ب    
  . مشروط بتساوي درجة النهي مع درجة األمر فيهماترك املنهيات 

يف تــرجيح احملــرم علــى املبــيح وعلــى الــدال علــى النــدب فغــري ســليم؛ ألن  _ أمــا االعــتالل بــهو د ج    
 ـا يُـرجكـروه والواجـب علـى املنـدوب، إال إذا  ح احملـرم علـى املقوة الطلب هـي املـرجح يف هـذه احلـال، و

كانــت مــن قبــل املباحــات الــيت عظمــت مصــلحتها فســاوت مفســدة احملــرم، ومل يوجبهــا الشــرع اكتفــاًء 
  بداعي الطبع إليها. 

  

  صول الشرعية:األيد بعض تقعيف  _9

إال إذا كـــان  ،يعضـــدهم أجـــد لـــه مـــا أمـــا جعـــل قاعـــدة الـــدرء دلـــيال علـــى اليســـر ورفـــع احلـــرج فلـــ -أ    
املقصـــود أن يف إجيـــاب مـــا فيـــه حـــرج علـــى املكلفـــني جلبـــا ملصـــلحة الواجـــب، وحتمـــال ملفســـدة املشـــقة، 

  ومقتضى قاعدة الدرء تقدمي دفع مفسدة املشقة.      
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وهــذا ال يســتقيم؛ ألن احلــرج كمــا يكــون يف إجيــاب مــا ال طاقــة للمكلفــني بــه، يكــون يف حتــرمي مــا     
اس وتشـــتد حـــاجتهم إليـــه، فتقـــدم مصـــلحة احلاجـــة علـــى مفســـدة احملـــرم، أو يقـــدم دفـــع يضـــطر إليـــه النـــ

  مفسدة اهلالك على دفع مفسدة احملرم. 

 إن قاعـــدة الـــدرء تـــدل علـــى أن قصـــد الشـــارع هـــو جلـــب املصـــاحل ودرء املفاســـد مـــن حيـــث -ب    
  األوىل ودرء الثانية.احلديث عن األولوية يقتضي اشرتاك املصاحل واملفاسد يف حرص الشرع على جلب 

عتـرب يف تُ زيلها الذي ال جيوز أن تتجاوزه، أمـا إذا مل ـهذا إذا روعي يف إعمال قاعدة الدرء موضع تن    
مصـــــاحلها علـــــى  أربـــــترفت إىل غـــــري موضـــــعها بـــــأن أُعملـــــت يف مســـــائل وُصـــــ تطبيقهـــــا إال صـــــيغتها،

  صاحل.ضة لقصد الشارع إىل جلب املناقِ مفاسدها، فهي يف هذه احلال مُ 
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  الفرع الثاني: مناقشة الجانب الفقهي
  النظريات الفقهية:_1

نظريــة التعســف يف اســتعمال احلــق: إن ختــريج املنــع مــن مباشــرة احلــق إذا ترتــب عليــه ضــرر مقّيــد _أ    
حبــال املســاواة بــني مصــلحة احلــق ومفســدة الضــرر. أمــا إذا كانــت املفســدة هــي الغالبــة فــال أثــر لقاعــدة 

كمـا جيـب حصـر التخـريج يف حـاالت التـزاحم   درئها؛ ألن سببه غلبتها على املصـلحة.الدرء يف تقدمي
يف صــورة مضــرة، ال الــيت واملفســدة  الــيت يف صــورة جلــب منفعــة، ال يف صــورة دفــع مضــرة، بــني املصــلحة

  .اليت يف صورة إهدار مصلحة

كــان إال يف حــال تســاوي ومثلــه يقــال هنــا: ال يكــون لقاعــدة الــدرء م نظريــة األعــذار الطارئــة:_ب    
  الالحقة باآلخر._اليت يف صورة مضرة_منفعة أحد املتعاقدين مع املفسدة 

  

  القواعد الفقهية:_2

ال يظهر لقاعدة الدرء أثـر  (إذا تعارض املانع واملقتضي يقدم املانع إال إذا كان املقتضي أعظم):-أ    
حة، فـــال بـــد مـــن تســـاويهما حـــىت يصـــح هنـــا إال إذا كـــان املـــانع حصـــول ضـــرر، واملقتضـــي إمهـــال مصـــل

التخـــريج، أمـــا إذا كـــان املـــانع شـــامال إلهـــدار املصـــلحة، واملقتضـــي شـــامال لـــدفع مفســـدة، فـــال يصـــح 
  االعتماد عليها، ورمبا يصح على ترجيح كفة املنهيات، وسيأيت تفصيل للقضية يف الفصل الثاين.

معــىن عظــم حــرص يصــح االعتمــاد علــى  ال (إذا اجتمــع احلــالل واحلــرام غّلــب جانــب احلــرام):-ب    
يف تأصــيل هــذه القاعــدة إذا مــا ُقصــد بــاحلالل فيهــا املبــاح، إال إذا كــان مــن  الشــرع علــى تــرك املنهيــات

قبيل املباحات اليت تقع مصلحتها يف أعلى الدرجات ومل يوجبها الشرع اكتفاء بداعي الطبع إليها كمـا 
هيدي. فإذا ساوت مصلحة هذا املباح مفسدة احملرم سـاغ مت إيضاحه يف مسألة التالزم من الفصل التم

  إعمال القاعدة.
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  ويسوغ كذلك اإلعمال إذا قصد باحلالل فيها الواجب الذي تساوت درجته مع درجة احملرم.     

والغريـــب أن املســـتدل بقاعـــدة الـــدرء علـــى هـــذه القاعـــدة يـــرى تقـــدمي الواجـــب علـــى احملـــرم إذا مـــا     
  لواجب أعظم.تعارضا؛ ألن مصلحة ا

للتفريــــق بــــني مشــــاق املــــأمورات ومشــــاق  الظــــاهر أن إعمــــال املعــــىن (املشــــقة جتلــــب التيســــري):-ج    
  املنهيات اليت يسقط ألجلها التكليف صحيح ال إشكال فيه.

  

  تزاحم األحكام الشرعية:_ 3

م مـع اسـتواء على حال تزاحم الواجب واحملر  تطبيق معىن رجحان اعتناء الشرع برتك املنهيات يصح    
يصــح تطبيقهــا علــى حــال  بــاملفهوم املوســع للمصــلحة واملفســدة، وبــه مصــلحة األول ومفســدة الثــاين،

نــــدوب، أمــــا تســــاوي قــــوة الطلــــب فــــال تعكــــس دائمــــا تســــاوي القيمــــة؛ ألن بعــــض تــــزاحم املكــــروه وامل
  املأمورات ال تكافئ قوة الطلب فيها أمهيتها؛ اكتفاء حبث الطبع عليها.

  

  ملصلحة مع املفسدة:تزاحم ا_ 4

لقــد ســبق يف مقدمــة هــذا املطلــب إثبــات أن موضــع إعمــال قاعــدة الــدرء هــو احلــال الــيت تتســاوى      
  فيها املصلحة واملفسدة.

إن و وتقدم يف الفصـل التمهيـدي حبـث وجـود حـاالت مسـاواة بـني املصـلحة واملفسـدة، وتبـّني أـا      
   يعتمدها الفقيه يف املوازنة بني املنافع واملضار.؛ نظرا لكثرة املرجحات اليتقليلةوجدت فهي 
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رية؛ ألن يف حــال تــزاحم األحكــام أو املصــاحل واملفاســد أمهيــة كبــوعلـى هــذا ال يكــون لقاعــدة الــدرء     
  .1جمال إعماهلا ضّيق

ال يُقال: إن سعة أو ضيق جمال إعماهلا متوقف على موضـعها مـن بـاقي معـايري الرتجـيح، مبعـىن أن     
ائــل بقاعــدة الــدرء إذا جعلهــا مــع املعــايري األوىل، كاملعيــار الــرتيب أو النــوعي يكــون جماهلــا واســعا؛ ألن الق

  ها مع املعايري املتأخرة.نااملرجحات قبلها قليلة، وال يكون جماهلا ضّيقا إال إذا وضع

ملعـايري بكـون ال يقال هذا؛ ألن قاعدة: (درء املفاسد مقدم على جلب املصـاحل) تتميـز عـن سـائر ا    
ســـــبب الرتجـــــيح فيهـــــا هـــــو ذات املصـــــلحة واملفســـــدة، ال خصائصـــــهما مثـــــل: رتبتهمـــــا أو نوعهمـــــا أو 

يلجـأ دة الدرء البد أن جيعلها آخـر مـا حجمهما أو قطعيتهما وظنيتهما، وهذا يقتضي أن القائل بقاع
ار ألغتـه؛ لكـون التسـاوي إليه إذا ما تزامحت بني يديه املنافع مع املضار؛ ألا إذا قُـدمت علـى أي معيـ

بتقـدميها عمليـة  متـتال حيصل بعدها؛ وال يكون بعدها إال ترجيح الدرء، وإذا قُـدمت إحـدى اجلهتـني 
  املوازنة؛ ومل يكن ألي قرينة أخرى أّي دور يف الرتجيح.

  

 وههنا إشكال آخر أوّد أن أختم بـه الكـالم يف هـذا املوضـع: وهـو أن بعـض العلمـاء أعملـوا قاعـدة    
ثالدرء يف بعض املسائل الفقهية واألصولية  وا عنهـا يف جمـال املوازنـات بـني املصـلحة واملفسـدة، ومل يتحد
  ه).716، وجنم الدين الطويف (ه)660وعلى رأس هؤالء: العز بن عبد السالم (

وقـــــد قـــــاال بـــــالتخيري بـــــني اجللـــــب والـــــدرء يف حــــــال تســـــاوي املصـــــلحة مـــــع املفســـــدة: قـــــال العــــــز     
  .2"وإن استوت املصاحل واملفاسد فقد يتخّري بينهما، وقد يتوقف فيهما..."ه):660(

                                                           
1
األشـباه _ولعل هذا ما جعل ابن السبكي يذكر القاعدة وجيعل موضع إعماهلـا يف حـال التسـاوي، مث ال يـذكر هلـا فروعـا، ينظـر:  

  ).1/105، (والنظائر
2
  ).1/6)، وينظر: (1/98، (اعد األحكامقو _ 
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"وإن اجتمع فيه األمران املصـلحة واملفسـدة، فـإن أمكـن حتصـيل املصـلحة ه): 716وقال الطويف (    
عـــل األهـــم مـــن حتصـــيل أو دفـــع إن تفاوتـــا يف األمهيـــة، وإن تســـاويا ودفـــع املفســـدة تعـــّني، وإن تعـــذر فُ 

  .1 أو القرعة إن اجتهت التهمة..." فباالختيار

وقد وقع األستاذ الريسوين ألجل هذا اإلشكال فيمـا يشـبه التنـاقض، فقـال حتـت عنـوان: مـاذا بعـد     
احلكم بالتساوي؟: "بعد أن حيكم اتهد، أو املكلف نفسه بالتسـاوي بـني مصـلحتني، أو مفسـدتني، 

حقيقيــا، أو كــان تقريبــا أو ظاهريــا، فمــا العمــل؟ ومفســدة، ســواء كــان التســاوي قطعيــا 2أو بــني مصــلحة
  وماذا يؤخر، وماذا يعترب وماذا يهدر؟يقدم، ماذا 

، والطــــويف ه)660، وســــاق قــــول العــــز (4 : يقولــــون يف هــــذه احلالــــة بــــالتخيري..."3كــــل العلمــــاء    
  وغريمها.ه) 716(

هي خاصة فيما إذا تعادلت  مع أنه قال يف قاعدة الدرء: "فهذه القاعدة ليست على إطالقها، بل     
  .5املصلحة واملفسدة"

  

  الفروع الفقهية:_5

                                                           
1
، وقــد قــال بــالتخيري كــذلك _أو التوقــف_ أبــو بكــر بــن حممــد املعــروف بتقــي الــدين 142، صرســالة فــي رعايــة المصــلحة_ 

ـــــــــاب ه829احلصـــــــــين ( ـــــــــة الرشـــــــــد، طالقواعـــــــــد) يف كت ـــــــــاض: مكتب ـــــــــد اهللا الشـــــــــعالن (الري ـــــــــن عب ـــــــــرمحن ب ـــــــــد ال ، 1، ت.د/ عب
  .526، صالقواعد الفقهية الكبرىسدالن، )، وال1/356م)، (1997/ه1418

2
  .405م)، ص1994، 1_يف طبعة دار الكلمة: "مصلحتني"، والتصحيح من الطبعة املغربية (مكناس: مطبعة مصعب، ط 

3
  _تقدم يف عرض جمال القاعدة يف تزاحم املصاحل واملفاسد أن كثريا من العلماء قالوا بتقدمي الدرء يف حال التساوي. 

4
  .375، صلتقريب والتغليبنظرية ا_ 

5
  .376، وينظر كذلك ص365_املصدر نفسه، ص 
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زيل قاعـــدة الـــدرء عليهـــا ينبغـــي أوال أن تكـــون مـــن قبيـــل مـــا تزامحـــت فيـــه ـإن القضـــايا الـــيت يصـــح تنـــ    
مصلحة يف صورة منفعة مع مفسدة يف صورة مضرة، ال أن يكون التزاحم فيها بني مصـلحتني، أو بـني 

  .1مصاحل ومفاسد من جهة، ومصاحل ومفاسد أخرى من اجلهة املقابلة مفسدتني، أو بني

) إنقــاذ 31و(، 2) اغــتالم البحــر29) قتــل املكــره، و(28وعلــى هــذا لــيس يصــح ختــريج مســألة (    
نفس بقتل أخرى؛ ألن التزاحم فيها هـو بـني مفاسـد: يف األوىل بـني مفسـدة قتـل الـنفس ومفسـدة قتـل 

سدة غرق اجلميع ومفسدة إغراق البعض، ويف الثالثة بني مفسدة قتل من يـراد الغري، ويف الثانية بني مف
  إنقاذه، ومفسدة من يتوسل بقتله إلنقاذ غريه.

) احلجر على السفيه هي مما تقابلت فيه مصلحتان: مصلحة حريته يف التصرف 18ولعل مسألة (    
  اليت تؤدي إىل إهدار ملنافعه.

ي فـــالوديعـــة قـــد يـــؤدي إىل هالكهـــا، وهـــو تفويـــت ملصـــلحة، ف) العجـــز عـــن حفـــظ 41كمـــا أن (    
  املسألة تزاحم مصلحتني.

) ي العامل عـن حضـور اـالس 45) التحذير من القضاء و(44واجلهتان املتقابلتان يف مسأليت (    
ـــالــيت خيـــاف عاقبــة وزرهـــا فيهمـــا مصــاحل ومفاســـد؛ فالقضـــاء كمــا حيُ 

َ
 ا صـــل مصـــاحل للطــرفني املتنـــازعني مل

يـــدرأ مفاســـد التنـــازع واخلصـــومة ومـــا يرتتـــب عنهمـــا مـــن حماولـــة كـــل طـــرف حقـــه يعطـــي كـــل ذي حـــق 
اسـرتجاع مـا يــراه حقـا لــه بـالقوة واالعتــداء علـى الغـري، وكمــا ميكـن النظــر إىل احنـراف القاضــي علـى أنــه 

ويــت وقــوع يف مفاســد احملابــاة واحلكــم بالباطــل، ميكــن كــذلك إرجاعــه إىل تــرك احلكــم بــاحلق، وهــذا تف
  ملصاحل.

                                                           
1
  _ويصح التخريج إذا كانت كفة حتمل مصلحة ودرء مفسدة وأخرى ليس فيها إال مفسدة. 

2
_قـــد ذكرمهـــا العـــز يف أمثلـــة تـــزاحم املفاســـد مـــع املفاســـد: اغـــتالم البحـــر يف حـــال التســـاوي، واإلكـــراه علـــى قتـــل الغـــري يف حـــال  

  ).1/96) و(1/93، (قواعد األحكامان، ينظر: الرجح
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أمــا الــوزر الــذي ُخيشــى علــى العــامل حتّملــه فيكــون بــرتك مــا أُمــر بــه مــن إرشــاد ووعــظ، كمــا يكــون     
مصاحل واقرتاف مفاسـد،  بإرضاء الناس بسخط اهللا، وإظهار احلاجة إىل املخلوق، فالوزر متضمن لرتك

  هر يف هذا املقام.وكذلك اإلرشاد يتضمن أمرا مبعروف ويا عن منكر، ولعله يف الثاين أظ

) حرمــة القتــال حــني تــؤدي إىل ضــرر بليــغ، فإنــه إذا كــان القتــال لــدفع ضــرر العــدو كــان 46أمــا (     
التزاحم بني ضررين، ال بني ضرر ونفع. وحيتمل أن تصور املسألة على أـا تـزاحم بـني مصـلحة اجلهـاد 

  ومفسدة إحلاق ضرر باملسلمني.

عـدو ـرد طلـب مصـلحة الشـهادة، فقـد يقـال: إن نفـع الشـهادة ) منع احلمل على ال47وكذلك (    
مقابل بإهدار مصلحة بقائه مـع املسـلمني، فيكـون التـزاحم بـني مصـلحتني، وقـد يقـال: إن فـوات هـذه 

 إىل ضعف املسلمني وغلبة عدوهم عليهم، وهذه مفسدة. املصلحة مؤد  

لوم فهو تزاحم بني مصلحتني، وإذا كان ) رد السبايا إىل قومهن إذا كان ملصلحة تأليف ق49و(    
  دفعا لضررهم فهو تزاحم بني مصلحة املتعة ومفسدة ضرر العدو.

تـــزاحم بـــني _إذا ُرّجـــح أن األمـــة كلهـــا تصـــوم برؤيـــة واحـــدة_) اخـــتالف املطـــالع 50ويف مســـألة (    
ه، والثــــاين: ضــــررين: أحــــدمها اخــــتالف املســــلمني املنتمــــني إىل شــــعب واحــــد يف بدايــــة الشــــهر أو ايتــــ

دم دفـــع ُقــوافـــق مســلمي كــل بلــد فيمـــا بيــنهم، فاخــتالف الشــعوب املســلمة بعضـــهما عــن بعــض مــع ت
  الضرر األول.

) تصدير السلع اليت يكون الناس يف حاجة إليها فيه جلب أرباح ألصـحاا وتفويـت منـافع 54و(    
  استهالكها على مجهور الناس، فهو تزاحم بني مصلحتني. 

 ريصــت) اهلجــرة إىل بــالد الكفــار فــرارا مــن الــردة املفروضــة أو مــن بطــش األنظمــة 58ت (وإذا كانــ    
  القضية تزامحا بني مفسدتني.
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ولـــيس واضـــحا مـــراد مـــن جعـــل القاعـــدة ضـــابطا للمشـــاركة يف أنظمـــة احلكـــم الـــيت يعرتيهـــا الظلـــم     
يصح؛ ألن طرْيف التـزاحم يف )؛ فإذا كان يريد مشروعية املشاركة، فبناؤها على القاعدة ال 62والفساد(

املســـألة يشـــتمالن علـــى مصـــاحل ومفاســـد: يف املشـــاركة تقليـــل ملفســـدة الظلـــم والفســـاد، وجلبـــا ملصـــاحل 
متنوعـة منهــا تيســري ســبل الــدعوة إىل اهللا، وكسـب اخلــربة واملهــارة يف اإلدارة. ويف عــدم املشــاركة احملافظــة 

مفســدة التلبــيس علــى النــاس بإعطــاء املشــروعية علــى متيّــز املشــروع اإلســالمي، وهــذه مصــلحة، ودفــع 
ـم شـريعة  ـا عنـده تلـك الـيت ال ُحتك لألنظمة اليت "يعرتيها الظلم والفساد"، خصوصا إذا كـان املقصـود

  وكذا درء مفسدة مسايرة أهل األهواء يف أهوائهم، واالنغماس معهم يف شهوام. اإلسالم.

  

ة الــدرء يف تســويغ قبــول املبــادرة_أو املبادرات_األمريكيــة، ومــا أدري مــا وجــه االعتمــاد علــى قاعــد    
وهل تُعد مواجهة أمريكا مفسدة من الناحية الشرعية، ولو مل تكن مواجهـة مسـلحة؟، ومـا هـي املنـافع 
اليت ُقدم على جلبها دفـع (مفسـدة) مواجهـة أمريكـا؟، خصوصـا أن أسـاس القضـية دفـع مفسـدة الغـزو 

  سرائيلي املدعوم من أمريكا وغريها.واالحتالل والظلم والبطش اإل

  

ليهـا فهـو أن تتسـاوى ععدة على القضايا املذكورة فروعا زيل القاـأما الشرط الثاين الذي به يسلم تن    
، فإذا ما كانت إحدى اجلهتني غالبة كانت القضية خارجة عن جمال 1لنفع مع جهة الضررفيها جهة ا

  إعمال القاعدة.

  .2الوقوع يصعب تصّورها يف واحد من هذه الفروع ةقليلوحال التساوي     

                                                           
التقـارب الشـديد بينهمـا حبيـث يظهـر رجحـان إحـدامها تـارة، ومرجوحيتهـا تـارة  تقدم يف الفصل التمهيدي أنه يلحـق ـذه احلـال_1

  أخرى.
  ).1/105، (األشباه والنظائرولعله السبب الذي منع ابن السبكي أن يورد للقاعدة فروعا، _2
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وهناك مسائل كثرية صرّح املخرجون أنفسهم برجحان جانب الضرر فيهـا علـى جانـب النفـع، كمـا     
 ،3، 2، 1( عد الفقهيـة الكـربى ومـا تفـرع عنهـاالقوالفروع اليت أوردها كل من صاحب هو احلال يف ا

، 16، 13، 1يف إيضـــــاح قواعـــــد الفقـــــه الكليـــــة ( )، وصـــــاحب الـــــوجيز26 ،20، 17، 16 ،13
19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25.(  

، والثــاين ألنــه قــال: إن 1ل ألنــه يــرى أن موضــع تطبيــق قاعــدة الــدرء هــو حــال رجحــان املفاســداألوّ     
  .2وحرام، ال واجب وحمرم _أو مباح_فروع القاعدة هي من قبيل ما اجتمع فيه حالل 

) احلجــر علــى الطبيــب اجلاهــل؛ 18عار و(ســنــع االحتكــار والتعــدي يف األ) م14وكــذلك مثــال (    
  .3 فقد جعلهما مصطفى الزرقا من فروع قاعدة: (يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام)

ألن اخلطـر …") تطهـري املصـحف مـن النجاسـة:32ة () يف مسـأله974مـي (توقال ابن حجر اهلي    
املاليـــة، علـــى أن فواـــا ألجـــل مـــا أمرنـــا بـــه مـــن تعظـــيم يف بقـــاء النجاســـة هنـــا أعظـــم مـــن خطـــر فـــوات 

  .4"…املصحف ال خطر فيه

) حرمة كشف املستنجي عورته عن أحـد: إن احلـرام 33) يف مسألة (ه1231وقال الطحطاوي (    
  .5ال يرتكب إلقامة السنة

ها أكثــر ألن ضــرر ") ال جيــوز حفــر البئــر يف طريــق نافــذ: 40) يف مســألة (ه1051وقــال البهــويت (    
  .1"…من نفعها

                                                           
  .524، صلقواعد الفقهية الكبرىا السدالن،_1
، ومل يلتزم املؤلف بشـرطه يف مثالـه األول علـى القاعـدة: إذا 268و 266، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية بورنو،ال_2

موسـوعة القواعـد  ؛ ألنه تزاحم بني واجـب وحمـرم، وقـد قـال يف كتابـه،266وجب على املرأة الغسل ومل جتد سرتة من الرجال، ص
  ).1/422: إن مصلحة الواجب أعظم من مفسدة احملرم، (قهيةالف

  .593، فقرة: المدخل الفقهي العام_3
  ).1/39، (الفتاوى الفقهية الكبرى_4
  .49، صحاشية على مراقي الفالح_5
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  .2) تدوين كلمات الصوفية اليت فيها مزلة للعوام42يف مسألة ( وكذلك فعل الشرواين    

ألن ") التـــرتس مـــع عـــدم ضـــرورة تـــدعو إىل قتـــال العـــدو: 46وقـــال حممـــد خـــري هيكـــل يف مســـألة (    
  .3"مفسدة قتل املسلم فوق مصلحة قتل الكافر املختبئ وراءه

املخــاطرة باحلمــل علــى العــدو الــيت ال حتقــق نفعــا عــدا منفعــة الشــهادة: إنــه تعــارض  )47وقــال يف (    
  .4بني نفع خاص وضرر عام

قتــال مــن ســبقت دعوتــه إىل اإلســالم إذا خيــف ضــرره، قــال: إنــه تعــارض بــني  )48ويف مســألة (     
  .5استحباب التجديد وحرمة إحلاق الضرر باملسلمني

، 6ةإيـذاء عامـة وبـني نافلـة تطـوع خاصـ احلـج أنـه تعـارض بـني حرمـة) تكـرار 51وجـاء يف قضـية (     
  .7) قيادة املرأة للسيارة تصريح بأن مفاسدها أعظم بكثري من مصاحلها56ويف قضية (

  

ه يصـــح يف : أنـــومعـــىن تأكـــد االعتنـــاء بـــالنهي جمـــال تطبيـــق قاعـــدة الــدرء مناقشـــةحاصــل القـــول يف     
 ىمحــل األمـــر علــى النــدب والنهــي علـــ ا: كمــا يف مســألةبعــض منهــا إذا رجحــت القاعــدة علـــى ضــده

ســألة إســقاط النــواهي مبشــاق أعظــم مــن مشــاق األوامــر، وال يصــح يف بعــض آخــر مطلقــا، مالتحــرمي، و 
ولــو رجحــت القاعــدة: كمــا يف مســألة العــذر بالنســيان يف املنهيــات دون املــأمورات، والفــروع الــيت كــان 

  ، واعتمدت فيه قاعدة الدرء. التزاحم فيها بني مصلحتني أو مفسدتني

                                                                                                                                                                                     
  ).3/407، (كشاف القناع البهويت،_1
  ).83_9/82، (حاشية على تحفة المحتاج الشرواين،_2
  ).2/1337، (الجهاد والقتال_3
  ).1/243املصدر نفسه، (_4
  ).1/784املصدر نفسه، (_5
  م.2005أفريل  06ت.م:  ،www. shabakah. netموقع: _6
  م.2004جانفي  24، ت.م: www. saaid.net، موقع: "قيادة المرأة للسيارة بين الحق والباطل"_7
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ويشرتط يف صـحة ختـريج أكثـر القضـايا علـى قاعـدة الـدرء، وهـي قضـايا التـزاحم والتعـارض، حتقـق      
  أمرْين: 

، وحتققـه 1األول: أن يكون التزاحم بـني مصـلحة يف صـورة جلـب منفعـة، ومفسـدة يف صـورة مضـرة    
وتشـــابكها، وكثــريا مــا نكــون إزاء قضـــايا صــعب يف كثــري مــن األحيــان، خصوصـــا مــع تشــعب املســائل 

ميكن أن ُيكّيف التزاحم فيها يف أكثر من صورة، أما التخـريج علـى معـىن تأكـد احلـرص علـى املنهيـات 
  فشرطه أن يكون أحد املتزامحني أمرا واآلخر يا.

، ومثلــه يــزه عز ووجــودَ  قليــله أن حصــولَ  وقــد تقــدم، والثــاين: التعــادل بــني كفــْيت املصــلحة واملفســدة    
  تساوي درجة املأمورات واملنهيات ملا يكون التخريج على املعىن. 

والقاعــدة هلــذا حمــدودة األثــر يف كــل القضــايا الــيت ترجــع إىل معــىن التعــارض أو التــزاحم ســواء كانــت     
ومســـألة اخلـــروج مـــن ، ناســـبة، وبعـــض مســـائل ســـد الـــذرائعأصـــولية أم فقهيـــة: كمـــا يف مســـألة اخنـــرام امل

ف، ونظرييت: التعسف واألعذار الطارئـة، وقاعـديت: إذا اجتمـع احلـالل واحلـرام وإذا تعـارض املـانع اخلال
الفـــروع واملقتضـــي، وطبعـــا: جمـــال الرتجـــيح بـــني األدلـــة، وجمـــال تـــزاحم األحكـــام أو املصـــاحل واملفاســـد، و 

  .الفقهية املبنية عليه

فـاَحلَكُم فيـه أصـل _املصـلحة واملفسـدةكفـة األمـر والنهـي أو _أما ما رجحت فيـه إحـدى الكفتـني     
  املوازنة يُقّدم الكفة الغالبة مفسدة كانت أو مصلحة.

والبد من التأكيد على هذا املبدأ واإلصرار عليه واستبعاد كل ما من شأنه اإلخـالل بـه أو الوقـوف     
  يف وجهه.

                                                           
1
ورة التزاحم؛ ألن األرجح يقدم سواء كان مصلحة أو وهذا متعلق بالذي بعده ألنه إذا كانت إحدى اجلهتني غالبة ال منا ص_  

  مفسدة.
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ا شــائبة املفســدة ولــو  زيل قاعــدة الــدرء علــى كــل قضــية ظهــرت فيهـــوأقــبح مــا ميكــن أن يقــع هــو تنــ    
 م ما أحّل اهللا، بـل ومـا كانت مرجوحة مغمورة، فتهدر املصاحل الغالبة اليت أوجب الشرع اعتبارها، وُحير

  ض.رَ فَـ 

هلذا احملذور يتحتم النظر أوال إىل قيمة كل من املصلحة واملفسدة يف ميزان الشرع من حيـث  واتقاءً     
مـال وقوعهـا وغريهـا ممـا سـبق ذكـره يف مبحـث فقـه األولويـات، رتبتها ونوعها وامتدادها وحجمهـا واحت

   فإذا ما تكافأت قيمتهما بعد ذلك أمكن للقائل بقاعدة الدرء أن يقول باملنع أو الكراهة.

وكثري من الفروع املخرجة ال يقبل إطـالق القـول فيهـا بـالتحرمي أو اجلـواز دون تفصـيل للحـاالت أو     
  إحاطة باملالبسات.

حملـه قاعـدة الـدرء، فمـا ب فيها أصل املوازنة، وحّلت د رأينا معاجلات لقضايا مهمة وخطرية ُغي ولق    
) العمــل يف األمــاكن املختلطــة، ومســألة 55نــدري أي الكفتــني غلبــت، ومل رجحــت، ومثاهلــا: مســألة (

عيـة ) حضـور الدا45، ومسـألة (1) التحذير من القضـاء44) االنتخاب ووالية العهد، ومسألة (60(
) اهلجـرة إىل بـالد الكفـار، خصوصـا 58، ومسألة (عز وجلاالس اليت حيتمل أال يقوم فيها حبق اهللا 

ذا كانــا ها إ) منــع الــزوج زوجتــه مــن زيــارة والــديْ 38إذا كانــت فــرارا مــن ظلــم أو رّدة مفروضــة، ومســألة (
)املشاركة 62مسألة(و ، ، ياشتغال املرأة بالعمل السياس )61(، ومسألةحيرضاا على النشوز والسفور

تســـويغ قبـــول املبـــادرة األمريكيـــة يف القضـــية )63ومســـألة( "،يعرتيهـــا الظلـــم والفســـاديف األنظمـــة الـــيت "
  .2الفلسطينية

وحـىت املســائل الــيت صـرّح املخرجــون هلــا برجحــان مفاسـدها مــا ينبغــي أن يُنسـب تقــدمي الــدرء فيهــا      
نـه أصـل املوازنـة؛ ألن الرجحـان لـيس موضـعا إلعماهلـا أوال؛ وأل إىل قاعدة الدرء، بل البد أن يُرجع إىل

  هذه أن املعيار املقدم يف النظر هو قاعدة الدرء.قد يُفهم من طريقة املعاجلة 
                                                           

1
 املقصود القضاء الذي حيكم بالشريعة._  
2
  يقبلون أصال االحتكام إىل شريعة اإلسالم. على قبول املبادرة هذا إذا كان احملتجون بالقاعدة_  
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ويكــون ُجمــديا يف هــذا الصــدد تقييــد صــياغة قاعــدة الــدرء مبــا يبــني موضــع إعماهلــا كمــا فعــل بعــض      
يف قضــايا التعــارض والتــزاحم: (درء املفســدة أوىل مــن جلــب  عنــدما تُعمــل ، فتصــري صــيغتها1األســاتذة
، وأوىل منها ملا نستصحب أدلة القاعدة والفرق بني املعنيني:(ترك املنهي عنـه أوىل )تاتعادل إذااملصلحة 

مـــن فعـــل املـــأمور بـــه إذا تعـــادال)، واملقصـــود بالتعـــادل هنـــا تســـاوي مفســـدة األول مـــع مصـــلحة الثـــاين، 
مفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة واملصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة.بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملعىن املوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لل

                                                           
ولويــات يف حالــة التــزاحم: "جهــة املصــلحة ، قــال يف الضــابط الرابــع مــن ضــوابط األ232، صفقــه األولويــاتحممــد الــوكيلي يف _1

  أوىل بالدرء عند تساوي املصاحل مع املفاسد".
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الفصل الثاني: عالقة قـاعدة الدرء ببعض  
  األصول والقواعد: 

  تمهيد

  صول شرعية.بعض األالمبحث األول: عالقتها ب

  .قواعد فقهيةبعض الالمبحث الثاني:عالقتها ب

  المبحث الثالث: عالقتها بقواعد أخرى.
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  تمهيد:

بــبعض األصــول والقواعــد، ومضــمونه: عالقــة هــذه  عنــوان هــذا الفصــل هــو: عالقــة قاعــدة الــدرء     
األصـول والقواعـد مبعنيـني الزم بينهمـا القـائلون بقاعـدة الـدرء، وقـد تبـني عـدم تالزمهمـا: املعـىن األوىل: 
تأكــد االعتنـــاء بـــدرء املفاســد، أو تقـــدمي درء املفاســـد علــى جلـــب املصـــاحل، وهــو املصـــوغ يف القاعـــدة، 

ء بــرتك املنهيــات، أو تقــدمي تــرك املنهيــات علــى فعــل املــأمورات، وهــو الــذي واملعــىن الثــاين: تأكــد االعتنــا
  دلت عليه أهم أدلة قاعدة الدرء.   

  

يف  ومبحـث صـول الشـرعية،بـبعض األ يف عالقـة قاعـدة الـدرء ثالثـة مباحـث: مبحـث همتقسـوقد      
  أخرى.قواعد ب يف عالقتها ومبحث قواعد الفقهية،ببعض ال عالقتها

سايرت يف املبحـث األول الوصـف الشـائع لالحتيـاط ولسـد الـذرائع دون قصـد إىل البحـث يف وقد     
أو البحـث يف قطعيـة   الفقهيـة أو إىل القواعـد األصـولية؟تكييفهما الشـرعي: هـل مهـا أقـرب إىل القواعـد 

دة يف لبحث مـدى صـحة وقـوة القواعـد الفقهيـة الـوار  ملثل هذا كما ال يتسع إذ املقام ال يتسعكليهما؛ 
  املبحث الثاين.

ولــيس الغــرض إال تقريــب مفهــوم مــا ورد يف هــذين املبحثــني ليــتم حتديــد مواضــع التــداخل والتشــابه      
  مع قاعدة: (درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل).

 وهـــــي قاعــــدة ســـــلوكية، ،أمــــا املبحــــث الثالـــــث فقــــد جعلـــــت فيــــه قاعدة:(التخليــــة قبـــــل التحليــــة)     
  تربر الوسيلة).وقاعدة(الغاية ال 

عت كــل ضــ، ولــو كــان يف األمــر ســعة لو ني السـابقنيانــدراجهما يف املبحثــواجلـامع بينهمــا هــو عــدم      
  واحدة يف مبحث مستقل.
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ل  صــــــــو بعض األالمبحــــــــث األول: عالقتهــــــــا بــــــــ
  شرعية  ال

  : االحتياطولالمطلب األ

  : سد الذرائعالثانيالمطلب  
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  : االحتياطاألولالمطلب  

  

  الفرع األول:حقيقة االحتياط
ولـــن أتنـــاول منـــه يف هـــذا الفـــرع إال مـــا يقـــرب حقيقتـــه فأبـــدأ  االحتيـــاط موضـــوع واســـع ومتشـــعب،     

وأعتمـد يف هـذا كلـه علـى مـا كتـب حـول املوضـوع  بتعريفه مث أقسـامه مث حجيتـه مث حكمـه ومسـقطاته.
  إلياس بلكا.األستاذ وخصوصا حبث  من دراسات حديثة،

  

   يفه:تعر _أوال
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  تياط:رف به االحأوضح ما عُ من      

واالحتياط هو التورع نفسـه، وهـو اجتنـاب مـا يتقـي املـرء أن يكـون غـري " ):ه456قول ابن حزم(     
  .1"أو اتقاء ما غريه خري منه عند ذلك احملتاط ن مل يصح حترميه عنده،إجائز و 

  .2 "أمن استحقاق العقاب بهواالحتياط االمتناع مما ال ي"...): ه370(وقول اجلصاص     

  .3"ما ال شك فيهفعل  االحتياط "...): ه620وقول ابن قدامة (     

  .4"الورع ترك ما يريب املكلف إىل ما ال يريبه، وهو املعرب عنه باالحتياط"): ه660وقول العز(     

ـا والعجـز عـن  هو اإلتيـان جبميـع حمـتمالت التكـاليف أو اجتناـا عنـد الشـك"ال الباحسني: قو      
  .  "5ا مجيعا أو اجتناا مجيعا تيانمع إمكان اإل حتصيل واقعها،

أو الـرتك ألجـل احتمـال  االحتياط هو القيام بالفعل ألجل احتمال الوجـوب،"وقال إلياس بلكا:      
  .6"التحرمي

قال  لرتكي،الفعلي وا مجعها من حيث إثباته لنوعي االحتياط:أولعله أوضح هذه التعاريف و      
والشرع حيتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحرمي كما حيتاط جللب مصاحل الندب "): ه660العز(

                                                           
"وليس االحتياط  ومتام كالمه: ر منه" والظاهر أنه خطأ مطبعي،سوفيه: "ما غريه خ )،1/50( ،اإلحكام في أصول األحكام_1

  أحدا."به على أحد وال أن يلزم  ىكنه حسن، وال حيل أن يقضيف الدين ول اواجب

  ).2/131، (أحكام القرآن_2
  ).3/214( ،المغني_3
  ).2/61، (قواعد األحكام_4
، 4(الريـاض: مكتبـة الرشـد، ط_دراسـة أصـولية تأصـيلية_رفع الحرج في الشريعة اإلسالميةيعقوب عبد الوهاب الباحسـني، _ 5

 كتابـه األصـول العامـة للفقـه املقـارن، . وقد عزا هذا التعريف يف اهلامش إىل حممد تقي احلكـيم يف115م)، ص2001-هـ1422
  .495ص

  .353، صاالحتياط_ 6
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   .1"واإلجياب

وكما أن الورع يكون يف الرتك فقد يكون يف الفعل، مثال لو ه):"1250وقال الشوكاين(     
ية بعدم الوجوب فإن تعارضت عند العامل األدلة القاضية بوجوب الغسل يوم اجلمعة واألدلة القاض

   2الورع والوقوف عند املشتبهات هو أن يغتسل..."
وبــالرتكي  لكــن األســتاذ بلكــا مل يلحــق يف هــذا املوضــع باالحتيــاط الفعلــي حــال احتمــال النــدب،     

إمــا أن يكــون:  …االحتيــاط املعتــرب "منهــا قولــه:  وذكــر هــذا يف مواضــع أخــرى، حــال احتمــال الكراهــة،
أو لصــاحل الــرتك وهــو االحتيــاط تركــا -ب. وهــو االحتيــاط لفعــل واجــب أو منــدوب لصــاحل الفعــل:-أ

  .3"حلرام أو مكروه

القيـام بالفعـل ألجـل احتمـال الوجـوب  ومقتضى هذا االستدراك أن يكـون تعريـف االحتيـاط هـو:     
  أو ترك الفعل ألجل احتمال التحرمي والكراهة. والندب،

  هو األخذ باآلكد طلبا حال االشتباه.  ختصار:وميكن أن يقال فيه على وجه اال     

  ثانيا: أقسامه:

  :4االحتياط ثالثة أقسام: احتياط للحكم، واحتياط ملوضوع احلكم، واحتياط ملآل احلكم     

ــــاط للحكــــم: وســــببه مــــا قــــد يقــــع يف اســــتنباط احلكــــم الشــــرعي مــــن التبــــاس واشــــتباه، _1     االحتي

                                                           
  ).58-1/57)، وحنوه يف (2/17، (قواعد األحكام_ 1
2

، ضمن:الرســائل الســلفية يف إحيــاء 7، صكشــف الشــبهات عــن المشــتبهاتحممــد بــن علــي الشــوكاين، رســالة _  
  ).م1930ه/1348العلمية، (بريوت: دار الكتب سنة خري الربية صلى اهللا تعاىل عليه وسلم

  .444، 428وينظر: ص ،407، صاالحتياط_3
، رفـــع الحـــرج. وقـــد اصـــطلح علـــى الثـــاين: االحتيـــاط ملنـــاط احلكـــم، والباحســـني، 367-365، صاالحتيـــاط ينظـــر: بلكـــا،_ 4

  . وقد قسم الشبهة إىل حكمية وموضوعية.117-116ص
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  .1قابلت األمارات دون مرجحتاألدلة و  وخصوصا إذا تعارضت بني يدي الفقيه

وهلـذا يـرى كثــري مـن العلمــاء تقـدمي مــا تأكـد فيــه الطلـب مــن األحكـام يف حــال التعـارض، كمــا يف      
  .3، وعلى ما دل على الندب أو الكراهة2تقدمي احملرم واملوجب على املبيح

  .4ويدخل حتت هذا القسم االحتياط يف اخلروج من خالف العلماء     

     

أي ملوضــع تطبيقــه، ويــدخل فيــه اخــتالط احلــالل بــاحلرام، كمــا إذا  االحتيــاط ملوضــوع احلكــم:_2     
، واالشتباه يف الصفات اليت أنيط ا احلكـم، كمـا لـو وقـف عقـار 5اختلطت حمرم بأجنبيات حمصورات

المـات، كمـا إذا اسـم الفقيـه، وتعـارض العيسـتحق على الفقهاء فيقع االشتباه يف أي املشتغلني بالفقه 
 ُووجـد بيـد عـدل، فندرتـه تـدل علـى كونـه منهوبـا حرامـا، وعدالـة مـن حبوزتـه املتـاع تـدل  نادر ب متاع

  .6على حله له

حينما يكون الفعل مشـروعا ومآلـه  _وكثريا ما يقع_وقد يقع االشتباه : االحتياط ملآل احلكم_3     

                                                           
تعــارض األدلـة، بينمــا جعـل األســتاذ الباحسـني أســباب الشـبهة يف احلكــم ومل يـذكر األسـتاذ بلكــا يف أسـباب هــذا االحتيـاط إال _ 1

  .125، صرفع الحرجثالثة: فقدان النص وإمجاله وتعارضه مع نص آخر، 
). وحمفــوظ ابــن أمحــد 2/315، (بشــرح مختصــر ابــن الحاجــوالعضــد،  ،)4/501، (ســولنهايــة الينظــر مــثال: اإلســنوي، _2

ـــــــد فـــــــذاين أبـــــــو اخلطـــــــاب، االكلـــــــو  ـــــــي بـــــــن إبـــــــراهيم، (جـــــــدة: دار املـــــــدين، طي أصـــــــول الفقـــــــهالتمهي ، 1، ت: حممـــــــد بـــــــن عل
  ).2/959، (شرح اللمع). والشريازي، 217-3/214م)، (1985ه/1406

، إحكــام األحكــام). واآلمــدي، 3/21، (التقريــر والتحبيــر). وابــن أمــري احلــاج، 4/502، (نهايــة الســولينظــر: اإلســنوي، _ 3
-2/209، (التعـارض والتـرجيحويف الرتجيحات بني األحكام اخلمسة: الربزجني،  ،)2/779(، البرهان واجلويين، ).4/479(

  .430-421، صاالحتياط). وإلياس بلكا، 219
  ، والتوقف .وعفيه كذلك مراعاة اخلالف قبل الوق، وأدخل 366، صاالحتياط ينظر: بلكا،_ 4
  .367-366، صاالحتياط. وبلكا، 128، صرفع الحرجينظر: الباحسني، _ 5
  .249، 367-366، صتياطحاالينظر: بلكا، _ 6
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  .1غري مشروع، أو يكون غري مشروع ومآله مشروع

  .2ويدخل يف هذا القسم االشتباه احلاصل يف كثري من صور سد الذرائع وفتحها     

  .تركي واالحتياط فيه ،3ومثال املشروع املفضي إىل غري املشروع الزواج بالكتابيات يف زمننا هذا     

       

شـرعي سـواء الواحلاصل أن االحتياط متصور ثبوته فعلّيا كان أو تركيا مىت وقع االشتباه يف احلكـم      
  .همآلو  هوضوعوهو االحتياط مل :زيلهـ، أو من حيث تناالحتياط للحكم: من حيث استنباطه، وهو

  

  ثالثا: حجيته
احلــالل بــّني، واحلــرام بــّني، : «صــلى اهللا عليــه وســلمومــن أظهرهــا قــول النــيب  ،4أدلــة االحتيــاط كثــرية    

بهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقـع من اتقى املش هات ال يعلمها كثري من الناس، فب شَ وبينهما أمور مُ 
مـى يوشـك أن يواقعـه، أال وإّن لكـل ملـك محـى، أال إّن محـى اهللا يف يف الشبهات كراع يرعـى حـول احل

أرضه حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسـدت فسـد اجلسـد كلـه، 

                                                           
  ).…5/177، (10، مسألة 1، كتاب االجتهاد، طرفالموافقاتينظر يف مآالت األفعال: الشاطيب، _ 1
خـص األسـتاذ بلكـا االحتيــاط ملـآل احلكـم بسـد الــذرائع وأخـرج منـه مــا كـان إفضـاؤه حمققـا، وقالــت منوبـة برهـاين إن االحتيــاط _ 2

  .33ص رسالة ماجستري، ،العمل باالحتياطومنوبة برهاين،  ،367-354، االحتياطذرائع وفتحها. ينظر: بلكا، يشمل سد ال
. وقــد مثــل بــه لســد الــذرائع املفضــية غالبــا إىل 422-421، ص)مطبعــة مصــعب(نظريــة التقريــب والتغليــبينظــر: الريســوين، _ 3

  املفاسد.
رفـع ). والباحسني، 191-6/179، (اإلحكام . وابن حزم،397إىل282ص ،االحتياط ينظر يف األدلة ومناقشتها: بلكا،_ 4

  .44إىل36ص رسالة ماجستري ،العمل باالحتياطومنوبة برهاين، ، 125إىل119، صالحرج
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  .2»دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: «ه وسلمصلى اهللا عليوقوله ، 1 »أال وهي القلب

عليـه، ومسـلك شـرعي يعتمـده العلمـاء يف  جممـعٌ  قطعـي  أصـلٌ  ويرى بعض أهـل العلـم أن االحتيـاطَ     
  .4، بينما ال يرى فيه البعض إال أصال ترجيحيا3استنباط األحكام والرتجيح بني األدلة

  

  رابعا: حكمه ومسقطاته
ترب وملغى، واملعترب درجات، وامللغى يسـقط اعتبـاره ألسـباب عـدة، تسـمى ينقسم االحتياط إىل مع    

  :5مسقطات االحتياط

  االحتياط املعترب:_1    

                                                           
باب: فضل من اسـتربأ لدينـه، )39ميان (كتاب اإل)2رواه البخاري، واللفظ له، يف (يث النعمان بن بشري: دمتفق عليه من ح_ 1

). ينظــر: ابـــن 1599( 107) بــاب أخــذ احلــالل وتــرك الشــبهات، رقــم: 20( قاة) كتــاب املســا22ســلم مبثلــه يف (، وم52رقــم
  ).6/31، (شرح صحيح مسلم)، والنووي، 1/126، (فتح الباري، حجر

للحسن  عن أيب احلوراء السعدي قال قلت 720رواه ابن حبان يف صحيحه، كتاب الرقائق، ذكر الزجر عما يريب املرء، رقم: _ 2
 صلى اهللا عليه وسلممل حيدثك به أحد؟ قال: مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلمبن علي حدثين بشيء حفظته من رسول اهللا 

اإلحســان بترتيــب صــحيح ابــن ينظــر: الفارســي، ». …دع مــا يريبــك إىل مــا ال يريبــك، قــال: اخلــري طمأنينــة والشــر ريبــة«يقــول: 
)، ورواه 328-8/327، (سـنن النسـائيتصرا يف كتاب األشربة، احلث على ترك الشـبهات، )، ورواه النسائي خم2/52، (حبان

، تحفـة األحـوذي. ينظـر: املبـاركفوري، "هـذا حـديث صـحيح"، وقـال:2637، رقـم: 22الرتمذي يف أبواب صفة القيامة، باب: 
قـه الـذهيب، كتـاب البيـوع، دع مـا ، ووافالمسـتدرك)، وصححه احلاكم يف 1/200، (المسند). ورواه أمحد يف 7/186-187(

  ). 2/13يريبك، (
  ).3/112)، وموقوفا يف (3/153كذلك عن أنس بن مالك مرفوعا يف (  المسند ورواه أمحد يف   

. وقــد خلــص مــن حتليلــه ألقــوال ابــن حــزم أنــه يقــول مبشــروعية االحتيــاط للحكــم 419-418، 397، صاالحتيــاطبلكــا، _ 3
  .403أن االحتياط للحكم ال يكون إال مستحبا، ص واالحتياط ملناط احلكم، ويرى

  .103، صنظرية التقريب والتغليبالريسوين: _ 4
  .441إىل430و ،410إىل403، صاالحتياط ينظر: بلكا،_ 5
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سـل اليـدين كغ1واالحتياط ضربان: أحدمها ما يندب إليـه، ويعـرب عنـه بـالورع"): ه660قال العز (    
الف العلمـــاء عنـــد تقـــارب املأخـــذ، قبـــل إدخاهلمـــا إىل اإلنـــاء، واخلـــروج مـــن خـــ مثالثـــا إذا قـــام مـــن النـــو 

وكإصــالح احلكــام بــني اخلصــوم يف مســائل اخلــالف، وكاجتنــاب كــل مفســدة مومهــة وفعــل كــل مصــلحة 
  …وضابطه أن يدع ما يريبه إىل ما ال يريبه…مومهة

الضـــرب الثــــاين: مــــا جيــــب مــــن االحتيــــاط لكونــــه وســــيلة إىل حتصــــيل مــــا حتقــــق حترميــــه، فــــإذا دارت     
وإذا دارت املفســـدة بـــني الكراهـــة  …جيـــاب والنـــدب فاالحتيـــاط محلهـــا علـــى اإلجيـــاباملصـــلحة بـــني اإل

  …والتحرمي فاالحتياط محلها على التحرمي

ولالحتيـــاط لتحصـــيل مصـــلحة الواجـــب أمثلـــة: أحـــدها: أن مـــن نســـي صـــالة مـــن مخـــس ال يعـــرف     
   …اخلمس ليتوسل باألربع إىل حتصيل الواجبة هعينها فإنه يلزم

ياط لدرء مفسدة احملرم أمثلة: أحدها إذا اشتبه إناء طاهر بإناء جنس، أو ثوب طاهر بثوب ولالحت    
  .2"جنس، وتعذر معرفة الطاهر منهما، فإنه جيب اجتناما درءا ملفسدة النجس منهما

      

ة معارضـأو  ،هـا مكروهـةان كل ْميـاالحتياط امللغى: وأهم أسبابه معارضـة الـنص، كـالقول بـأن األ_2    
 عنهـــا زوجهـــا بأقصـــى األجلـــني، ويســـقط كـــذلك للوسوســـة، احلامـــل املتـــوىف داإلمجـــاع كـــالقول باعتـــدا

،ويســـقط للمشـــقة املعتـــربة كمـــا إذا اختلطـــت 3ويســـقط للمصـــلحة الراجحـــة كطاعـــة األبـــوين يف الشـــبهة

                                                           
ى ورعــا"، وقــد قســم مبلكــا: "فــالورع عنـد عامــة العلمــاء ال يطلــق إال علـى احتيــاط النــدب، أمـا االحتيــاط الواجــب فــال يسـ قـال_ 1

  .405ص ،االحتياط ط املستحب إىل ما يندب فعله ندبا مؤكدا، وإىل احتياط فضيلة. وهو ما يندب إليه ندبا ضعيفا"،االحتيا
  ، باختصار.)22-2/17( ،قواعد األحكام_ 2
ذا وجـب عليــه جـزاء صــيد وذكــر كـذلك إسـقاط االحتيــاط العتبـار تعبـدي خــاص كمـا إ ،441إىل430ص ،االحتيـاط بلكـا،_ 3

  ولعل هذا النوع مبا ملحق مبا أسقطته معارضة النص. ،441_440ص زه، ألن املطلوب املماثلة،مل جيُ  بدنة خرجأشاة مثال ف
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  .1ومثلها حاالت الشبهة غري احملصورة عموما حمرمة بنساء مدينة كبرية،

  

                                                           
  .438إىل 436 ،االحتياط، وبلكا، 128-127ص ،رفع الحرج الباحسني،: ينظر_ 1
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  ه بقـاعدة الدرء  الفرع الثاني:عالقت
االحتياط هو األخذ باألبرأ للذمة واآلكد طلبا إذا اشتبه على املسلم األمر يف استنباطه للحكم أو     

  زيله إياه على واقعه. ـيف تن

طلـــب الشـــرع يف املنهيـــات آكـــد مـــن طلبـــه يف  واملعـــىن الـــذي تـــدل عليـــه أدلـــة قاعـــدة الـــدرء هـــو أن    
  املأمورات.

 الرتكـــي علـــى ب فيهـــا االحتيـــاطغلـــفيُ  القاعـــدتني تـــداخل يف كثـــري مـــن القضـــايا،وهلـــذا حيصـــل بـــني     
  الفعلي:

ومنها يف تعارض األدلة تقدمي املكره على النادب، أو احملرم على املوجب: قال املطيعي معقبا علـى     
 زلة ـمبنـ وأن تـرك الواجـب وارتكـاب احملـرم ألننـا ال نسـلم أنـه لـيس ههنـا احتيـاط، …"ى بينهمـا:مـن سـو
ففي ترك احلرام دفع املفسدة ويف فعل الواجب جلب املصلحة، واعتناء الشـرع بـدفع املفاسـد …واحدة،

  .1"تنائه جبلب املصاحلعآكد من ا

لة الـــورع بـــاخلروج مـــن اخلـــالف اخـــتالف العلمـــاء بـــني موجـــب وحمـــرم أو بـــني نـــادب أومنهـــا يف مســـ    
هـو حـرام أو واجـب فالعقـاب متوقـع علـى كـل تقـدير فـإن اختلفـوا هـل "): ه684(يفقال القـرا ومكره:

ألن رعاية درء املفاسد أوىل من ؛ إال أن نقول أن احملرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب فال ورع،
وإن اختلفـــوا هـــل هـــو  فيكـــون الـــورع الـــرتك، وهـــو األنظـــر فيقـــدم احملـــرم ههنـــا، ،رعايـــة حصـــول املصـــاحل

هتـني علـى مـا تقـدم يف احملـرم والواجـب،  وميكـن تـرجيح املكـروه  اجل لتسـاويمندوب أو مكـروه فـال ورع 
  .2"كما تقدم يف احملرم..

ملـأمور التبس على الناظر األمر لتقارب درجة ا اإذكما ويقع هذا التداخل كذلك يف قضايا التزاحم      
                                                           

  ).4/503( ،سلم الوصول لشرح نهاية السول_ 1
  ).212 -4/210(، 256فرق: ،الفروق_ 2
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إن كـان  ويكون مسـلكه، وحينا آخر رجحان الثاين ،لفيظن حينا رجحان األو نهي عنه، ودرجة امل به،
  ترك املنهي عنه.أن يقدم تأكد االعتناء باملنهيات قائال ب

معــىن تأكــد االعتنــاء بــرتك املنهيــات، وهــو لتــزم موضــع تطبيــق وينبغــي يف هــذه القضــايا وغريهــا أن يُ     
  تساوي درجة املأمور به مع املنهي عنه.

ــموخــارج هــذه الــدائرة يكــون أصــل املوازنــة هــو      حك
ُ
ل االحتيــاط يف القضــية بــرتك بــه يتحــدد هــ ،امل

  القيام به.بالفعل أو 

وهـذا ، معارضـة املصـلحة الراجحـة االحتياط من مسقطات _كما سبق_بعض الباحثنيقد جعل و     
  يف احلقيقة ليس إسقاطا ولكنه انتقال من االحتياط الرتكي إىل الفعلي.

ويعلـم أن  اخلـريين وشـر الشـرين، ومتـام الـورع أن يعلـم اإلنسـان خـري"): ه728وقد قال ابـن تيميـة(    
وإال فمــن مل يـــوازن مـــا يف  الشــريعة مبناهـــا علـــى حتصــيل املصـــاحل وتكميلهـــا وتعطيــل املفاســـد وتقليلهـــا،

الفعل والرتك من املصلحة الشرعية واملفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات ويـرى ذلـك مـن 
  .1"ك ورعا..الورع كمن يدع اجلهاد مع األمراء الظلمة ويرى ذل

  

  

  

                                                           
  م".)، وفيه:"ومتام الورع أن يع10/512( ،مجموع الفتاوى_ 1
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  : سد الذرائعالثانيالمطلب  
  

  :حقيقة سد الذرائع  األولالفرع  
      

  تعريفه:_أوال

  :تعريفات عدة من أمهها رفت الذرائع املمنوعةعُ     

  .1"هي األشياء اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل ا إىل فعل احملظور"): ه520قول ابن رشد اجلد(    

الذريعــة عبــارة عــن أمــر غــري ممنــوع لنفســه خيــاف مــن ارتكابــه الوقــوع يف و " ):ه671وقــول القــرطيب(    
  .2"ممنوع

  . 3"حقيقتها التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة"): ه790وقول الشاطيب(    

عبـــارة عـــن أمـــر غـــري ممنـــوع لنفســـه قويـــت التهمـــة يف أدائـــه إىل فعـــل "وعـــرف الربهـــاين الذريعـــة بأـــا     
  .4"حمظور

أن الوســــيلة تكــــون يف أصــــل وضــــعها جــــائزة متضــــمنة ملصــــلحة  " ممنــــوع لنفســــهغــــري" وقصــــد بقيــــد    
  . 5املكلف

                                                           

1
 ).2/524، (المقدمات_  

2
 ).58_2/57، (104، سورة البقرة_الجامع ألحكام القرآن_  

3
 ).183_5/182، (10، مسألة1، كتاب االجتهاد، طرفالموافقات_  

  .80ص  ،سد الذرائع_ 4 
  .197-196، صسد الذرائعوقد أدخل يف اجلائز املباح واملندوب والواجب، _ 5
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  . 1رًادون إفضاؤها إىل املفاسد ناكوأخرج بقيد " قويت التهمة" الوسائل اليت ي    

  

      

  :حجيته_ثانيا

ة  الـــيت تضــافرت علـــى معناهـــا أدلـــة جزئيـــ القطعيـــةســد الـــذرائع عنـــد كثـــري مـــن العلمــاء مـــن األصـــول     
ωuρ (#θ﴿منهـــــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــاىل:  ،2كثـــــــــــــــــــــــرية ™7 Ý¡n@ šÏ% ©! $# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# #Jρô‰tã Î� ö� tó Î/ 

5Ο ù= Ïæ...﴾]عـــــز وجـــــل:، وقولـــــه ]108_األنعـــــام ﴿$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö� ÝàΡ $# (#θ ãè yϑ ó™ $#uρ 3 
šÌ� Ï�≈ x6 ù= Ï9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r&﴾]104-البقرة[.  

ويــرى مجــع مــن  وعــدم اعتبــاره عــن احلنفيــة والشــافعية، وقــد اشــتهر القــول بــه عــن املالكيــة واحلنابلــة،    
يف صحة األصـل ولكـن يف ليس اخلالف  أنو  العلماء أن يف فروع هذين املذهبني ما يؤكد اعتبارمها له،

  .3مدى األخذ به واالعتماد عليه

                                                           
التقريــب  ريــةنظل اخلــوف، ينظــر: الريســوين، عــة هــي الــيت عــرب عنهــا القــرطيب بف، وقــوة التهمــ81-80، صرائعذســد الــبنظــر: _ 1

  . 385-382، صوالتغليب
المناهج األصولية  )، وفتحي الدريين،56و4/59( ،6مسألة ،4فصل  ،1طرف كتاب األدلة، ،الموافقات ينظر الشاطيب،_ 2

  فما بعدها. 337ص ،سد الذرائعوالربهاين،  ،19ص ،بالرأي في االجتهاد
)، وحســني حامــد 68-4/67( ، املوضــع الســابق،الموافقــات، والشــاطيب، 449ص ،شــرح تنقــيح الفصــولالقــرايف،  ينظــر:_ 3

 ،ســـد الـــذرائع، والربهـــاين، 309،صأصـــول الفقـــه اإلســـالمي ، وحممـــد مصـــطفى شـــبلي،226ص ،نظريـــة المصـــلحةحســـان، 
  . 672ىلإ651



 الدرء ببعض األصول والقواعد    الفصل الثاني______________________________عالقة قـاعدة

250 

   

      

  ه  لامثالثا:مجال إع
فمـــا كـــان  عتـــرب يف ضـــبط موضـــع تطبيـــق قاعـــدة ســـد الـــذرائع مـــدى إفضـــاء الوســـيلة إىل املفســـدة،يُ      

وما كان  البئر خلف باب الدار يف الظالم حبيث يقع فيه الداخل بال شك، كحفر نع إمجاعا،قطعيا مُ 
  فيه.نادرا مل مينع إمجاعا كحفره مبوضع ال يؤدي غالبا إىل وقوع أحد 

فهـذا حمـل نظـر 1أو كثـريا غـري غالـب كبيـوع اآلجـال ار،فضاؤه غالبا كبيع العنب للخم إأما ما كان      
  .2واختالف

وليس هذا هو الضابط الوحيد يف منع وسائل الفسـاد، بـل هنـاك اعتبـارات أخـرى يرجـع حاصـلها      
  ل:آومفسدة امل الوسيلة إىل املوازنة بني مصلحة

 قــــد تكــــون وســــيلة احملــــرم غــــري حمرمــــة إذا أفضــــت إىل مصــــلحة راجحــــة،"): ه684(يفقــــال القــــرا     
  .3 ."كالتوسل إىل فداء األسرى بدفع املال للكفار..

 يف الفـرق الرابـع والتسـعني واملائـة ذريعـة الفسـاد يفوقد قسم شهاب الدين القرا"وقال ابن عاشور:      
ومثــل  ،رالعنــب خشــية مــا يعتصــر منــه مــن اخلمــزراعــة  مثــل: جممــع علــى عــدم ســده، إىل ثالثــة أقســام،

كحفـر اآلبـار يف طريـق املـارة دون سـياج، وخمتلـف  وجممـع علـى سـده، التجاور يف البيوت خشية الزنـا،
  مثل: بيوع اآلجال. فيه،

                                                           
فهــذه املعاملــة يكثــر التوســل ــا إىل إقــراض   جــل مث يشــرتيها منــه خبمســة نقــدا،أع ألحــدهم ســلعة بعشــرة دنــانري إىل مثــل أن يبيــ_1

  مخسة للحصول  على عشرة.
ـــة التقريـــب والتغليـــب)، والريســـوين، 77اىل3/54( ،5مســـألة ،2قســـم ، كتـــاب املقاصـــد،الموافقـــات ،ينظر:الشـــاطيب_ 2   نظري

  هنا ويف مواضع أخرى ألن أجزاء من الكتاب ساقطة من طبعة دار الكلمة. ا، وقد اعتمد428اىل419ص ،)(مطبعة مصعب
  ).2/33( ،58فرق ،الفروق_ 3
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وما هو عندي إال التوازن بني مـا  ومل يبحث عن وجوب االعتداد ببعض هذه الذرائع دون بعض،     
الــه مــن املفســدة، فرتجــع إىل قاعــدة تعــارض املصــاحل ئذريعــة مــن املصــلحة ومــا يف ميف الفعــل الــذي هــو 

  .1 "واملفاسد..

و ذا ننتهي إىل أن املكلف عليه أن يتعرف يف األخذ بالذرائع مضار األخذ …"وقال أبو زهرة:      
  .2"…وأيهما رجح أخذ به ويراجح بينهما، ومضار الرتك،

"علـى أن  ده:قَ اق رأي القائلني بسد الذرائع املفضية كثريا إىل املفاسد ونَـ وقال الريسوين بعد أن س     
  ومها: هناك أمرين ال بد من أخذمها بعني االعتبار يف مسألتنا،

 أو مقــدارا، أو نوعــا، ،مرتبــة النظـر إىل خطــورة املفســدة املتـذرع إليهــا،  فكلمــا عظــم خطرهـا:_ 1     
  .…قي منها وسد سبلها أكثر، والعكس بالعكسكلما كان االحتياط يف التو  أو أثرا،

فــإذا كانــت مصــلحة ضــئيلة  املصــلحة الــيت تفــوت النــاس عنــد ســد الذريعــة علــيهم، النظــر إىل_ 2     
أو يوجد لتحصيلها طرق عديدة غري الطريـق الـذي قـد يفضـي  أو ال تتعدى مرتبة التحسينات، القدر،

بيل الكراهة دومنا حاجة إىل حتقق غلبة اإلفضـاء إىل ولو على س فإن سدها يكون مناسبا، إىل الفساد،
أمــا حينمــا يكــون ســد الذريعــة مســتلزما لتفويــت مصــلحة كبــرية وإحلــاق حــرج بالنــاس فــاألمر  املفســدة.
ويشـــتد احلـــرج  ،اوقـــد تعظـــم أمهيـــة املصـــلحة وتشـــتد احلاجـــة إليهـــ وال بـــد مـــن اشـــرتاط الغلبـــة. خيتلـــف،

والســــيما إذا تضـــــاءلت املفســـــدة  وال بغلبتـــــه،  بكثـــــرة إفضــــاء،ال بتفويتهــــا فـــــال تســــد ذريعتهـــــا حينئــــذ،
والذرائع احملرمـة الـيت  حتظر،الذرائع املباحة اليت قد  حددويف ضوء هذه املعادلة وهذه املوازنة تت…املتوقعة

                                                           
  ).3/266(الفروق، وكالم القرايف يف 116ص ،مقاصد الشريعة_ 1
  .276ص )،.م.أالفكر العريب، د (القاهرة:دارأصول الفقه_ 2

 ،1ط ) (بريوت: دار ابن حزم،55، إصدار مركز التفكري اإلبداعي(ريعة اإلسالمية وفقه الموازناتالشوينظر:عبد اهللا الكمايل، 
  .148-147م)، ص2000/ه1421
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  .1"…قد تفتح،  فليست احتماالت اإلفضاء دائما هي العنصر احلاسم الوحيد

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

                                                           
  .428_427(مطبعة مصعب)، صنظرية التقريب والتغليب_ 1
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  الثاني: عالقته بقـاعدة الدرءالفرع  

       

إن معـــىن قاعـــدة الـــدرء، وهـــو تأكـــد اعتنـــاء الشـــرع بـــدفع املفســـدة نســـبة إىل حتصـــيل املصـــلحة، ال      
فـــتح: تســـد إذا رجحـــت مفســـدة املـــآل، وتفـــتح إذا رجحـــت ســـد تُ يوجـــد يف ســـد الـــذرائع، ألـــا كمـــا تُ 

  مصلحة الوسيلة. 

       

يف جمــال إعمــال قاعــدة الــدرء، ولكــن  ء يف ســد بعــض الــذرائع كمــا مــر وقــد يســتند إىل قاعــدة الــدر      
  البد من حتقق املساواة بني طريف التزاحم ليصح إعمال القاعدة. 

       

 ،1ولعل أهم ما جيمع بني سد الذرائع وقاعدة الدرء أن كليهما حمل لتزاحم بـني مصـلحة ومفسـدة     
  صلحة..دفع املفسدة على جلب املقدم ويف كليهما يُ 

كمســـألة تـــويل القضـــاء،  عتمـــد علـــى القاعـــدتني معـــا يف معاجلـــة مســـائل مـــن هـــذا القبيـــل،وهلـــذا يُ      
  ومسألة قيادة املرأة للسيارة،  وقد تقدمتا يف الفروع املخرجة على قاعدة الدرء.

       

      ـ وما بدسـواء كـان ح دائمـا د يف تطبيـق القاعـدتني مبقتضـيات أصـل املوازنـات ليقـدم الـراجمن التقي

                                                           
ط هــذا يف ســد ويشــرتط يف قاعــدة الــدرء أن تكــون املصــلحة يف صــورة جلــب منفعــة، واملفســدة يف صــورة مضــرة، ولعلــه ال يشــرت _ 1

  ، وهذا ما جيعله أقرب إىل املعىن املستدل به على قاعدة الدرء وهو تقدمي ترك املنهيات على فعل املأمورات.الذرائع
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  فسدة.املصلحة أو امل

  فإذا مل يراع هذا القيد فإن مصاحل كثرية در ألجل استدفاع مفاسد مرجوحة أو مغمورة.     

إن املبالغة يف سد الذرائع قد حترم الناس من خريات كثرية، ومصاحل كبرية،  "قال الشيخ القرضاوي:     
  .1"ر مستطري، وفساد كبريشكما أن املبالغة يف فتحها قد تؤدي إىل 

وقـــع بعـــض الفقهـــاء عنـــد إجـــراء قاعـــدة الـــذرائع يف أغـــالط "وقـــال الشـــيخ حممـــد اخلضـــر حســـني:      
فادحــة كتصــريح بعضــهم بــاملنع مــن تعلــم الطبيعيــات بنــاء علــى أــا تفســد االعتقــاد باخلــالق وجتــر إىل 

الضــرورية للنجــاة مــن الســلطة القاتلــة هاويــة اإلحلــاد غالبــا، ومل ينظــر إىل أن تعلمهــا قــد أصــبح الوســيلة 
وهي سلطة االستعمار، مث إن املفسـدة الـيت تنشـأ عنهـا وهـي تزلـزل العقيـدة ميكـن التقصـي عنهـا بتعلـيم 

 الشـــريعة والعلـــم الصـــحيح علـــى وفـــاق أصـــول الـــدين علـــى الطريـــق احملكـــم والوجـــه الـــذي يتجلـــى بـــه أن
  .2"متني

    

                                                           
، وحنـوه يف 145ص، م)1989/ه1410، 2(الكويـت: دار القلـم، طاالجتهاد في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاوي،  _ 1

  .275ص أليب زهرة، أصول الفقه
  ).3/85( ،5، مسألة2، كتاب املقاصد، قسمالموافقاتش هام_ 2
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 قواعــــدبعض الالمبحــــث الثــــاني:  عالقتهــــا بــــ
  فقهيةال

  المطلب األول: إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام

  المطلب الثاني: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الدرء ببعض األصول والقواعد    الفصل الثاني______________________________عالقة قـاعدة

256 

  المطلب األول: إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام
  

  الفرع األول:  عرض القـاعدة:

  

  أوال:  معناها:

  ب حكم احلرام، فيجتنب الكل حبالله وحرامه.ل احلرام غُ تفيد القاعدة أن احلالل إذا اجتمع مع      

أي أن  ،1 وهــي مرادفــة عنــد كثــري مــن العلمــاء لقاعــدة:(ما اجتمــع حمــرم ومبــيح إال غلــب احملــرم )     
  املقصود باحلالل فيها املباح:

ضعه إذا اختلط احلالل باحلرام وجب اجتناب احلالل مو  قول األصوليني:"):ه794قال الزركشي(     
  .2"…يف احلالل املباح

إذا اجتمـــع احلـــالل  قولـــه:") قـــال:ه970شـــباه ابـــن جنـــيم() يف شـــرحه أله1098لكـــن احلمـــوي(     
واحلــــرام غلــــب احلــــرام يعــــين ســــواء كــــان احلــــالل مباحــــا أو واجبــــا، وخــــص الشــــافعية احلــــالل بــــاحلالل 

  3"…املباح

      

                                                           
موسـوعة ، والبورنـو، 621-620ص: ،نظرية التقعيد الفقهـيوحممد الروكي،  ،109ص ،باه والنظائراألش ،ابن جنيم :ينظر_ 1

  ).422-1/421،(القواعد الفقهية
)، ت: تيســري فــائق أمحــد حممــود(، فــي القواعــدالمنثــور ، "...أمــا إذا  اخــتلط الواجــب بــاحملرم روعــي مصــلحة الواجــب"متامــه:_ 2
)1/132-133 .(  
  ).1/335( ،غمز عيون البصائر _ 3
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  ثانيا: أدلتها وموقف بعض العلماء منها  
مـــــا اجتمـــــع احلـــــرام واحلـــــالل إال غلـــــب احلـــــرام «معـــــىن القاعـــــدة حـــــديث ضـــــعيف لفظـــــه:يـــــروى يف     

  .1»احلالل

مل يكن على هذا احلـديث، بـل علـى أصـل  ويبدو أن التعويل يف بناء القاعدة عند كثري من العلماء    
  .2االحتياط وما قام عليه من أدلة

لـى فـروع حمـدودة وقـع فيهـا تغليـب احلـرام هـذه القاعـدة إمنـا اعتمـدت ع" ويرى األستاذ الريسوين أن    
 ،على احلالل، ويف بعضها خالف، واعتمدت أيضا على األخذ باالحتياط وهو أصل ترجيحي ال غري

  فكل هذه االعتبارات جتعل القاعدة ظنية ال غري. وقد يكون االحتياط أحيانا هو التحليل،

جيح التحـرمي علـى التحليـل، مـن هـؤالء أبـو ومما يؤكد هذا أن بعض العلماء يعارضون أصال مبدأ تر     
الوليــد البــاجي، حيــث يــرى أن التحــرمي والتحليــل ســواء ال يــرتجح أحــدمها عــن اآلخــر ــرد كونــه حترميــا 

                                                           
مــن _39، حبيــب الرمحــان األعظمــي(المصــنفعبــد الــرزاق بــن مهــام الصــنعاين يف رواه عــن ابــن مســعود رضــي اهللا عنــه موقوفــا _ 1

عبد الرزاق عن الثوري  "، ولفضه:12772مرأته..،رقم:ام )، يف كتاب الطالق، باب الرجل يزين بأأ.م.منشورات الس العلمي، د
قـال سـفيان: وذلـك يف الرجـل  "مـا اجتمـع حـالل وحـرام إال  غلـب احلـرام علـى احلـالل"عن جـابر عـن الشـعيب  قـال قـال عبـد اهللا: 

روي عن ابـن  مسـعود الذي  وأما"وقال البيهقي: ،)200-7/199("، فإذا كان ذلك فارقها يفجر بامرأة  وعنده ابنتها أو أمها،
ن مسـعود، وجـابر اجلعفـي ابـرواه جابر اجلعفي عن الشعيب عـن ما اجتمع احلالل واحلرام إال غلب احلرام على احلالل فإمنا  قال: أنه

السنن ، "منقطع، وإمنا رواه غريه مبعناه عن الشعيب  من قوله غري مرفوع إىل عبد ا هللا بن مسعودوالشعيب عن ابن مسعود  ضعيف،
قلت:وأخرجه من هذا ")، وقال السيوطي بعد أن نقل كالم البيهقي:7/169( باب الزنا ال حيرم احلالل،كتاب النكاح،   ،كبرىال

  ."وهو موقوف على ابن مسعود ال مرفوع الطريق عبد الرزاق يف مصنفه،
تخــريج األحاديــث العراقــي،   الــرحيم بــن احلســني عبــد، لعراقــي يف احلــديث:مل أجــد لــه أصــالوقــال ا .106ص ،باه والنظــائرشــاأل

 1409، 1لبشـــــائر اإلســـــالمية، طد بـــــن  ناصـــــر العجمـــــي( بـــــريوت: دار ات.حممـــــ ،واآلثـــــار والواقعـــــة فـــــي منهـــــاج البيضـــــاوي
  ). 1/565( ،387رقم: ،السلسلة الضعيفة، وأورده األلباين يف 112، ص87م)، رقم: 1989هـ/

ـــد ، والروكـــي، 106، صاألشـــباه والنظـــائرلســـيوطي، )، وا1/117، (شـــباه والنظـــائراألينظـــر: ابـــن الســـبكي، _ 2 نظريـــة التقعي
-10/147( )،5/44( ،المبســوطحــديث، ينظــر: ، وبعــض الفقهــاء كالسرخســي يــورد القاعــدة علــى أــا 621، صالفقهــي
184-179.(  
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كتحـــرمي حكمـــان شـــرعيان، وحتليـــل احلـــرام   الـــدليل علـــى مـــا نقـــول:أن اخلطـــر واإلباحـــة"قـــال: وحتلـــيال،
1"احلالل

…"2.  

يف هذا املوضع الذي نقـل منـه األسـتاذ طرفـا، وهـو الرتجيحـات  )ه474التأمل يف كالم الباجي(بو     
غــــري الصــــحيحة بــــني املعــــاين أو العلــــل، ويف املوضــــع اآلخــــر الــــذي حتــــدث فيــــه عــــن الرتجيحــــات بــــني 

مل يكن على تغليب احلرام إذا اختلط باحلالل، ولكن على إحلـاق  الباجي يظهر أن اعرتاض .3األخبار
  حال تعارض األدلة حبال االختالط. ر على املبيحظتقدمي احلا

      

.فـإن قيـل: فـإذا تعـارض مـا …"):ه450فهم منه أن يف القاعدة خالفا هو قول املـاوردي(والذي يُ     
  يوجب احلظر واإلباحة  يغلب حكم احلظر  على اإلباحة. قيل قد اختلف أصحابنا فيه:

  فمنهم من سوى بينهما، واعترب ترجح أحدمها بدليل.   

منهم من غلب احلظر، وهـو قـول األكثـرين،  لكـن يكـون هـذا فيمـا امتـزج فيـه حظـر وإباحـة، فأمـا و    
ما مل ميتزج فيه احلظر واإلباحة فال يوجب تغليب احلظر على اإلباحة، كاألواين إذا كان بعضها جنسـا، 

  .4 "وبعضها طاهرا مل متنع من االجتهاد يف الظاهر..

أنــــه لــــيس هــــذا بــــاختالف يف أصــــل  _واهللا ســــبحانه أعلــــم_حســــبوأ"قــــال األســــتاذ بلكــــا معلقــــا:    
القاعــدة، بــل يف جماهلــا وبعــض شــروطها وفيمــا خيــرج عنهــا..ألن مــن صــور اخــتالط احلــالل بــاحلرام مــا 

                                                           
  .684ص ،إحكام الفصول_ 1
  .104-103ص ،نظرية التقريب والتغليب_ 2
  .673-672ص ،إحكام الفصول_ 3
واملسألة اليت ورد فيها هي مسألة الكلب إذا أكل من الصيد هل حيرم ما تقدمه من صيده الذي  )،19/12( ،الكبير الحاوي_ 4

  ). 1/126( ،المنثورمل يأكل منه.ونقل كالمه هذا الزركشي يف 
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  .1 ."يوجب االجتناب إمجاعا..

  

هلم قاعدة عكس هـذه القاعـدة، " يف خامتة عرضه للقاعدة وما تعلق ا: )ه911وقال السيوطي(    
 .2والـدارقطين عـن ابـن عمـر مرفوعــا هوهــو لفـظ حـديث أخرجـه ابـن ماجــ ،"احلـرام ال حيـرم احلـالل وهـي

 ؛مبعـارضولـيس » إذا اجتمـع احلـالل واحلـرام غلـب احلـرام«ي: وقد عـورض بـه حـديث: قال ابن السبك
  .4"..3اال صريورته يف نفسه حرام واحتياطاً  احلالل حكم احلرام تغليباً  إعطاءُ َمث  هألن احملكوم ب

      

  مجال إعمالها: _ثالثا 

وقد اخرتت مـن مواضـع إعماهلـا  جمـالني: اخـتالط  ،5روع القاعدة يف كتب األشباه كثرية ومتشعبةف    
  يح مع احملرم:وتعارض املب احلالل باحلرام،

  :اماختالط احلالل باحلر _1 
                                                           

  ، ونقل كالم الغزايل اآليت يف جمال اإلعمال.238، صاالحتياط_ 1
سـنن ابـن ، 2015م احلـالل، رقـم:) باب ال حيرم احلـرا63) كتاب النكاح(9عنهما يف( عن ابن عمر رضي اهللا هرواه ابن ماج_ 2

)، والـدارقطين يف  7/168( ،السـنن الكبـرى)، وعنه رواه البيهقي يف كتاب النكاح، بـاب الزنـا ال حيـرم احلـالل، 1/649( ،هماج
ــدارقطني، 89كتــاب النكــاح،  رقــم:  يف املوضــع نفســه، رفوعــاهللا عنهــا مضــي ا)، ورواه البيهقــي عــن عائشــة ر 3/268، (ســنن ال

، )7/168( ). ورواه البيهقي عن علي رضي اهللا عنه موقوفا،268-3/267( ،90و 87)، وبنحوه الدارقطين، رقم:7/169(
  ).565– 1/564( ،388و 385، رقم:السلسلة الضعيفةوأورده احلديث األلباين يف 

  ).1/118( ،ظائراألشباه والنينظر كالم ابن السبكي مبعناه يف _ 3
4

  .116_115ص، األشباه والنظائر_  
حالل وحرام، وقاعدة: إذا تعـارض ة: تفريق الصفقة، وهي أن جيمع يف عقد بني ذكر السيوطي وابن جنيم أنه يدخل يف القاعد_ 5

العبـــادة جانـــب احلضـــر املــانع واملقتضـــي قـــدم املــانع اآليت عرضـــها يف املطلـــب الثـــاين، وأدخــل فيهـــا الســـيوطي قاعـــدة: إذا اجتمــع يف 
 األشــــباه والنظــــائر ، وابــــن جنــــيم،115إىل 108 ،األشــــباه والنظــــائروجانــــب الســــفر غلــــب جانــــب احلضــــر، ينظــــر: الســــيوطي، 

  .118إىل113
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وحـــالل حمصـــور حبـــرام غـــري ت أربـــع: حـــالل حمصــور حبـــرام حمصـــور، الخــتالط احلـــالل بـــاحلرام حـــاال    
  وحالل غري حمصور حبرام حمصور، وحالل غري حمصور حبرام غري حمصور. حمصور،

د النظـر، كالعشـرة مبجـر كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد سـهل علـى النـاظر عـده   واحملصور هو    
  . 1ه كاأللف واأللفني فهو غري حمصورر عد عسُ والعشرين، وما 

دة هــو احلــال األول والثــاين فقــط: أي اخــتالط احملصــور باحملصــور، واخــتالط وموضــع تطبيــق القاعــ    
  .2احلالل احملصور باحلرام غري احملصور

كاة ذ القسم األول:أن تستبهم العـني بعـدد حمصـور كمـا لـو اختلطـت امليتـة مبـ"):ه505قال الغزايل(    
ني مث تلتـبس، فهـذه شـبهة كيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى األختذ أو بعشر م

جيب اجتناـا باإلمجاع..فـإن اخـتلط حـالل حمصـور حبـرام غـري حمصـور فـال خيفـى أن وجـوب االجتنـاب 
  .3"أوىل 

  

  :تعارض املبيح  مع احملرم _2

                                                           
  ).177_2/176) كتاب احلالل واحلرام، (4، ربع العادات(اإلحياءينظر:الغزايل، _ 1
  .239، صاالحتياطبلكا،  _ 2
غـري احملصـور، كمـا لـو اختلطـت عشـر اختالط احلرام احملصـور بـاحلالل  : وال يلزم االجتناب يف حال)، قال2/176، (اإلحياء_ 3

يقـرتن بعالمـة تنـاول مـا مل ياألمـوال يف زماننـا فرضائع بنسوة بلد كبري، أما القسم الرابع وهـو اخـتالط احملصـور بغـري احملصـور كحكـم 
ــاءينظــر رأيــه مــع التــدليل يف  ،ورعه وتركــه حــالل ال يفســق بــه آكلــوأخــذه رام تــدل علــى أنــه مــن احلــ )، 178إىل2/176، (اإلحي

 م)،1987ه/1407، 1، ت.د/فـــــاروق محـــــادة(بريوت: دار اآلفـــــاق اجلديـــــدة، طالـــــورعاألبيـــــاري، علـــــي بـــــن إمساعيـــــل وينظـــــر: 
ام واخـتالط اسـتبه وللغزايل تقسيم آخر لالختالط: اختالط امتزاج،  حبيث ال يتميـز باإلشـارة، كـاختالط املائعـات .36إىل34ص

) 2/176، (اإلحيــاءقــد يكــون ممــا يقصــد عينــه كــالعروض، وممــا ال يقصــد عينــه كــالنقود، ور، وهــذا دمــع متيــز األعيــان، األعبــد والــ
  ).1/126( ،(ت.تيسري فائق أمحد حممود)المنثوروينظر: الزركشي، 
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 ،1)ه970جنيم( وابن ،)ه911كر للقاعدة يف أشباه السيوطي(فرع ُذ  هذا املوضع هو أول    
.. ومن مث إذا تعارض دليل يقتضي التحرمي وآخر "حيث قال:  )،ه794وقبلهما منثور الزركشي(

  اإلباحة ُقدم احلظر يف األصح تغليبا للتحرمي. يقتضي

ومن هذا قال عثمان رضي اهللا عنه ملا سئل عن أختني مبلك اليمني فقال: "أحلتهما آية     
  .2وحرمتهما آية والتحرمي أحب إلينا"

  .3أحب ألن فيه ترك مباح الجتناب حمرم، وذلك أوىل من عكسه" قال األئمة: وإمنا كان التحرمي    

"يف ه): 794وتقدمي الدليل احملرم على املبيح أمر خمتلف فيه بني العلماء، وهلذا قال الزركشي (    
  .4األصح"، ولعّل تقدميه هو قول األكثر

  . 6، وقال البعض: يُقدم املبيح5وقال فريق ثان بالتساوي بينهما    

وهو من القائلني بالتساوي، أن موضع االحتياط هنا هو فعل اتهد ال ه) 505يرى الغزايل (و     
                                                           

  .109ص ، وابن جنيم، األشباه والنظائر،106 ص ،األشباه والنظائرالسيوطي، _ 1
ؤيب أن رجال سأل عثمان بن عفان عن األختني من ملك اليمني، قال: بيصة بن ذُ مل أجده ذا اللفظ، وقد روى مالك عن قَ _2

) باب ما جاء 14، كتاب النكاح، ("جيمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فال أحّب أن أصنع ذلك..
الســـنن ). ورواه البيهقـــي يف 250-16/249، (االســـتذكار. ينظـــر: ابـــن عبـــد الـــرب، 1095م: يف كراهيـــة إصـــابة األختـــني، رقـــ

، بـاب اجلمـع المصـنف )، وعبد الرزاق الصنعاين يف7/163، كتاب النكاح، باب ما جاء يف حترمي اجلمع بني األختني، (الكبرى
  ).3/281، (135، برقم: السنن يف )، ورواه الدارقطين7/189، (12728بني ذوات األرحام يف ملك اليمني، رقم: 

3
  ).126-1/125( ( ،(ت.تيسري فائق أمحد حممود) ،المنثور _ 

4
شــرح )، والشــريازي، 2/315، (شــرح مختصــر ابــن الحاجــب)، والعضــد، 4/501، (نهايــة الســولينظــر: اإلســنوي، _   

 بــن عبــد احملســن الرتكــي (بــريوت: ، ت: د/عبــد اهللالواضــح فــي أصــول الفقــه)، وأبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل، 2/622، (اللمــع
، االحتيـــاط)، وبلكـــا، 20/262، (مجمـــوع الفتـــاوى)، وابـــن تيميـــة، 5/92م)، (1999-هــــ1420، 1مؤسســـة الرســـالة، ط

  .423ص
5
 

، المعتمـــد هـــذا مـــذهب أيب هاشـــم وعيســـى بـــن أبـــان والقاضـــي أيب بكـــر والغـــزايل والبـــاجي، ينظـــر: أبـــو احلســـن البصـــري، _ 
  .684، 672، صإحكام الفصول)، والباجي، 2/482، (المستصفى )، والغزايل،2/685(
"، وقـد مـال إليـه الباحسـني، ومن أصحابنا مـن رأى تقـدمي اإلباحـة"ينسب هذا الرأي إىل القاضي عبد الوهاب، وقال الباجي: _ 6

  .126، صفع الحرجر ، والباحسني، 672، صإحكام الفصول)، والباجي، 3/22، (التقرير والتحبيرابن أمري احلاج، ينظر: 
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فتواه، قال: "وكذا اتهد إذا تعارضت عنده األدلة ورجح جانب احلل حبدس وختمني وظن فالورع له 
  .1االجتناب فلقد كان املفتون يفتون حبل أشياء ال يـُْقِدمون عليها قط..."

  

  

  

  

                                                           
1
 

  ).2/192، (اإلحياء_ 
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  لثاني: عالقتها بقـاعدة الدرءالفرع ا
ال يكاد جيد املطالع لكتاب الوجيز فرقا بني القاعدتني؛ ألن قاعدة الدرء فيه خاصة حباالت     

  .1اختالط احلرام مع املباح، وال يدخل فيها اختالط الواجب واحملرم

سدة، وهو ما ال وسبق أن فروع قاعدة الدرء ال بد أن تكون جهة املصلحة فيها مساوية جلهة املف    
  يشرتط يف هذه القاعدة.

وعّدت القاعدة يف بعض البحوث فرعا لقاعدة الدرء بناء على أن ترك احلرام دفع مفسدة وفعل     
  .2احلالل جلب مصلحة

ال يصح االعتماد على معىن عظم حرص أنه  دم يف مناقشة جمال إعمال قاعدة الدرءتقوقد      
صيل هذه القاعدة إذا ما ُقصد باحلالل فيها املباح، إال إذا كان من الشرع على ترك املنهيات يف تأ

  قبيل املباحات اليت تقع مصلحتها يف أعلى الدرجات ومل يوجبها الشرع اكتفاء بداعي الطبع إليها.

أما أوجه اجتماع القاعدتني وأوجه افرتاقهما فيتوقف حتديدها على مراد القائلني ا منها، وعلى     
  ماهلا لديهم:مواضع إع

إذا كان احلالل يف القاعدة مشتمال على الواجب، وكان التزاحم من معاين لفظ "اجتمع" الوارد     
  يف صيغة القاعدة، أي تزاحم الواجبات واحملرمات، فإنه يصري بني القاعدتني عموم وخصوص وجهي:

ط املباح باحملرم كاختالط هذه القاعدة أعّم من قاعدة الدرء من جهة اشتماهلا على حاالت اختال    
، وقاعدة الدرء أعم من جهة اشتمال املفاسد على املكروهات واحملرمات، واملصاحل 3احملرم بأجنبيات

  على املندوبات والواجبات.

                                                           
1
 

  .268إىل266، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو، _ 
2
 

  .159-158، رسالة ماجستري، صالعمل باالحتياطنوبة برهاين، _م 
  مؤكدة. التزاحم ف ط ممكنة، أما يفمن الفروق الواضحة بني حاالت االختالط وحاالت التزاحم أن مواقعة احلرام يف االختال_ 3
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مات من الدرجة نفسها، أو احملرمات يف تزاحم وتعارض الواجبات واحملر وموضع االلتقاء هو     
  مساوية ملفسدة احملرمات.واملباحات اليت تكون مصلحتها 

أما عالقتها برتجيح كفة املنهيات على املأمورات، فهذه القاعدة أعم من جهة اشتماهلا على      
  املباحات، وترجيح جهة املنهيات أعم من جهة اشتماهلا على املكروهات.

  تزاحم:وكالم بعض العلماء يف موضع تطبيق القاعدة يشعر بأنه مشتمل عندهم على حاالت ال    

"اهلجرة على املرأة من بالد الكفر واجبة ه): 794فمما يستثىن من هذه القاعدة عند الزركشي(    
  ، وهذه حالة تزاحم بني حمرم وواجب ال اختالط فيها.1وإن كان سفرها وحدها حراما"

 واملتأمل يف فروع القاعدة عنده غريه جيد أن املوضع األساس إلعمال القاعدة هو اختالط    
  املباحات باحملرمات، واهللا أعلم.

  

  

  

  

                                                           
1
  ).1/133( ،، (ت.تيسري فائق أمحد حممود)المنثور_  
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  :المانع والمقتضي قدم المانعالمطلب الثاني: إذا تعارض  

  

   :الفرع األول: عرض القـاعدة

  

  ا:معناه _أوالً 

توضع هذه القاعدة يف بعض كتب األشباه ضمن القواعد والفروع الداخلة يف قاعدة: (إذا      
  .2املانع فيها هو احملرم، واملقتضي مبيح، ف1 اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام)

  ومدلوهلا يف بعض كتب القواعد احلديثة خمتلف:     

فمعناها عند مصطفى الزرقا أن الشيء أو العمل إذا كان له حماذير تستلزم منعه، ودواٍع تقتضي      
  .3تسويغه يُرجح منُعه؛ ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

اذ البورنو مثيلة لقاعدة الدرء، واملراد باملانع فيها املفسدة، وباملقتضي "األمر وهي عند األست     
  .4الطالب للفعل لتضمنه املصلحة"

فإذا كان املقصود باملقتضي فيها املصلحة كان شامًال لكل درجات املصاحل: املبيحة والنادبة      
  واملكرهة. واملوجبة، وإذا أريد باملانع املفسدة كان شامالً للمحرمة

راد باملقتضي واملانع غُري ما تقد    
ُ
  :موبعض الفروع الواردة يف كتب األشباه ُتشِعر بأن املعىن امل

                                                           
1
 

  .117ص ،األشباه والنظائروابن جنيم،  ،115ص ،األشباه والنظائرينظر: السيوطي، _ 
2
 

  .622، صنظرية التقعيد الفقهيي، ينظر: حممد الروك_ 
3
  ).2/986، (المدخل الفقهي_ 

4
 

  .266، ص الوجيز_ 
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فمن فروعها: لو ارتد الزوجان معاً قبل الدخول ُيشطر الصداق على األصح، كما لو ارتد وحده،     
  .1وحدها لسقط املهر كله تولو ارتد

أنه اجتمع املقتضي إلسقاط املهر كّله، وهو ردة الزوجة، واملانع من  فكأن وجه التخريج هنا    
  .2إسقاطه كله، وهو رّدة الزوج، فقد املانع، وثبت نصف املهر

  وال عالقة هلذا باملبيح واحملرم، وال باحملاذير والدواعي، وال باملصلحة واملفسدة.    

  .3مضموناً وهدراً ومات ما ال قصاصومن فروعها كذلك: لو جرحه جرحني عمًدا وخطًأ، أو     

ولعل وجه التخريج هنا أنه اجتمع مقتضي القصاص، وهو اجلرح العمد، واملانع منه، وهو اخلطأ،     
  فُقدم املانع.

  وهذا كاألول ال صلة له باملعاين السابقة للقاعدة، واهللا أعلم.    

   

   ثانياً: أدلتها

جتمع احلالل اد ا: فإن كان مدلوهلا هو معىن قاعدة: (إذا إن أدلة القاعدة تتوقف على املرا    
  ) كانت أدلتها هي أدلة هذه القاعدة.غلب احلرام واحلرام

   .بنيت عليهما وإن كانت مماثلة لقاعدة الدرء انبنت على     

 م، وهو ما مل أقف عليه يف كتب القواعد اليتوإن كان يُراد ا معىن أعم افتقرت إىل دليل أع    

                                                           
1
 

  ).348/ 1( ،(ت.تيسري فائق أمحد حممود) ،المنثور، والزركشي، 115، صاألشباه والنظائروطي، ينظر: السي_ 
2
 

ردة الـزوج. وقـد علـل  وكان ميكن أن يقلب األمر فيقال: لقد اجتمع املقتضي لنصف املهر واملانع منه فقدم املقتضـي لـه، وهـو_ 
بـت رِدُـا، وذكـر ل فغُ  بإسقاطه كله بـأن املهـر حـق للزوجـةه الثاين القائل ني، وعلل الوجا الرأي بأن الزوج أقوى املتناكحاملاوردي هذ

  .)405/ 11، (الحاوي الكبير: أن هلا ربع املهر، ينظر: ا ثالثاً وجه
3
 

  .117، صاألشباه والنظائر، وابن جنيم، 115، صاألشباه والنظائرينظر: السيوطي، _ 
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   .طالعتها

  

  ثالثاً: مجال إعمالها

على بيان أن موضع تطبيقها ال يشمل الصور  حيرص املوردون للقاعدة _من احملدثني خصوصًا_     
إذا (، وأثبت بعضهم هذا القيد يف صياغة القاعدة فقال:1اليت يكون املقتضي فيها أعظم من املانع

  .2)املقتضي أعظمتعارض املانع واملقتضي يقدم املانع إال إذا كان 

  ومن فروع القاعدة:     

واملقتضي أن  مينع الراهن من بيع العني املرهونة؛ لتساوي املانع واملقتضي، واملانع أا ملك للغري،_    
  .3ناهصاحبها مدين للر 

مينع الشريك من التصرف يف املال املشرتك بصورة تضر بشريكه؛ ألن حق شريكه مانع، وإن  _    
  مقتضياً. كان حق نفسه

  .4وكذا أحد صاحيب السفل أو العلو يف األبنية ذات الطوابق

  . 5إذا كان يرتتب على اخلروج عليه مفسدة أعظم من جوره _مينع اخلروج على اإلمام اجلائر    

  .1يلد وتعديله قدم اجلرح على التعدإذا تعارض جرح الشاه_    

                                                           
1
 

نظريـة  )، وحممـد الروكـي،2/987(، ومصـطفى الزرقـا، املـدخل الفقهـي242ص ،شـرح القواعـد الفقهيـةينظر: أمحد الزرقـا، _ 
  .623 _622، صالتقعيد الفقهي

2
 

  .266، صالوجيز، _البورنو 
3
 

  .622، صنظرية التقعيد الفقهي ، وحممد الروكي،243، صشرح القواعد الفقهيةأمحد الزرقا، _ 
4
 

  ).2/986، (المدخل الفقهيمصطفي الزرقا، _ 
5
 

  .243ص ،شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد _ 
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  فعلها.لو ضاق الوقت أو املاء عن سنن الطهارة حرم _    

  .     2فاألصح أنه ال يغسل _لو استشهد اجلنب    

      

  فخرج عن القاعدة: ه املقتضيومثال ما ترجح في     

ا عليه، إذا مل جيد املضطر ما يدفع به اهلالك عن نفسه إال طعام الغري فإنه جيوز له تناوله جرب _    
لكا للغري، وقدم املقتضي ألن حرمة النفس إحياء املهجة، واملانع كون الطعام م ويضمنه له، فاملقتضي
  3.أعظم من حرمة املال

  4_جيوز للوسيط بني املتخاصمني أن يكذب لإلصالح بينهما.     

      

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

1
 

  ).2/987، (المدخل الفقهيالزرقا،  ، ومصطفى246، صشرح القواعد الفقهيةأمحد الزرقا، _ 
2
 

). وقـال ابـن جنـيم: 1/348( ،(ت.تيسـري فـائق أمحـد حممـود) ،المنثـور. والزركشـي، 115، صاألشـباه والنظـائرالسـيوطي، _ 
  .117، صاألشباه والنظائراإلمام ومقتضاها أال يغسل كقوهلما"، "لو استشهد اجلنب فإنه يغسل عند 

3
 

  . 243، صشرح القواعد الفقهيةأمحد الزرقا، _ 
4

 ).2/987، (المدخل الفقهيمصطفى الزرقا،  _ 
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  الفرع الثاني: عالقتها بقـاعدة الدرء
        

 )ملانعإذا تعارض املانع واملقتضى قدم ا_كما تقدم_ إىل أن قاعدة: (لقد ذهب بعض األساتذة      
على تأكد اعتناء الشرع باملنهيات مقارنة  ة الدرء، واستند بعضهم يف تقعيدهامماثلة لقاعد

  .1باملأمورات

       املانع أعم من املفسدة،   عنه قاعدة الدرء؛ ألنوليس يف صيغة القاعدة املعىن الذي تعرب
له قد  ار مصلحة، واملقتضيعل قد يكون مفسدة أو إهدأعم من املصلحة، فاملانع من الف واملقتضي

  . دفع مفسدةأو  مصلحة يكون

وهلذا جند يف فروع بعض املستدلني مبعىن قاعدة الدرء على هذه القاعدة: منع اخلروج على اإلمام      
  دتني.س، وهذا تزاحم بني مف2اجلائر إذا كان يرتتب على اخلروج عليه مفسدة أعظم من جوره

أقرب  كانت القاعدةقتضي املفسدة واملصلحة باملعىن الواسع للكلمتني  كان معىن املانع واملفإن        
املنهيات على فعل املأمورات الذي دلت عليه أهم أدلة قاعدة الدرء؛ ألن ترك إىل معىن ترجيح كفة 

   واملقتضيات مأمورات. املوانع منهيات

قة للمعىن الذي وضعت له، ما قصد بقاعدة الدرء كانت الصيغة غري مطاب وإن كان املقصود ا     
  عنها. ىنوكان يف قاعدة الدرء غِ 

  .حترير معىن القاعدة حىت يتبّني موضعها من باقي القواعد نفال بد م    

  

                                                           
1
 

  ).2/986، (المدخل الفقهي العامومصطفى الزرقا،  ،243، صشرح القواعد الفقهيةينظر: أمحد الزرقا، _ 
2
 

بل يف فروعه ما ال تبدو فيه عالقة بالتزاحم أصـال، كمسـألة شـهادة اثنـني أنـه  ،243، صشرح القواعد الفقهية، أمحد الزرقا_ 
  .245مات وهي امرأته، وشهادة آخرين أنه طلقها قبل موته يفىت بأولوية بّينة الطالق، ص
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  المبحث الثالث: عالقتها بقواعد أخرى
  المطلب األول: التخلية قبل التحلية

  المطلب الثاني: الغاية ال تبرر الوسيلة
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  ول: التخلية قبل التحليةالمطلب األ

  

  الفرع األول: عرض القـاعدة
       

ها تسبق يف تزكية النفس حتليتَ  ائل أو املنهيات مرحلةٌ قصود بالقاعدة أن التخلية عن الرذامل     
  بالفضائل أو املأمورات.

فإن كنت ):"ه505(ذا املعىن وجتليته، فقال الغزايلولقد ضرب القائلون ا أمثاال عدة لتقريب ه     
مريدا لآلخرة وطالبا للنجاة وهاربا من اهلالك األبدي، فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعالجها، على ما 

فإن  ؛فصلناه يف ربع املهلكات، مث ينجّر بك إىل املقامات احملمودة املذكورة يف ربع املنجيات ال حمالة
من احلشيش نبت فيها أصناف الزرع القلب إذا فرغ من املذموم امتأل باحملمود، واألرض إذا نقيت 

  .1"ن مل تفرّغ من ذلك مل تنبت ذاكإوالرياحني، و 

ك وخيرج النباتات األجنبية من بني الزرع و شبه فعل الفالح الذي يقلع الش إن معىن الرتبية يُ وقال: "    
  .2عهل ريليحسن نباته ويكمُ 

                                                           
كتـــاب أســـرار الطهـــارة، )3). و(1/66). وينظـــر كـــذلك: (1/54)كتـــاب العلـــم، (1، ربـــع العبـــادات، (إحيـــاء علـــوم الـــدين_ 1
  ). 5/208)كتاب احملبة، (6وربع املنجيات، ( ،)1/167-168(

2
. وقـد 24م)، ص1990هــ/1410، 1(بـريوت: مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، ط أيهـا الولـد المحـبحممـد بـن حممـد الغـزايل، _  

التربيـة األخالقيـة يف كتـاب: بالواسـطة يـاجلن مقداد د/ هـ)776لسان الدين ابن اخلطيب، ( نقل هذا املعىن عن حممد بن عبد اهللا
، وورد معـىن القاعـدة يف قـول التسـرتي:" أول مـا يـؤمر 446م)، ص1977هــ/1397، 1، (مصـر: مكتبـة اخلـاجني، طاإلسالمية
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اخلها بعض األوساخ مث صببنا فيها ماء : إن القلب كالكأس إذا تعلقت دوقال األستاذ العماين     
بقي املاء حمافظا على صفائه علينا ه وطبيعته اليت نزل ا، فلكي نُ يا زالال سيتغري املاء ويفقد صفاتصاف

  .1 ال أن نزيل األوساخ من الكأس (ختلية)، مث نصب املاء الصايف فيه (حتلية)أوّ 

إلنسان باهللا ويبقى هذا االتصال مستمرا جيب أن فلكي تتصل روح ا"اجلن: يمقداد األستاذ قال      
تبقى هذه الروح طاهرة وصافية من النيات واإلرادات والغايات السيئة أوال، فما دامت هذه الروح 

ذ اإلنسان من عذاب اهللا وال د العبادة فإن هذه العبادة ال تنقملتصقة برجس الرذائل أثناء العبادة وبع
ندئذ حتققت صورا ومل توجد روحها ومل تتحقق هدفها أيضا. وهلذا تدخله اجلنة؛ ألن العبادة ع

من مل تنهه صالته «جاءت نصوص كثرية تنفي العبادة عمن مل يبتعد عن الرذائل، فقال الرسول مثال: 
، وبّني عليه الصالة والسالم أيضا أنه ما مل يتخلق 2»عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال بعدا

من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة «ق حسن ال يقبل اهللا منه صومه فقال: اإلنسان خبل
يا رسول اهللا إن  قال رجل«ريرة رضي اهللا عنه قال: وي عن أيب ه،... ورُ 3»يف أن يدع طعامه وشرابه

سلم: فالنة تكثر من صالا وصدقتها وصيامها غري أا تؤذي جرياا بلساا قال صلى اهللا عليه و 
                                                                                                                                                                                     

عــوارف ي، بــه املريــد التــربي مــن احلركــات املذمومــة، مث النقــل إىل احلركــات احملمــودة..."، ينظــر: عبــد القــاهر بــن عبــد اهللا الســهرورد
  .532م)، ص1983ه/1403، 2(بريوت: دار الكتاب العريب، طالمعارف

1
 

  . 2005أوت  11: ، ت.مwww. Balagh.comموقع:  "التخلية ثم التحلية"،_هالل حسني العماين: 
2
 

، 1ط ( ايـد السـلفي،، ت: محـدي عبـد المعجـم الكبيـررواه عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه سـليمان بـن أمحـد الطـرباين يف  _ 
ـــــــه أخرجـــــــه الطـــــــربي يف11/54، (11025)، رقـــــــم: ، د.م.أم1980ه/1400 ـــــــوت:  تفســـــــيره ). وعن ـــــــا، العنكب ، 45موقوف

)، ورواه الطربي  11/107، (8543، رقم: المعجم الكبير). ورواه الطرباين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه موقوفا يف 20/99(
  ).20/99كذلك من قول احلسن وقتادة، (

واألصــح يف هــذا كلــه املوقوفــات عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس "ثــري بعــد أن ســاق احلــديث برواياتــه املرفوعــة واملوقوفــة: قــال ابــن ك    
لأللباين، رقم:  السلسلة الضعيفة)، وحنوه يف 327-5/326، (تفسير ابن كثير، "واحلسن وقتادة واألعمش وغريهم، واهللا أعلم

، وقـال "شـتهاره علـى األلسـنة ال يصـح مـن قبـل إسـناده، وال مـن جهـة معنـاها "باطل، وهو مـع: 54)، لكنه قال: ص1/56، (2
  .50ص ،اإليمان، ما ترك من الواجب أعظم مما فعله"مل يزدد إال بعدا إذا كان "وقوله: ابن تيمية بعد أن أورد املوقوف: 

3
 

، فـتح البـاريظـر: ابـن حجـر، ، ين1903بـاب: مـن مل يـدع قـول الـزور...، رقـم: )8)كتـاب الصـوم (30_رواه البخـاري يف ( 
)4/116.(  
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النار. قال يا رسول اهللا إن فالنة تذكر من قلة صيامها وصالا وأا تتصدق باألثوار من يف هي 
  .2...»1اجلنةيف ط [قطعة من اجلنب] وال تؤذي جرياا، قال: هي األقِ 

  الفرع الثاني: عالقتها بقـاعدة الدرء

د من اعتنائه بفعل املأمورات، قاعدة الدرء على أن اعتناء الشرع باملنهيات آك دلت حججلقد      
النهي مقدم ات ما يوجب التفريق بني قولنا: "النهي أهم من األمر"، وقولنا: "وال يوجد يف الفقهي

؛ ألن كل واحدة فيهما تقتضي الثانية منهما، فاألهم مقدم، واملقدم هو األهم، فهل يبقى "على األمر
يلزم من تقدمي التخلية تأكد أمهيتها نسبة إىل  أي: هل ،هذا االقتضاء صحيحا يف اجلانب الرتبوي؟

  .التحلية؟

هذا ما يفهم من كالم بعض املفسرين وشراح احلديث ملا يقرنون بني قاعدة الدرء وهـذه القاعـدة،      
$﴿قولـه تعـاىل: قال يف تفسري حيث  )ه885(ومنهم البقاعي pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!% ỳ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã 

βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ ø‹ x© ...﴾قــد قــدم املنهيــات علــى املــأمورات املســتفادة مــن املعــروف " ،]12 _[املمتحنــة

، 3"التخلـــي عـــن الرذائـــل مقـــدم علـــى التحلـــي بالفضـــائل ألن درء املفاســـد أوىل مـــن جلـــب املصـــاحل ألن
  .4)ه852(وحنوه كالم البن حجر

       

                                                           
1
 

هـذا ")، وقـال: 4/166، كتـاب الـرب والصـلة، (المسـتدرك )، واحلـاكم يف2/440، (المسـندرواه مبثل هذا اللفظ أمحد يف  _ 
  ، وقال الذهيب: "صحيح"."حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

2
 

، م1981/هــ1401، (الريـاض: دار املـريخ، سـالمعلـم الـنفس التربـوي فـي اإلمقـداد بـاجلن، ويوسـف مصـطفى القاضـي، _ 
  .325-324)، صد.م.أ

  ).7/567( ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور_ 3
4

، أمــا  )15/76(، روح المعــاني)، وينظــر: اآللوســي، 1/65، (11، شــرح حـديث البيعــة يف كتــاب اإلميــان، بــابفــتح البــاري_  
  ألنه يف مأمورات ال روح فيها ومل حتقق هدفها.  كالم د/مقداد ياجلن املنقول فلم أفهم منه هذا؛ 
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 لماء الرتبية يف معىن القاعدة يدل علـى أـم مـا أرادوا تـرجيح كفـة التخلـي بقـدر مـاوكالم بعض ع     
  راموا تقدميه على التحلي تقدمي الوسائل على مقاصدها.

فكأن التخلية عندهم "مرحلة متهيدية" يف التزكية تسبق التحلية دون أن تكون بالضرورة أثقل      
  منها يف ميزان الشرع:

) لتقريب معىن القاعدة ه776(ابن اخلطيب)، و ه505(اختاره كل من الغزايل ملثال الذيفا     
  ال تفهم منه أن القلع أهم من البذر والزرع.لكن تدرك فيه ضرورة تقدمي قلع الشوك، 

        دا لنفسه، بل هو وسيلة إىل حتقيق أمرو وقد تأخذ من املثال أن إزالة ما يضر الزرع ليس مقص     

الزرع وصالح الثمر، ومعلوم أن املقصد أشرف من وسيلته، فصارت التحلية أهم، وجودي، هو كمال 
  مع أن التخلية هي املقدمة.

مطابق أو  ، وهو مصطلح1دافعةهللا دراز بعد أن حتدث عن جهد املحممد عبد اقال األستاذ      
هواء"، وهذا التعريف لقد عرفت األخالقية أحيانا بأا: "فن السيطرة على األمقارب ملفهوم التخلية: "

مرحلة ، بل إنه يف رأينا والوجه األدنى قيمة من العملألنه ال يعرب إال عن اجلانب السليب  ؛ناقص
  .تمهيدية

فاألخالق باملعىن الكامل للكلمة هي أيضا وبصفة خاصة مشروع لتحقيق القيم اإلجيابية،      
  .2"فعل اخلري)...ا: (وصيغة أمرها املبدئي ليست: (كف نفسك عن الشر)، بل هي

                                                           
1
 

ونقصد بعبارة (جهد املدافعة) تلك العملية اليت نضع فيها يف مواجهة امليول اخلبيثة اليت حتثنا علـى الشـر قـوة مقاومـة "قال: _    
فرتض اآلن أن أحد ميولنا السيئة، لن"، أما التحلية فتقابل عنده "باجلهد املبدع" الذي قال فيه: 594، ص"قادرة على دفع تأثريها

أو كثريا منها، أو كّلها قد انزاح من وجودنا األخالقي، إننـا نكـون بـذلك قـد حققنـا تقـدما. وكلمـا ختلـص حقـل عملنـا مـن أعشـابه 
س صـاحلا، ألن تنحيـة االجتاهـات الضـارة لـي _للحـال_الضارة أصبح أكثر قابلية للزراعـة، ومـع ذلـك جيـب أال نظـن أنـه قـد أصـبح 

  .613، صرورةمعناها خلق االجتاهات النافعة بالض
2
 

تعريـب وحتقيـق _دراسـة مقارنـة لألخـالق النظريـة يف القـرآن_ )La morale du Koran( دسـتور األخـالق فـي القـرآن _ 
  .612_611م)، ص1998ه/1418، 10الصبور شاهني، (بريوت: مؤسسة الرسالة، ط وتعليق: د/عبد
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وقال األستاذ الوكيلي بعد أن نقل رأي القائلني بأن ترك املنهيات أهم:"ويقرتب من هذا الرأي      
الصوفية، فإم يعطون األولوية للمنهيات...وهذا ما عربوا عنه بقولتهم املشهورة: (التخلية قبل 

ثانيا ال يعين أن اجتناب املنهيات أهم من امتثال  التحلية). إال أن العناية باملنهيات أوال مث باملأمورات
  .1الواجبات يف نظر الصوفية. فالتقدمي عندهم مسألة تربوية وال عالقة له باألمهية."

 ترجيح كفة النهي على كفة األمر الذي دلت عليه أدلة قاعدة الدرءفاحلاصل أن ما جيمع      
مه؛ قد وىل تُ قدمي جانب املنهيات، وما يفرقهما هو أن األُ هو التقاؤمها يف ت قبل التحلية بقاعدة التخلية

هذا املعىن، وقد  سبب التقدمي فيها بالضرورة هوواعتناء الشرع به أشد، أما الثانية فليس  ألنه األهم
  يرى بعض من يناصرها أن جانب املأمورات هو املقصد األهم.

       

  المطلب الثاني: الغاية ال تبرر الوسيلة

  

  األول: عرض القـاعدة ونقدهاالفرع  

         

  .2املقولة املشهورة: (الغاية تربر الوسيلة) طلق نفيُ ظهر هذا املعىن ذه الصياغة ملا أُ      

ويقصد النايف إىل بيان أن اإلسالم ال يقبل للغايات الشريفة إال الوسائل الشريفة، وحيرص على      
  د.استقامة الطرائق كما حيرص على صحة املقاص

                                                           

1
 .164، صفقه األولويات_  

2
 

م)، تعريـب: خـريي محـاد (بـريوت: دار اآلفـاق 1522ي(ڤلللإليطايل نيوقولـو مكيـا ألميروردت هذه املقولة مبعناها يف كتاب ا_ 
ويف أعمـــال مجيـــع النـــاس، وال ســـيما األمـــراء، وهـــي حقيقـــة ال ". قـــال: 151_150م)، ص1985/هــــ1405، 12اجلديـــدة، ط

  . "استثناء فيها، تربر الغاية الواسطة
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، وحترمي 1ةاملختلط واحتكم البعض إىل هذا املعىن فقال بتحرمي دراسة الطالبات يف اجلامعات       
  .2املشاركة يف االس النيابية

وكذلك _ه قاعدة فقهية؛ ألن القواعد الفقهيةهذه الفروع املهمة وغريها عليه ال يصري  وبناءُ       
  ل ذه الطريقة.ؤص ال تُ _السلوكية

        

  

خلطورة اآلثار اليت ؛ نظرا 3ملا أفاد به أهل التحقيق يف نقد هذا املعىن جمملٍ  بنقلٍ  ين ملزماً وأجدُ      
  هذه التقعيدات: ترتتب على مثل

م): (الغاية تربر الوسيلة) هي: 1532(فلليغ ألجلها الوسائل يف قاعدة مكياسو إن الغاية اليت تُ      
الريسوين: أن تكون  نفوذها، أو هي كما قال  أركاا، وبسطُ  ا، وتوطيدُ هإىل اإلمارة، وحفظُ  الوصولُ 

  .4العليا كلمة األمري هي

وجيب أن يفهم أن األمري وال سيما األمري اجلديد ال يستطيع "وهو هلذا يقول يف كتاب األمري:      

                                                           
1
 

تخريج الفروع الدعوية على هذا الرأي عبد اهللا املغريب إىل حممد ناصر الدين األلباين يف بعض أشرطته، ينظر: املغريب، نسب _ 
  ).1)، هامش (2/621، (األصول الشرعية

2
 

 138أيب عمـر عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن آل عبـد الكـرمي، ص :)، تأليف، د.م.أ2(ط 3الرسالة_جاء يف كتاب مرياث األنبياء_ 
الشـبهة الثالثـة: قـوهلم أننـا نـدخل مـن أجـل املصـلحة ودرء املفسـدة وجماـة أهـل الباطـل. والـرد أن نقـول ال شـك أن هـذا "ما نصه: 

هدف جيد ولكن الوسيلة إليه غري شرعية، فالقاعدة عندنا حنن املسـلمني تقـول أن الغايـة ال تـربر الوسـيلة، والوسـيلة عنـدكم شـركية 
  ."بدعية...

3
 

..، وعبـد 429(مطبعـة مصـعب)، يف مبحـث: هـل الغايـة تـربر الوسـيلة؟، صنظرية التقريب والتغليب، الريسوين أمحدينظر: _ 
"تزاحم األحكام الشرعية في الدعوة عند شـيخ  )، وأبو بكر البغدادي،623-2/620، (تخريج الفروع الدعويةاهللا املغريب، 

"حــوار مــع فضــيلة شــيخنا  . وعبــد الــرمحن عبــد اخلــالق،78_77)، صه1416، (مجــاد ثــان 7، جملــة احلكمــة، عــدداإلســالم"
  .25-20م)، ص1993/يناير ه1413، (رجب 33، جملة الفرقان، عددوأستاذنا محمد ناصر الدين األلباني"

4
 

  .433، (مطبعة مصعب)، صنظرية التقريب والتغليب _ 
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للحفاظ على أن يتمسك جبميع هذه األمور اليت تبدو خرية يف الناس، إذ أنه سيجد نفسه مضطرا 
  .1"دولته ألن يعمل خالفا لإلخالص للعهود وللرأفة ولإلنسانية والدين

باطلة مردودة، فهذا ال يعين أن يكون احلق املقبول إنكار تأثري الغايات  وإذا كانت قاعدته      
ذجة ذا إال غلّوا يف مثالية ساالشرعية على أحكام وسائلها، كّل وسائلها، ويف مجيع األحوال، فليس ه

  ل األفكار واألعمال.تش

غ وسائل غري مشروعة يف األصل، فيباح احملظور حفظا ملا هو أهم من د الشرعية قد تسو اصفاملق     
جتويز الكذب يف احلرب،  :، ومثاله2حة أو درء مفسدة ضمن حدود وضوابط شرعيةلجلب مص

حد شخص بريء هربا ممن يريد يف بعض الصور، كما إذا اختبئ عند أ هولإلصالح بني الناس، وإجياب
  .3جتويز الغيبة عند النصيحة، وقد جتب كما يف جتريح الرواةكذا قطع يده، و 

ضة لقواعد شرعية مستفادة من الكتاب والسنة،  و(الغاية ال تربر الوسيلة) بإطالقها هذا معارِ       
للحاجة واملصلحة  ا للذريعة يباحكقاعدة: (الضرورات تبيح احملظورات)، وقاعدة: (ما حرم سدّ 

، وهي مضادة ألصل املوازنة الذي يقضي بتقدمي الراجح من اخلري والشر إذا تزامحا، أي إذا 4 الراحجة)
  .5مل يكن لتحصيل الغاية الشرعية إال وسيلة غري مشروعة

ن أن الغاية مهما كانت تباح هلا الوسائل مهما كانت، أما واحلاصل أن أهل الكفر والضالل يروْ       

                                                           
1
 

  .102-101، 63-62وتنظر: ص 150ص _ 
2
 

عتــربة شــرعا تســوغ الوســيلة احملظــورة يف األصــل، وذلــك يف األحــوال الثالثــة اآلتيــة: حالــة احلــرب، قــال الريســوين: إن الغايــة امل _ 
واســتخالص احلقــوق، ودفــع الظلــم، وال بــد مــن مراعــاة الشــروط اآلتيــة: أن يقــع اســتنفاد الوســائل املشــروعة، أن تســتعمل الوســيلة 

ك مفسـدة أعظـم، أال يكـون يف ذلـك غـدر وال حـد، أال يكـون يف ذلـاحملظورة بالقدر الالزم دون جتاوزه، أال يكون يف ذلك ظلـم أل
  .393(دار الكلمة)، صنظرية التقريب والتغليب نقض لعهد،

3
 

)، مطبعــــــة مصــــــعب، (نظريــــــة التقريــــــب والتغليــــــب)، والريســــــوين، 114إىل112، (قواعــــــد األحكــــــامينظــــــر: العــــــز، _ 
  . 440إىل433ص
4
 

  ).623-2/622، (لدعويةتخريج الفروع اينظر: عبد اهللا املغريب، _ 
5
 

  .78-77، ص"تزاحم األحكام الشرعية..."ينظر: أبو بكر البغدادي، _ 
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اإلسالم فيشرتط شرعية الغاية، ومينع من الوسائل احملرمة عموما إال عند الضرورة واحلاجة واملصلحة 
  .1الراجحة

      

  

  

  

  

  

  

  

  الفرع الثاني: عالقتها بقـاعدة الدرء
        

مل  فعل وىل رد فاألُ  هلا؛ د بقاعدة الدرء أا نِ  ة: (الغاية ال تربر الوسيلة)ال تعين مقارنة: قاعد     
ىن اعتمد عليه أهل العلم من معو ينضبط بضوابط الشريعة، أما الثانية فقاعدة مبنية على أدلة شرعية 

   قدمي.

  وتتشابه القاعدتان يف أمرين:      
                                                           

1
 

  .)2/623، (تخريج الفروع الدعويةعبد اهللا املغريب، _ 
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قد يفهم من صياغة قاعدة الدرء، أي ما أن قاعدة: (الغاية ال تربر الوسيلة) تلتقي مع  :األول      
حة، وهذا ما و املصلحة مطلقا، سواء كانت املفسدة راجحة أو مرجتقدمي دفع املفسدة على جلب 

غ ا الوسائل احملرمة أو املفاسد سو إن الغاية الشرعية أو املصلحة الشرعية ال ميكن أن تُ  يقتضيه قولنا:
، وإن كان يبدو أن الغاية هنا تشمل دفع مفسدة وجلب منفعة، والوسيلة تشمل الواجب دفعها شرعا

وفوات منفعة، ولعلها هلذا أقرب مما قد يفهم من إطالق القول بأن املنهيات مرجحة يف حصول مضرة 
  الشرع على املأمورات.  

بعدم  هأن كلتيهما قد تصري معيقة ألصل املوازنة: األوىل تعيقه مبعناها، والثانية تعيق :والثاين      
، ويف مسائل تزامحت مغلوبة مفسدة ا يف قضايا ظهرت فيها شائبةاحرتام موضع إعماهلا، أي بإعماهل

  فيها مأمورات راجحة ومنهيات مرجوحة.
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الفصل الثالث: القـاعدة الضد:(جنس فعل  
المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي  

  عنه)_عرض ومناقشة_
  

  تمهيد

  المبحث األول: عرض القـاعدة  

  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة
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  تمهيد:

       

أن مت يف الفصل السابق حتديد مواضع تشابه وتداخل بعض األصـول والقواعـد بقاعـدة الـدرء  بعد     
واملعــــىن الــــذي أفادتــــه أدلتهــــا، ســــيتم_بإذن اهللا_ يف هــــذا الفصــــل حبــــث قاعــــدة معارضــــة ملعــــىن تأكــــد 
االهتمــام بــرتك املنهيــات، وهــي قاعــدة:(جنس فعــل املــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك املنهــي عنــه) مــن 

بوــا وجمــال إعماهلــا، عرضــا ومناقشــة، وهــي معارضــة هلــذا املعــىن ال ملعــىن تأكــد االهتمــام بــدرء حيــث ث
املفاســد، وإن كــان القــائلون بقاعــدة الــدرء ال يفرقــون بينهمــا، وســيُتبع حبــث القاعــدة مبقارنــة وتكييــف 

  للقاعدتني.

  

  



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

284 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول: عرض القـاعدة
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  ائلون بهاالمطلب األول: معنى القـاعدة والقـ

  المطلب الثاني: أدلة ثبوت القـاعدة

  المطلب الثالث: مجال إعمال القـاعدة
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        المطلب األول: معنى القـاعدة والقـائلون بها

  

  الفرع األول: معنى القـاعدة

       

تقرر القاعدة أّن: "جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه، وأن جنس ترك املأمور      
عظم من جنس فعل املنهي عنه، وأّن مثوبة بين آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على به أ

  . 1ترك احملرمات، وأّن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل احملرمات"

جنس احلسنات وُتذكر يف بعض املواضع بِصَيغ أخرى ال خترج عن مدلول الصيغة األوىل منها:"     
، فكلمة "ترك" قرينة على أن املراد من السيئات هنا احملرمات، ال 2ع من جنس ترك السيئات"أنف

  . 3عموم السيئات اليت تشمل ترك الواجبات، وسباق الكالم وسياقه يؤكد هذا املعىن

:"..مصلحة فعل الطاعة أحب إىل الشارع من مصلحة ترك املعصية، ومفسدة عدم الطاعة ومنها     
. واملراد هنا من الطاعة املأمور به، ومن املعصية املنهي 4وأكره من مفسدة وجود املعصية"أبغض إليه 

عنه، ألن قوله هذا جاء تعليال ملذهبه الذي يقول:"الصرب على أداء الطاعات أكمل من الصرب على 
  . 5اجتناب احملرمات وأفضل..."

                                                           
1
  ).20/85، (مجموع الفتاوى_ ابن تيمية،  
2

  ).10/145، (مجموع الفتاوىابن تيمية، _ 

3
 واملنهي عنه. ية وتلميذه كثريا ما يطابقان بني احلسنة و املأمور به، وبني السيئةوسيأيت يف نقد أدلة الثبوت أن ابن تيم_ 

4
  ) عن شيخه ابن تيمية.2/157(، مدارج السالكينابن القيم، _ 

5
 :"فإن ترك املعصية إمنا كان لتكميل الطاعة. والنهي مقصود لألمر..". 166_165نفسه، وقد قال ص_ 
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عتىن بفعل املأمورات أكثر من اعتنائه برتك فاملعىن الذي تقوم عليه القاعدة إذن هو أّن الشارع ا     
املنهيات، وهي ذا معارضة ألهم األدلة اليت سيقت لتأصيل قاعدة الدرء، واليت تفيد أن اعتناء 
الشرع باملنهيات آكد، وهي ضد هلذا املعىن ال نقيض؛ ألن األولوية قد ترتفع ويتكافأ احلرص على 

  اجلهتني.

) ه751يف صياغة القاعدة فاستخدام دقيق، يشرحه ابن القيم(1أما استخدام كلمة "جنس"     
بقوله: "وليس املراد بذلك أّن كّل فرد من أفراد ما حيب أحب إليه من فوات كّل فرد مما يكره، حىت 
تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل املسلم، وإّمنا املراد أن جنس فعل املأمورات أفضل من 

كما إذا فّضل الذكر على األنثى واإلنسي على املَلك، فاملراد اجلنس ال عموم جنس ترك احملظورات،  
  .2األعيان"

ولو حاولنا ترمجة هذا الشرح إىل لغة العصر لقلنا: إّن هذا املعيار _أي تقدمي فعل املأمور به على      
 األوامر والنواهي، بل ترك املنهي عنه_ ليس املعيار األّول أو الوحيد الذي يُلجأ إليه يف املوازنة بني

البّد من اعتبار معايري أخرى أكثر أمهّية، كاملعيار الرتيب (الضروريات، احلاجيات، التحسينيات)، 
واملعيار النوعي (الكليات اخلمس)، فإذا تكافأت مرتبة األمر مع مرتبة النهي يف مجيع املعايري املقدمة 

  يقدم املأمور به على املنهي عنه.جاز بعد ذلك النظر إىل ذات األمر والنهي ف

متاًما كما هو األمر يف قولنا: إّن جنس الذكور أفضل من جنس اإلناث، فإن هذا املعيار يف      
املفاضلة ليس الوحيد، وال األّول، بل األهم واملقّدم هو معيار التقوى والعلم والكفاءة وغريها من 

  املعايري اليت يُرجع إليها يف التفضيل.
                                                           

1
لشــيء، وهــو يف املنطــق: مفهــوم كلــي يشــتمل علــى كــل املاهيــة املشــرتكة بــني متعــدد خمتلــف يف اجلــنس يف اللغــة: الضــرُب مــن ا_ 

احلقيقة. مثاله: حيـوان، فهـو كلـي يتنـاول اإلنسـان والفـرس وسـائر احليوانـات، وهـذه األفـراد املختلفـة يف حقيقتهـا هـي أنـواع بالنسـبة 
ضــوابط المعرفـــة ، وعبـــد الــرمحن حســن حبنكــة امليـــداين، )1/486، (معجــم مقـــاييس اللغــةجلــنس احليــوان، ينظــر: ابـــن فــارس، 

  . 40_39م)، ص1998/ه1419، 5(دمشق: دار القلم، طوأصول االستدالل والمناظرة
2
  .164_163، ص الفوائد _ابن القيم، 
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هـذا اللفــظ يف تقريـره ملوازنــات أخـرى، منهــا قولـه: جــنس تــالوة  )ه728(وقـد اســتخدم ابـن تيميــة     
، ويفهـم مـن بيانـه ملقصـوده 1القرآن أفضل من جنس األذكـار، وجـنس الـذكر أفضـل مـن جـنس الـدعاء

هنـــاك أن هـــذا التفضـــيل لـــيس عامـــا مطـــردا، بـــل خيتلـــف بـــاختالف األوقـــات، واألمـــاكن، واألحـــوال، 
واألشخاص، وبعبارة أخرى: إن هـذه املفاضـالت ليسـت امليـزان الوحيـد وال األول يف النظـر، بـل ال بـد 

  من اعتبار موازين أخرى أهم.

  الفرع الثاني: القـائلون بالقـاعدة

      

، وقد حشد هلا من األدلة ما نّيف على )ه728(أّول من علمُته قائال بالقاعدة هو ابن تيمية    
  ).   672_11/671)، ويف(10/145)، وذكرها يف(20/85وع الفتاوى(العشرين يف جمم

      

)، وعدة 166إىل154(2) فقد بسط أدلتها يف كتابْيه: الفوائده751أما تلميذه ابن القيم(    
)، لكنه يف األول قال: هي "فائدة جليلة"، و"مسألة عظيمة"، ويف الثاين أوردها 51إىل43الصابرين(

  رى أن الصرب على الطاعة أفضل. حكاية ألدلة طائفة ت

  ) لكن دون استطراد يف التدليل. 276(ص3ومثله فـََعل يف طريق اهلجرتني    

                                                           
1

  ).120_19/119)، و(63إىل23/56، (مجموع الفتاوى _
2

  .م)1986ه/1406، 7ط ت.أمحد راتب عرموش(بريوت: دار النفائس، _
3
 م).1995ه/1416(بريوت: دار الكتب العلمية، طريق الهجرتين وباب السعادتين_  
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ومدارج  )،2/177املوقعني( إعالم ونسب القاعدة إىل شيخه واستصوا يف    
          .        1) يدل عليهاه481)، وقال فيه: إن كالم عبد اهللا بن حممد اهلروي(165و2/157السالكني(

      

      

  

  

)_وهو من تالميذ ابن القيم_يف كتابه: جامع العلوم واحلكم، ه795وقال بالقاعدة ابن رجب(     
) بصيغة:"جنس األعمال الواجبات أفضل من جنس ترك احملرمات"، وأورد بعضا من 1/253(

  .2أدلتها

                                                           
1
ولكل من ابن تيمية وتلميذه كالٌم يف مواضع أخـرى يقتضـي نقـيض معـىن القاعـدة، لكنـه لـيس يف درجتهـا ال وضـوحا وبسـطا، _  

 مناقشــــة اجلانــــب الفقهــــي للقاعــــدة، وقــــال ابــــن وال تكــــرارا وتــــدليال، أمــــا كــــالم ابــــن تيميــــة فســــيأيت نقلــــه وبيــــان وجــــه معارضــــته يف
والسالمة من الشر مقدمة على حصول الخير، القيم:"وانتفاع العبد حبياته إمنا حيصل بشيئني: بسالمته من الشر وحصول اخلري، 

ف بـن أمحـد ، ت. يوسـأحكـام أهـل الذمـةفإن اإلنسان بـل وكـل حيـوان إمنـا يهـتم بسـالمته أوال وغنيمتـه ثانيـا..."، ، وهي األصل
). وتقع 1/420م)، (1997ه/1417، 1البكري، وشاكر بن توفيق العاروري(الدمام: رمادي للنشر، بريوت: دار ابن حزم، ط

املعارضة إذا ما قصد بالشر املنهيات وباخلري املأمورات، أما إذا قصد السيئات واحلسـنات فـال تعـارض؛ ألن السـيئة فعـل منهـي عنـه 
ة فعل مأمور به أو ترك منهي عنه، وال تعارض كذلك إذا قصد الضرر والنفع؛ ملا تقدم من انعدام املطابقة أو ترك مأمور به، واحلسن

  بني املأمورات واملنافع، واملنهيات واملضار. 
2

)، وسياق كالمه 1/255لكنه قال بعد ذلك:"ومن هنا يعلم صحة ما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا أن النهي أشد من األمر"، (_ 
ُيشعر بأن مراده أن ترك املنهيات أصعب من فعل املأمورات، ألن نقله وتأييده لقول أمحد جاء بعد أن حكى قول مـن يـرى أن قد 

إمنــا هــو ألن النهــي لــيس فيــه مــا ال ُيســتطاع، مث  »إذا يــتكم عــن شــيء فــاجتنبوه...«عــدم تقييــد املنهيــات باملســتطاع يف حــديث:
"وأمـا املنـاهي فلـم  عي إىل فعل املعاصي قد يكون قويا...". لكن يشكل على هذا الفهـم قولـه:قال:"وهذا أيضا فيه نظر، فإن الدا

، جــامع العلــوم والحكــميعــذر أحــدا بارتكاــا بقــوة الــداعي والشــهوات.."، وكالمــه كــذلك يف بدايــة شــرحه للحــديث، واهللا أعلــم. 
  ). 255إىل1/252(
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يف الشريعة بل ويف العقل أعظم من  ):"قيل: ترك الواجبه794وتقرأ يف البحر احمليط للزركشي(    
      .1فعل احلرام لوجوه..."، وذكر وجهني موجودين يف جمموع الفتاوى البن تيمية

       

) عبارة غري واضحة املعىن، قد يفهم منها ه774ووردت يف كتاب البداية والنهاية البن كثري(     
ال بالعمل لآلخرة، وإال فالنفس مهامة تأييده للقاعدة، قال:"فال بد للتائب من العبادة واالشتغ

متحركة، إن مل تشغلها باحلق وإال شغلتك بالباطل...وإال فكل تائب مل يتلبس بعد توبته مبا يقربه إىل 
من تاب إليه فهو يف بعد وإدبار ال يف قرب وإقبال، كما يفعل من اغرت باهللا من املعاصي احملظورات 

ل المعاصي أشد وأعظم من ارتكاب المحرمات بالشهوة ترك الطاعات وفعويدع الطاعات، فإن 
  .2..."النفسية

  

ما قد يُفيد أنه من املؤيدين ملعىن ه) 458عن القاضي أيب يعلى(ه) 803وقد نقل ابن اللحام(     
القاعدة، قال حتت عنوان: فوائد أصولية:" نقل علي بن سعيد عن اإلمام أمحد أنه قال: ما أمر به 

ليه وسلم عندي أسهل مما ى عنه...قلت: قال القاضي يف ارد_يف باب الصالة النيب صلى اهللا ع
بالنجاسة_: إن صالة املأموم تبطل برتك اإلمام ركنا رواية واحدة. وهل تبطل بفعل اإلمام منهيا عنه 

  طرأ عليه كاحلدث والكالم وحنوه؟ على روايتني: 
                                                           

1
، مجمــــوع الفتـــــاوى الوجهــــان اللــــذان ذكرمهــــا يف: ابــــن تيميــــة،)، ويُنظــــر 363-1/362( البحــــر المحــــيط_الزركشــــي،  

)، والزركشي كما تقدم من القائلني بأن اعتناء الشرع 32/232، و(11)، وجه116_20/115، و(1)، وجه88إىل20/86(
(ت.حممــد المنثــورباملنهيــات فــوق اعتنائــه باملــأمورات، وهــو يقــول كــذلك بأنــه إذا اخــتلط الواجــب بــاحملرم روعــي مصــلحة الواجــب، 

  ).1/55)، و(2/439حسن إمساعيل)، (
2

   ).9/164، (ه96)، أحداث سنةد.م.أ ،(بريوت: دار الفكرالبداية والنهاية _
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  إحدامها: تبطل كما تبطل برتك ركن.    

    1..."ألن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور بهانية: ال تبطل، قال: والث    

، 2وقد ناصر القاعدة من املعاصرين: حممد عبد اهللا عفيفي يف: النظرية اخللقية عند ابن تيمية     
)، 1/356، وعبد اهللا املغريب يف: ختريج الفروع الدعوية على األصول الشرعية، (448_447ص

، وحممد عبد اهللا 3ادي يف:"تزاحم األحكام الشرعية يف الدعوة عند شيخ اإلسالم"وأبو بكر البغد
، ويوسف القرضاوي يف كتابه: يف فقه 4الدويش يف:"املشاركة يف وسائل اإلعالم بني املصاحل واملفاسد"

، بصيغة:"جنس األعمال الواجبات أفضل من جنس ترك احملرمات"، 247_246األولويات، ص
  .5)ه795ما قاله ابن رجب(وقد أورد نفس 

        

  

      

      

      

                                                           

1
متامــه:"أال تــرى أن تــرك القــراءة يف الصــالة يبطلهــا، روايــة واحــدة، واختلــف يف الكــالم ســاهيا: هــل يبطــل صــالة املــتكلم؟. وإذا _  

أم يبين؟ وإذا كرب دون الصف جاهال بذلك ُعفي عنه. وكان املنهي عنه أخـف مـن تـرك املـأمور سبقه احلدث: هل يستقبل الصالة 
 . 252، صالقواعدبه. انتهى. قلت: وهذا عكس نص أمحد يف رواية امليموين، وعلي بن سعيد، واهللا أعلم"، 

2
 م).1988ه/1408، 1(الرياض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط_ 

3
  .74، ص7، عدده)1416لة احلكمة(بريطانيا_ ليدز، مجاد ثان جم _

4
، 184م)، عــدد2003فربايــره/1423، ذو احلجــة17اجلــزء الثــاين مــن املقــال، جملــة البيان(لنــدن: املنتــدى اإلســالمي، ســنة:_ 
  .27ص

5
 .249حىت قوله:"ومن هنا يعلم صحة ما قال اإلمام أمحد: إن النهي أشد من األمر"، ص _
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  المطلب الثاني: أدّلة ثبوت القـاعدة:
  

وجوًها  )ه751(قاعدته بأكثر من عشرين وجًها، وذكر ابن القيم )ه728(لقد أثبت ابن تيمية     
اها، أخرى، وسأذكر ما استندا إليه باختصار شديد لكثري منها، وأمجع بني األدلة املتقاربة يف معن

  وأختار من األدلة اليت ذكراها مجيعا ما كان أوضح وأكثر اختصارا.

أما حمل احلذف فهو االستطراد الذي ال خيتل بناء الدليل حبذفه، ومل ألتزم يف النقل سقفا ال       
  يتعداه النص املنقول؛ ألن املعترب أّوال هو احملافظة على مضمون الدليل.  

      

فعل املأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع املقاصد؛ فإّن معرفة اهللا  أنّ " :الوجه األول      
وتوحيده وعبوديته وحده واإلنابة إليه والتوّكل عليه وإخالص العمل له وحمبّته والرضا به والقيام يف 
ا خدمته، هو الغاية اليت خلق اهللا هلا اخللق، وثبت ا األمر، وذلك أمٌر مقصود لنفسه، واملنهيات إمنّ 

ي عنها؛ ألا صادة عن ذلك، أو شاغلة عنه، أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاا يف النهي 
حبسب صدها عن املأمور، وتعويقها عنه، وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغريها، واملأمور مقصود 

ي وضعه اهللا لنفسه، فلو مل يصد اخلمر وامليسر عن ذكر اهللا وعن الصالة وعن التواد والتحاب الذ
بني عباده ملا حرمه، وكذلك لو مل ُحيل بني العبد وبني عقله الذي به يعرف اهللا ويعبده وحيمده 
وميجده ويصلي له ويسجد ملا حرمه، وكذلك سائر ما حرمه إمنا حرمه؛ ألنّه يصد عما حيبه ويرضاه 

  .1وحيول بني العبد وبني إكماله"

                                                           
، 11، وجــهمجمــوع الفتــاوىابـن تيميــة، ، و 156، ص4، وجــهالفوائــد، وينظــر:44، ص 1، وجـهعــّدة الصــابرينقــيم، ابـن ال -1
):"وملــا كانــت الصــالة متضــمنة لــذكر اهللا تعــاىل الــذي هــو مطلــوب لذاتــه، 32/232وقــال ابــن تيميــة يف ( ،)116_20/115(
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ت هو اإلميان باهللا ورسوله، وأعظم السيئات الكفر، واإلميان أعظم احلسنا أنّ ":الوجه الثاني      
أمٌر وجودٌي، فال يكون الرجل مؤمًنا ظاهرًا حىت يظهر أصل اإلميان، وهو شهادة أن ال إله إّال اهللا 
وشهادة أّن حممًدا رسول اهللا، وال يكون مؤمًنا باطًنا حىت يقر بقلبه بذلك، فينتفي عنه الشك ظاهرًا 

  وجود العمل الصاحل... وباطًنا مع

والكفر: عدم اإلميان، باتفاق املسلمني، سواء اعتقد نقيضه وتكّلم به، أو مل يعتقد شيًئا، ومل 
  يتكلم به...

وإذا كان أصل اإلميان الذي هو أعظم القرب واحلسنات والطاعات هو مأمور به، والكفر 
ه، سواء اقرتن به فعل منهي عنه من الذي هو أعظم الذنوب والسيئات واملعاصي ترك هذا املأمور ب

التكذيب، أو مل يقرتن به شيء بل كان تركا لإلميان فقط: علم أّن جنس فعل املأمور به أعظم من 
  .1جنس ترك املنهي عنه... وهذا الوجه قاطع بّني"

  

أن أول ذنب ُعصي اهللا به كان من أيب اجلن وأيب اإلنس، أَبوي الثقلني  :الوجه الثالث     
أمورين، وكان ذنب أيب اجلن أكرب وأسبق، وهو ترك املأمور به، وهو ترك السجود إباء واستكبارا، امل

  . 2وذنب أيب اإلنس كان ذنبا صغريا، وهو إمنا فعل املنهي عنه

                                                                                                                                                                                     

āχ ﴿والنهـــــــي عـــــــن الشـــــــر الـــــــذي هـــــــو مطلـــــــوب لغـــــــريه قـــــــال تعـــــــاىل: Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï!$t±ós x� ø9$# Ì� s3Ζßϑø9$#uρ 3 ã� ø. Ï%s! uρ «! $# 

ç�t9 ò2r&﴾]_ا تنهى عن الفحشاء واملنكر...".، ] 45العنكبوتأي ذكر اهللا الذي يف الصالة أكرب من كو  
_

ــــــة،  1 ــــــاوىابــــــن تيمي ــــــن القــــــيم، 88إىل20/86،(1، وجــــــهمجمــــــوع الفت ــــــد)، باختصــــــار، وينظــــــر: اب  8، 7، 6، وجــــــهالفوائ
 .157ـ156ص

2
  )، باختصار.90إىل20/88، (2، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية، _ 
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): ترك األمر عند اهللا أعظم من ارتكاب النهي؛ ألّن ه283قال سهل بن عبد اهللا التسَرتي( 
فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أُمر أن يسجد آلدم، فلم يسجد، فلم آدم ُي عن أكل الشجرة، 

  .1يتب عليه

  

"أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة واجلماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أم ال  :الوجه الرابع     
يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، وال خيرجونه من اإلسالم بعمل إذا كان فعال منهيا عنه، مثل: 

زنا والسرقة وشرب اخلمر، ما مل يتضمن ترك اإلميان، وأما إن تضمن ترك ما أمر اهللا باإلميان به، ال
وكذلك يكفر بعدم  مثل: اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، فإنه يكفر به،

  اترة.اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة املتواترة، وعدم حترمي احملرمات الظاهرة املتو 

  فإن قلَت: فالذنوب تنقسم إىل ترك مأمور به وفعل منهي عنه.

قلُت: لكن املأمور به إذا تركه العبد: فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه، أو ال يكون، فإن كان مؤمنا 
بوجوبه تاركا ألدائه فلم يرتك الواجب كله، بل أدى بعضه وهو اإلميان به، وترك بعضه وهو العمل به. 

م إذا فعله، فإما أن يكون مؤمنا بتحرميه، أو ال يكون، فإن كان مؤمنا بتحرميه فاعال له وكذلك احملر 
  2فقد مجع بني أداء واجب وفعل حمرم، فصار له حسنة وسيئة...".

                                                           
1
 . 46، ص7، وجهعدة الصابرين، وينظر له: 154، ص1، وجهالفوائدابن القيم،  _ 
2
)، باختصار. وقد أخذ بعد هذا يف التدليل على مذهب أهل السـنة، 93إىل20/90، (3، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية، _ 

ه:"فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبـرية ال يكفـر مـع اإلميـان، وأنـه خيـرج مـن النـار بالشـفاعة...فقد دلـت علـى مث ختم بقول
أن اإلميان الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور ا، وأنه ال يقاومها شيء من الذنوب وهذا هو.". ويبـدو أن مـراده مـن هـذا 

السنة هو ترك اإلميان، وهو من جنس ترك املأمورات، وأم ال يكفرون بفعل املنهي عنه الوجه أن يقرر أن سبب التكفري عند أهل 
إال إذا تضمن ترك مأمور اإلميان. ويف هذا دليل على أن تـرك األوامـر أعظـم مـن فعـل النـواهي, فـإذا مـا اعـرتض عليـه بكـون الـذنب 

تـرك معـه اإلميـان بوجوبـه، فـإن مل يـرتك اإلميـان بوجوبـه مل  الذي ال يكفر صاحبه قـد يكـون تـرك مـأمور، أجـاب بـأن تاركـه يكفـر إذا
 يكن تاركا لكل ما أمر به حىت يكفر برتكه. 
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"أّن ذنب ارتكاب النهي مصدره يف الغالب الشهوة واحلاجة، وذنب ترك  :الوجه الخامس      
، ويدخلها من 1عزّة، وال يدخل اجلّنة من يف قلبه مثقال ذرّة من كرباألمر مصدره يف الغالب الكرب وال

  .3"2مات على التوحيد، وإّن زىن وسرق

  

"أّن تــارك املــأمور بــه عليــه قضــاؤه وإن تركــه لعــذر، مثــل تــرك الصــوم ملــرض أو  :الوجــه الســادس     
جـب فعليـه دم، أو عليـه ، ومثـل مـن تـرك شـيئا مـن نسـكه الواالسفر، ومثل النوم عن الصـالة أو نسـيا

  فعل ما ترك إن أمكن. 

أما فاعل املنهي عنـه إذا كـان نائًمـا أو ناسـًيا أو خمطئًـا، فهـو معفـو عنـه، لـيس عليـه جـربان، إالّ إذا     
اقرتن بـه إتـالف، كقتـل الـنفس واملـال. والكفـارة فيـه هـل وجبـت جـربا، أو زجـرا، أو حمـوا؟ فيـه نـزاع بـني 

  الفقهاء.

تــارك املــأمور بــه وإن عــذر يف الــرتك خلطــأ أو نســيان فــال بــد لــه مــن اإلتيــان باملثــل أو  فحاصــله أن    
اجلــربان مــن غــري اجلــنس، خبــالف فاعــل املنهــي عنــه، فإنــه تكفــي فيــه التوبــة إال يف مواضــع ملعــىن آخــر، 

  .1فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل املأمور به أعظم من اقتضائه لرتك املنهي عنه."
                                                           

1
عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:"ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب" قال رجل: إن _ 

"إن اهللا مجيـل حيـب اجلمـال. الِكـرب بطَـر احلـق وغْمـط النـاس". رواه مسـلم يف الرجل حيب أن يكون ثوبـه حسـنا ونعلـه حسـنة. قـال:
 ).1/366، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 91(147)باب حترمي الكرب وبيانه، رقم39)كتاب اإلميان(1(
2

تـك ال يشـرك بـاهللا شـيئا عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:"أتاين جربيل عليه السـالم فبشـرين أنـه مـن مـات مـن أم_ 
)كتــــــــاب 1دخـــــــل اجلنـــــــة.قلت: وإن زىن وإن ســـــــرق؟ قـــــــال: وإن زىن وإن ســـــــرق". متفــــــــق عليـــــــه: رواه مســـــــلم ـــــــذا اللفـــــــظ يف (

)بـاب كـالم الـرب مـع 33)كتـاب التوحيـد(97)، ورواه البخـاري مبثلـه يف (94(153)باب من مات ال يشـرك...رقم:40اإلميان(
 ).13/461، (فتح الباري)، وابن حجر، 1/371، (شرح صحيح مسلم، ينظر: النووي، 7486جربيل..رقم:

3
   ، وفيه "ذنب ترك النهي"، بدل "ارتكاب".154، ص2، وجهالفوائدابن القيم،  - 
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أّن مباين اإلسالم اخلمس املأمور ا وإن كان ضرر تركها ال يتعدى صاحبها،  الوجه السابع:     
فإنّه يقتل برتكها يف اجلملة عند مجاهري العلماء، ويكفر أيًضا عند كثري منهم أو أكثر السلف، وأّما 

وال يكفر به إالّ  فعل املنهي عنه الذي ال يتعّدى ضرره صاحبه فإنّه ال يقتل به عند أحد من األئمة،
  إذا ناقض اإلميان؛ لفوات اإلميان وكونه مرتًدا أو زنديًقا.

وذلك أن من األئمة من يقتله ويكفره برتك كل واحدة من اخلمس وهو قول طائفة من 
  السلف، ورواية عن أمحد اختارها بعض أصحابه.

  أخرى عن أمحد.ومنهم من ال يقتله، وال يكفره إال برتك الصالة، والزكاة، وهي رواية 

  ومنهم من يقتله ما، ويكفره بالصالة والزكاة إذا قاتل اإلمام عليها، كرواية عن أمحد.

  ومنهم من يقتله ما، وال يكفره إال بالصالة، كرواية عن أمحد.

  ومنهم من يقتله ما وال يكفره، كرواية عن أمحد.

  مذهب الشافعي. ومنهم من ال يقتله إال بالصالة وال يكفره، كاملشهور من

  وتكفري تارك الصالة هو املشهور املأثور عن مجهور السلف من الصحابة والتابعني.

وأما القاتل والزاين واحملارب فهؤالء إمنا يقتلون لعدوام على اخللق؛ ملا يف ذلك من الفساد 
  املتعدي، ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد اهللا، وال يكفر أحد منهم.

  ملرتد يقتل لكفره بعد إميانه، وإن مل يكن حماربا.وأيضا فا

  فثبت أن الكفر والقتل لرتك املأمور به أعظم منه لفعل املنهي عنه.
                                                                                                                                                                                     

1
  ).20/95، (5، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

297 

وهذا الوجه قوي على مذهب الثالثة: مالك، والشافعي، وأمحد، ومجهور السلف، ودالئله من 
  .1الكتاب والسنة متنوعة.

         

انه جعل جزاء املأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء املنهيات ِمثل "أّن اهللا سبح الوجه الثامن:     
واحد، وهذا يدّل على أّن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما ى عنه، ولو كان األمر بالعكس 

  .2لكانت السيئة بعشرة واحلسنة بواحدة أو تساويا"

      

يقارنه فعل املأمور، فلو ترك العبد كّل حمظور  "إّن ترك احملظور ال يكون قربة ما مل :الوجه التاسع     
مل يثبه اهللا عليه حىت يقارنه مأمور اإلميان، وكذلك املؤمن ال يكون تركه احملظور قربة حىت يقارنه مأمور 
النية، حبيث يكون تركه هللا، فافتقر ترك املنهيات بكونه قربة يثاب عليها إىل فعل املأمور، وال يفتقر 

كونه قربة وطاعة إىل ترك احملظور، ولو افتقر إليه مل يقبل اهللا طاعة من عصاه أبًدا وهذا فعل املأمور يف  
  .3من أبطل الباطل"

  

                                                           
مـــذهب أيب حنيفـــة فقـــد  )، باختصـــار. ومتـــام كالمـــه:"وأما علـــى103إىل20/95، (6، وجـــهمجمـــوع الفتـــاوىابـــن تيميـــة،   -1 

يعارض مبا قد يقال: إنه ال يوجب قتل أحد على ترك واجب أصال حىت اإلميان؛ فإنه ال يقتل إال احملـارب لوجـود احلـراب منـه وهـو 
فعل املنهي عنه..."، مث أجاب عنه، وخلص إىل "أم ال يتنازعون أن ترك املأمور به يف اآلخرة أعظم..". واحتج مبثـل هـذا الـدليل 

دليــل  مناقشــة). وقــد تقــدم بيــان آراء العلمــاء يف حكــم تــارك املبــاين اخلمــس يف 1/253( جــامع العلــوم والحكــم،بــن رجــب يف ا
  قاعدة الدرء الذي فيه أن عامة احلدود على فعل املنهيات.

2
  . ولعل األنسب "أو تساوتا". 162ص  ،15، وجهالفوائدابن القيم،  - 

3
  .47-46، ص 9وجه، عّدة الصابرينابن القيم،  - 
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"إّن املنهي عنه مطلوب إعدامه، واملأمور مطلوب إجياده، واملراد إجياد هذا  :الوجه العاشر     
ن عدمهما، فإنه إذا عدم املأمور وإعدام ذاك. فإذا ُقدر عدم األمرين أو وجودمها كان وجودمها خري م

فوجود القّوة مل ينفع عدم احملظور، وإذا وجد املأمور، فقد يستعان به على دفع احملظور أو دفع أثره، 
  .1"عدم احلياة واملرض واملرض خري من

  

  

"إن باب املنهيات ميحوه اهللا سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل  :الوجه الحادي عشر    
وغريه، فإنه يبطله بالتوبة النصوح، وباالستغفار، وباحلسنات املاحية، وباملصائب املكفرة، العبد 

وباستغفار املالئكة، وبدعاء املؤمنني، فهذه ستة يف حال احلياة. وبتشديد املوت، وكربه، وسياقه عليه، 
ته له، وشدة املوقف، فهذا عند مفارقته الدنيا. وول املطلع، وروعة امللكني يف القرب، وضغطته، وعصر 

وعنائه، وصعوبته، وبشفاعة الشافعني فيه، وبرمحة أرحم الرامحني له. فإن عجزت هذه األمور فال بد 
له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه؛ فإن اهللا حرم اجلنة إال على كل 

  ىت يتصفى من ذلك الوسخ واخلبث.طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو يف كري التطهري ح

  . 2وأما باب املأمورات فال يبطله إال الشرك."    

  

      

                                                           
1
  .156، ص 5، وجهالفوائد، و50_49، ص18و17، وينظر: وجه47، ص 10، وجهعدة الصابرينابن القيم،  - 
، مجمــوع الفتــاوى ،  وابــن تيميــة،163، ص18، وجــهالفوائــد، وينظــر لــه: 47، ص 12، وجــهعــدة الصــابرين_ ابــن القــيم،  2

  ).94_20/93، (4وجه
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"إّن جزاء املأمورات الثواب، وهو من باب اإلحسان والفضل والرمحة، وجزاء عشر  الثانيالوجه       
ة املنهيات العقوبة، وهي من باب الغضب والعدل، ورمحته سبحانه تغلب غضبه، فما تعلق بالرمح

والفضل أحب إليه من فعل ما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرمحة أكره إليه من فعل ما 
  .1تعّلق بالغضب"

"وهو أن اهللا سبحانه مل يعلق حمبته إّال بأمر وجودي أمر به إجيابًا أو  عشر:  الثالث  الوجه     
د؛ فإنّه حيب التوابني، وحيب استحبابا، ومل يعلقها بالرتك من حيث هو ترك وال يف موضع واح

ً◌ا   احملسنني، وحيب الشاكرين، وحيب الصابرين، وحيب املتطهرين، وحيب الذين يقاتلون يف سبيله صف
كأم بينان مرصوص، وحيب املتقني، وحيب الذاكرين، وحيب املتصّدقني، فهو سبحانه إّمنا عّلق حمبته 

$﴿قال تعاىل: بأوامره؛ إذ هي املقصود من اخللق واألمر، كما  tΒuρ àMø)n= yz £Ågø:$# }§Ρ M}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 

فما خلق اخللق إّال لقيام أوامره وما اهم إّال عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم  ،]56[الذاريات_﴾
  .2عنها"

لنيب أن أهل البدع شر من أهل املعاصي الشهوانية بالسنة واإلمجاع؛ فإن ا" الوجه الرابع عشر:     
 ، وقال يف الذي يشرب اخلمر:3صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتال اخلوارج، وى عن قتال أئمة الظلم

خيرج من ضئضىء هذا أقوام يقرأون « . وقال يف ذي اخلويصرة:4»ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله«
                                                           

1
  .162، ص17، وجهالفوائد، وينظر له: 48، ص 13ه، وجعدة الصابرينابن القيم،  - 

2
  .154، ص3، وجهالفوائد، وينظر له: 50، ص19، وجهعّدة الصابرينابن القيم،  - 
3

 ).484إىل6/476، (16، 12، 11)كتاب اإلمارة، باب33بشرح النووي، ( صحيح مسلمينظر مثال:  _
4

، عـن عمـر بـن اخلطـاب رضـي 6780ارب اخلمـر...، رقـم:)باب ما يكره مـن لعـن شـ5)كتاب احلدود(86روى البخاري يف(_ 
اهللا عنه أن رجال كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كان امسه عبد اهللا وكان يُلقب محارا وكان يضحك رسول اهللا صـلى اهللا 

: اللهم العنه، رجل من القوم أمر به فُجلد، فقالعليه وسلم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد جلده يف الشراب، فُأيت به يوما ف
، قال ابن حجر:"وقال أبو »ال تلعنوه، فواهللا ما علمت إنه حيب اهللا ورسوله«فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: !ما أكثر ما يُؤتى به

وفا أي مــا البقــاء يف إعــراب اجلمــع: مــا زائــدة أي فــواهللا علمــت أنــه واهلمــزة علــى هــذا مفتوحــة. قــال: وحيتمــل أن يكــون املفعــول حمــذ
 ).78و12/75(فتح الباري، علمت عليه أو فيه سوءا، مث استأنف فقال: إنه حيب اهللا ورسوله"، 
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هم من الرمية، القرآن ال جياوز حناجرهم، ميرقون من الدين_ ويف رواية من اإلسالم_كما ميرق الس
حيقر أحدكم صالته مع صالم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ 

  ...1»فإن يف قتلهم أجرا عند اهللا ملن قتلهم يوم القيامة

مث إن أهل املعاصي ذنوم فعل بعض ما وا عنه: من سرقة، أو زنا، أو شرب مخر، أو أكل      
  ل.مال بالباط

وأهل البدع ذنوم ترك ما أمروا به من إتباع السنة ومجاعة املؤمنني؛ فإن اخلوارج أصل بدعتهم      
أم ال يرون طاعة الرسول، وإتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم، وهذا ترك واجب. وكذلك 

القدرية، ال  الرافضة ال يرون عدالة الصحابة وحمبتهم، واالستغفار هلم، وهذا ترك واجب. وكذلك
يؤمنون بعلم اهللا تعاىل القدمي، ومشيئته الشاملة، وقدرته الكاملة، وهذا ترك واجب. وكذلك اجلربية، 

  ال تثبت قدرة العبد ومشيئته، وقد يدفعون األمر بالقدر...

  فإن قيل: قد يضمون إىل ذلك اعتقادا حمرما: من تكفري، وتفسيق، وختليد؟    

أهل السنة مبنـزلة الكفار مع املؤمنني، فنفس ترك اإلميان مبا دل عليه  قيل: هم يف ذلك مع    
الكتاب، والسنة، واإلمجاع ضاللة، وإن مل يكن معه اعتقاد وجودي، فإذا انضم إليه اجتمع األمران، 

  . 2ولو كان معهم أصل من السنة ملا وقعوا يف البدعة."

  

                                                           
1

، عـن أيب سـعيد اخلـدري رضـي اهللا عنـه 3610)عالمـات النبـوة يف اإلسـالم، رقـم:25)كتـاب املناقـب(61روى البخاري يف (_ 
م قســما_ إذ أتــاه ذو اخلُويصــرة وهــو رجــل مــن بــين متــيم فقــال يــا قال:"بينمــا حنــن عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم_وهو يقســ

. فقال عمر: يا رسول اهللا، ائـذن »ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل، قد ِخبت وخسرت إن مل أكن أعدل«رسول اهللا اعدل. فقال:
، يقرأون القرآن ال ُجياوز دْعه فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالم، وصيامه مع صيامهم« يل فيه فأضرب عنقه، فقال:

 ).  618_6/617، (فتح الباري..."، ينظر: ابن حجر، »تراقَيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية
2
  )، باختصار.105إىل20/103، (7، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية،_  
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يف أصول دينهم وفروعه، إذا تأملته جتد  "أن ضالل بين آدم وخطأهمالوجه الخامس عشر:     
أكثره من عدم التصديق باحلق، ال من التصديق بالباطل. فما من مسألة تنازع الناس فيها يف الغالب، 

  إالّ وجتد ما أثبته الفريقان صحيًحا، وإّمنا جتد الضالل وقع من جهة النفي والتكذيب.

ثبتوه من وجود احلق، وإمنا أتوا من جهة ما نفوه مثال ذلك: أن الكفار مل يضلوا من جهة ما أ     
  من كتابه، وسنة رسوله، وغري ذلك، وحينئذ وقعوا يف الشرك...

وأما أهل الكتاب، فإن اليهود مل يؤتوا من جهة ما أقروا به من نبوة موسى، واإلميان بالتوراة، بل     
يقروا به من رسالة املسيح، وحممد هم يف ذلك مهتدون، وهو رأس هداهم، وإمنا أتوا من جهة ما مل 

صلى اهللا عليه وسلم...، وكذلك النصارى مل يؤتوا من جهة ما أقروا به من اإلميان بأنبياء بين 
إسرائيل، واملسيح، وإمنا أتوا من جهة كفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وأما ما وقعوا فيه من 

لة، فهو من جهة عدم إتباعهم لنصوص التوراة التثليث واإلحتاد الذي كفروا فيه بالتوحيد والرسا
  واإلجنيل احملكمة...

وهكذا إذا تأملت أهل الضالل واخلطأ من هذه األمة جتد األصل ترك احلسنات ال فعل     
  السيئات، وأم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحيح، وإمنا أتوا من جهة ما نفوه.

أّن ترك احلسنات أضر من فعل السيئات، وهو واإلثبات فعل حسنة والنفي ترك سيئة، فعلم     
  أصله.

من اخلوارج وغريهم فيما يعظمونه من أمر املعاصي والنهي عنها، وإتباع  ةمثال ذلك: أن الوعيدي    
القرآن وتعظيمه أحسنوا، لكن إمنا أتوا من جهة عدم إتباعهم للسنة، وإميام مبا دلت عليه من الرمحة 

  ة.للمؤمن، وإن كان ذا كبري 
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وكذلك املرجئة فيما أثبتوه من إميان أهل الذنوب، والرمحة هلم أحسنوا، لكن إمنا أصل إساءم من     
  جهة ما نفوه من دخول األعمال يف اإلميان، وعقوبات أهل الكبائر... 

وكذلك اجلهمية؛ فإن أصل ضالهلم إمنا هو التعطيل، وجحد ما جاءت به الرسل عن اهللا عز وجل    
  ئه وصفاته.من أمسا

واألمر فيهم ظاهر جدا؛ وهلذا قلنا غري مرة: إن الرسل جاءوا باإلثبات املفصل والنفي امل،    
  والكفار من املتفلسفة الصابئني، واملشركني جاءوا بالنفي املفصل واإلثبات امل.

مأمور ا؛  واإلثبات فعل حسنات مأمور ا إجيابا واستحبابا، والنفي ترك سيئات أو حسنات    
  .1"فعلم أن ضالهلم من باب ترك الواجب وترك اإلثبات...

  

الكلمات اجلوامع يف القرآن تتضمن امتثال املأمور به، والوعيد  "أنّ  الوجه السادس عشر:      

öΝ﴿: على املعصية برتكه، مثل قوله تعاىل لنبيه É)tG ó™$$ sù !$ yϑx. |Nö� ÏΒé& tΒuρ z>$s? y7 yètΒ Ÿωuρ (#öθ tóôÜs?...﴾ :هود]

�š﴿ ، وقال:]112 Ï9≡s% Î# sù äí÷Š$$ sù ( öΝ É)tFó™ $#uρ !$ yϑŸ2 |Nö� ÏΒé& ( Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδu!#uθ ÷δr&...﴾]_15الشورى[ ،

’ö≅è% þ ...﴿:وقال ÎoΤ Î) ßN ó÷É∆ é& ÷βr& šχθà2r& tΑ̈ρr& ôtΒ zΟn= ó™ r& ( Ÿωuρ āsðθà6 s? zÏΒ tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ﴾]_14األنعام[ ،

’ö≅è% þ ﴿:وقال ÎoΤÎ) ßN ö�ÏΒé& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# $ TÁ Î=øƒ èΧ çµ ©9 tÏe$!$# ∩⊇⊇∪ ßNö� ÏΒé&uρ ÷βL{ tβθ ä.r& tΑ̈ρr& tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪﴾]_12، 11الزمر[ ،

%è% Hω ãΑθè≅ ﴿وقال: r& óΟä3s9 “Ï‰Ζ Ïã ß É!#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn= ôã r& |=ø‹ tó ø9$# Iωuρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈? r& āωÎ) $ tΒ #yrθ ãƒ 

¥’ n<Î)﴾..._50[األنعام[، ﴿...÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) $ tΒ # yrθãƒ �†n<Î) ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& ÷βÎ) àMøŠ |Átã ’ În1u‘ z>#x‹tã BΘöθ tƒ 5Ο‹Ïà tã ﴾ :يونس]

ôìÎ7 ﴿، وقال:]15 ¨? $#uρ $ tΒ #yrθ ãƒ y7 ø‹s9Î) ÷�É9ô¹$#uρ 4 ®L ym zΝä3øt s† ª!$# 4 uθ èδuρ ç�ö� yz t ÏϑÅ3≈ pt ø:$#﴾]_وقال:]109يونس ،﴿ ¨βr&uρ 

#x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $ VϑŠÉ)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ç6 �¡9$# s−§� x�tG sù öΝä3Î/ tã  Ï& Î#‹Î7 y™...﴾]_إىل أمثال هذه  ،]153األنعام
                                                           

1
  )، باختصار.112إىل  20/105، (8، وجهمجموع الفتاوى_ابن تيمية،  
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لك، وأنه إن النصوص اليت يوصي فيها بإتباع ما أمر، ويبني أّن االستقامة يف ذلك، وأنه مل يأمر إالّ بذ
ترك ذلك كان عليه العذاب، وحنو ذلك، مما يبني أّن إتباع األمر أصٌل عاٌم، وأّن اجتناب املنهي عنه 

  .1فرع خاص"

      

عامة ما ذم اهللا به املشركني يف القرآن من الدين املنهي عنه إمنا هو  "أن الوجه السابع عشر:     
ãΑθ ﴿الشرك والتحرمي، وكذلك حكى عنهم يف قوله: à)u‹ y™ tÏ% ©! $# (#θ ä. u�õ°r& öθ s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2u� õ°r& Iωuρ $ tΡ äτ!$ t/#u 

Ÿωuρ $ uΖøΒ§� ym ÏΒ &ó x«...﴾]_ويف الزخرف:3، ومثل ذلك يف النحل2 ]148األنعام ،﴿ (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 u!$ x© ß≈ oΗ÷q§�9$# 

$ tΒ Ν ßγ≈ tΡ ô‰t7 tã...﴾]_وقال:]20الزخرف ،﴿ ÷Πr& óΟßγs9 (#àσ ‾≈ Ÿ2u�à° (#θ ãã u�Ÿ° Ο ßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $ tΒ öΝ s9 .βsŒù'tƒ Ïµ Î/ 

ª!$#...﴾]_وقال:]21الشورى ،﴿ ö≅è% ΟçF ÷ƒ uu‘r& !$̈Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3s9 ∅ÏiΒ 5−ø—Íh‘ ΟçF ù= yèyfsù çµ ÷Ζ ÏiΒ $ YΒ#t� ym Wξ≈n= ymuρ ö≅è% ª!!#u 

šχÏŒr& öΝ ä3s9 ( ôΘr& ’n? tã «!$# šχρç�tIø�s?﴾]_وقال:]59يونس ،﴿ $ tΒ Ÿ≅yè y_ ª!$# .ÏΒ ;οu��Ït r2 Ÿωuρ 7π t6Í←!$ y™ Ÿωuρ 7' s#‹ Ï¹uρ Ÿωuρ 

5Θ%tn...﴾]_وقال:]103املائدة ،﴿ ö≅è% ôtΒ tΠ§� ym sπ oΨƒ Î— «!$# ûÉL ©9$# yl t�÷z r&  ÍνÏŠ$ t7 ÏèÏ9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$#...﴾ 
  .]32األعراف_[

ذمهم على ترك اإلميان به، وبأمسائه، وآياته، ومالئكته،  من ترك املأمور به فقد ذمهم اهللا، كما وأما    
وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، واجلنة والنار، وترك الصالة والزكاة واجلهاد وغري ذلك من األعمال، 
والشرك قد تقدم أن أصله ترك املأمور به من عبادة اهللا، وإتباع رسله، وحترمي احلالل فيه ترك ما أمروا 

                                                           
1
  ).113-20/112، (9، وجهمجموع الفتاوىتيمية، ابن  - 
2

 . "وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من دونه من شيء"يف األصل:_ 

3
%tΑ$s قال تعاىل:﴿ _  uρ šÏ%©! $# (#θ ä. u�õ° r& öθ s9 u!$x© ª! $# $tΒ $tΡ ô‰ t6 tã  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ ∅ÏΒ &óx«﴾...]_35النحل[. 
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ستعانة به على عبادته...فتبني بذلك أن ما ذمه اهللا تعاىل وعاقب عليه من ترك الواجبات به من اال
    .1أكثر مما ذمه اهللا وعاقب عليه من فعل احملرمات."

  

"أّن مقصود النهي ترك املنهي عنه، واملقصود منه عدم املنهي عنه، والعدم  الوجه الثامن عشر:      
موجود، و إالّ فال خري يف ال شيء، وهذا معلوم بالعقل واحلس، لكن ال خري فيه إالّ إذا تضمن حفظ 

من األشياء ما يكون وجوده مضرا بغريه، فيطلب عدمه لصالح الغري، كما يطلب عدم القتل لبقاء 
النفس، وعدم الزنا لصالح النسل، وعدم الرّدة لصالح اإلميان، فكّل ما ى عنه إمنا طلب عدمه 

  لصالح أمر موجود.

وأما املأمور به فهو أمر موجود، واملوجود يكون خريًا ونافًعا ومطلوبًا لنفسه، بل البّد يف كّل     
موجود من منفعة ما، أو خري ما، فال يكون املوجود شرًا حمًضا؛ فإّن املوجود خلقه اهللا تعاىل، واهللا مل 

ال شيء، وهلذا قال سبحانـه: خيلق شيًئا إّال حلكمة، وتلك احلكمة وجه اخلري، خبالف املعدوم فإنّه 

﴿ü“Ï% ©! $# z|¡ômr& ¨≅ä. >ó x« çµ s)n= yz... ﴾ :وقـال: ]7[السجدة ،﴿yì÷Ψß¹ «!$# ü“ Ï%©! $# zs)ø? r& ¨≅ä. >óx«...﴾ :88[النمل.[  

واملأمور به قد طلب وجوده، واملنهي عنه قد طلب عدمه، فعلم أّن املطلوب باألمر أكمل وأشرف     
  .2ي، وأنّه هو األصل املقصود لذاته، وأنه هو الذي يكون عدمه شرًا حمًضا"من املطلوب بالنه

        

"أن املأمور به هو األمور اليت يصلح ا العبد ويكمل، واملنهي عنه هو ما  الوجه التاسع عشر:      
اإلنابة إليه، يفسد به وينقص؛ فإن املأمور به من العلم واإلميان، وإرادة وجه اهللا تعاىل وحده، وحمبته و 

                                                           
1
  )، باختصار.115إىل20/113، (10، وجهمجموع الفتاوىتيمية،  ابن_ 
  .161_158، ص14و11، وجهالفوائد)، وينظر: ابن القيم، 117_20/116، (12، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية،  -2
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ورمحة اخللق واإلحسان إليهم، والشجاعة اليت هي القوة والقدرة، والصرب الذي يعود إىل القوة 
واإلمساك واحلبس، إىل غري ذلك، كل هذه من الصفات واألخالق واألعمال اليت يصلح ا العبد 

حيتاج إىل عدم ما ويكمل، وال يكون صالح الشيء وكماله إال يف أمور وجودية قائمة به، لكن قد 
  .1ينافيها، فيحتاج إىل العدم بالعَرض، فعلم أن املأمور به أصل، واملنهي عنه تَبٌع فرٌع"

  

"أن الناس اتفقوا على أن املطلوب باألمر وجود املأمور به، وإن لزم من ذلك  الوجه العشرون:     
ع فيه. والتحقيق: أنه منهي عدم ضده، ويقول الفقهاء: األمر بالشيء ي عن ضده، فإن ذلك متناز 

  عنه بطريق الالزم، وقد يقصده اآلمر وقد ال يقصده.

وأما املطلوب بالنهي فقد قيل: إنه نفس عدم املنهي عنه، وقيل: ليس كذلك؛ ألن العدم ليس     
. والتحقيق: 2مقدورا وال مقصودا، بل املطلوب فعل ضد املنهي عنه، وهو االمتناع، وهو أمر وجودي

ود الناهي قد يكون نفس عدم املنهي عنه، وقد يكون فعل ضده، وذلك العدم عدم خاص أن مقص
مقيد، ميكن أن يكون مقدورا بفعل ضده، فيكون فعل الضد طريقا إىل مطلوب الناهي، وإن مل يكن 
نفس املقصود، وذلك أن الناهي إمنا ى عن الشيء ملا فيه من الفساد، فاملقصود عدمه، كما ى 

ى البتالء املكلف وامتحانه، كما ى قوم طالوت عن الشرب 3النفس وشرب اخلمر، وإمناعن قتل 
إال مبلء الكف، فاملقصود هنا طاعتهم وانقيادهم، وهو أمر وجودي، وإذا كان وجوديا فهو الطاعة 

دم اليت هي من جنس فعل املأمور به، فصار املنهي عنه إمنا هو تابع للمأمور به؛ فإن مقصوده إما ع

                                                           
1

   .48،ص عدة الصابرين، 15)، وينظر: ابن القيم، وجه118_20/117، (13، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية،  _
2

، المحصـولرازي: "املطلوب بالنهي عنـدنا فعـل ضـد املنهـي عنـه، وعنـد أيب هاشـم: نفـس أن ال يفعـل املنهـي عنـه..."، قال ال_ 
  ).304إىل2/302(
3

الســياق يقتضــي أن تكــون العبــارة: وقــد ينهــى البــتالء املكلــف وامتحانــه، كمــا ــي قــوم طــالوت...، فتــارة يقصــد بــالنهي عــدم _ 
  واالنقياد، واهللا أعلم. الفساد، وتارة يقصد به الطاعة
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ما يضر املأمور به، أو جزء من أجزاء املأمور به، وإذا كان إما حاويا للمأمور به؛ أو فرعا منه ثبت أن 
  . 1املأمور به أكمل وأشرف، وهو املقصود األول."

    

"أّن األمر أصل والنهي فرع؛ فإّن النهي نوع من األمر؛ إذ األمر هو  الوجه الحادي والعشرون:     
ء واالقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الرتك، كما جرت عادة العرب أن الطلب واالستدعا

اجلنس إذا كان له نوعان أحدمها يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه باسم، وأبقوا االسم العام على 
  النوع اآلخر، كما يقال: مسلم، ومنافق، ويقال: نيب، ورسول...

ألن األمر استدعاء الفعل بالقول على وجه  ...فكل من عصى النهي فقد عصى األمر،    
االستعالء، والناهي مستدع من النهي فعال: إما بطريق القصد، أو بطريق اللزوم، فإن كان نوًعا منه، 
فاألمر أعم، واألعم أفضل، وإن مل يكن نوًعا منه، فهو أشرف القسمني؛ وهلذا اتفق العلماء على 

Νèδ... ﴿والسنة، قال تعاىل:تقدميه على النهي، وبذلك جاء الكتاب  ã� ãΒù'tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/ öΝ ßγ8pκ ÷]tƒ uρ Çtã 

Ì� x6Ψßϑ ø9$#...﴾ :وقال: ، ]157[األعراف﴿¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈ |¡ômM} $#uρ Ç› !$ tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1ö� à)ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã 

Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� x6Ψßϑø9$#uρ Ä øö t7ø9$#uρ...﴾  :2( "]90[النحل(.  

  

"أّن اهللا مل يأمر بأمر إّال وخلق سببه ومقتضيه يف جبلة العبد، وجعله الوجه الثاني والعشرون:     
حمتاًجا إليه، وفيه صالحه وكماله؛ فإنه أمر باإلميان به، وكل مولود يولد على الفطرة، فالقلوب فيها 

، والعدل، وصلة األرحام وأداء األمانة، أقوى األسباب ملعرفة باريها واإلقرار به، وأمر بالعلم، والصدق
                                                           

، 13، 12، وجــــــــهالفوائــــــــدوينظــــــــر: ابــــــــن القــــــــيم،  ،)119_20/118، (14، وجــــــــهمجمــــــــوع الفتــــــــاوى _ ابــــــــن تيميــــــــة، 1
 .161إىل158ص
2
  . 157، ص9، وجهالفوائد)، باختصار، وينظر: ابن القيم، 120_20/119، (15، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية،  
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وغري ذلك من األمور اليت يف القلوب معرفتها وحمبتها؛ وهلذا مسيت معروفا، وى عن الكفر الذي هو 
  أصل اجلهل والظلم، وعن الكذب والظلم والبخل واجلنب، وغري ذلك من األمور اليت تنكرها القلوب. 

نه جلهله به، أو حلاجته إليه، مبعىن أنه يشتهيه ويلتذ بوجوده، أو وإّمنا يفعل اآلدمي الشر املنهي ع    
يستضر بعدمه، واجلهل عدم العلم، فما كان من املنهي عنه سببه اجلهل، فلعدم فعل املأمور به من 
العلم، وما كان سببه احلاجة من شهوة أو نفرة، فلعدم املأمور به الذي يقتضي حاجته، مثل أن يزين 

بالنكاح املباح، أو يأكل الطعام احلرام لعدم استعفافه مبا أمر به من املباح، وإّال فإذا  لعدم استعفافه
  فعل املأمور به الذي يغنيه عن احلرام مل يقع فيه...

فكان عدم املأمور به أضر عليه من وجود املنهي عنه؛ لتضرره به من وجهني، ويف تركه أشد     
ه فيه، املعني له عليه، واملنهي عنه ليس فيه مقتضيه يف األصل استحقاقا للذم والعقاب؛ لوجود مقتضي

  .1إال مع عدم فعل املأمور به، وأما عدمه فال يقتضيه إال بفعل املأمور به فهذا هذا."

      

"أن فعل احلسنات يوجب ترك السيئات، وليس جمرد ترك السيئات  :الوجه الثالث والعشرون      
  يوجب فعل احلسنات...

لك ألن من فعل ما أُمر به من اإلميان والعمل الصاحل قد ميتنع بذلك عما ُي عنه من أحد وذ    
وجهني: إما من جهة اجتماعهما؛ فإن اإلميان ضد الكفر، والعمل الصاحل ضد السيء، فال يكون 

با، ُحمبا ُمبِغضا. وإما من جهة اقتضاء احلسنة ترك السيئة، كما قال تعاىل: قا ُمكذ ُمصد﴿... āχÎ) 

nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζßϑ ø9$#uρ...﴾]_وهذا حمسوس؛ فإن اإلنسان إذا قرأ القرآن ]45العنكبوت ،

                                                           
)، باختصـــار، ويف عبارتـــه األخرية:"وأمـــا عدمـــه..." شـــيء مـــن 122-20/121، (16جـــه، و مجمـــوع الفتـــاوى ابـــن تيميـــة، _1

  الغموض، ولعله يقصد أن عدم املنهي عنه ال يتم إال بفعل املأمور به. 
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وتدبره كان ذلك من أقوى األسباب املانعة له من املعاصي أو بعضها، وكذلك نفس اإلميان بتحرمي 
ا.احملرمات، وبعذاب اهللا عليها يُصد القلب عن إراد  

فاحلسنات إما ضد السيئات، وإما مانعة منها، فهي إما ضد وإما صد، وإمنا تكون السيئات عند     
ال يزين الزاين حني يزين وهو «ضعف احلسنات املانعة منها، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:

، فإن  1»مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن
  كمال اإلميان وحقيقته مينع ذلك، فال يقع إال عند نوع ضعف يف اإلميان يزيل كماله.

وأما ترك السيئات: فإما أن يراد به جمرد عدمها، فالعدم احملض ال ينايف شيئا وال يقتضيه، بل     
علها، فهذا اخلايل القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات. وإما أن يراد به االمتناع من ف

االمتناع ال يكون إال مع اعتقاد قبحها وقصد تركها، وهذا االعتقاد واالقتصاد حسنتان مأمور ما، 
  ومها من أعظم احلسنات.

فثبت بذلك أن وجود احلسنات مينع السيئات، وأن عدم السيئات ال يوجب احلسنات، فصار يف     
   .2ليس فيه إال أمر واحد، وهذا هو املقصود."وجود احلسنات األمران، خبالف جمرد عدم السيئات ف

      

"أن فعل احلسنات موجب للحسنات أيضا؛ فإن اإلميان يقتضي  الوجه الرابع والعشرون:     
األعمال الصاحلة، والعمل الصاحل يدعو إىل نظريه، وغري نظريه، كما قيل: إن من ثواب احلسنِة 

  احلسنَة بعدها.
                                                           

1
)بـاب بيـان نقصــان اإلميـان باملعاصـي...، رقــم: 24)كتــاب اإلميـان(1رواه ـذا اللفـظ مسـلم عــن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه يف ( _

)بــاب الزنــا وشــرب اخلمــر، وقــال ابــن 2)كتــاب احلــدود(26، وبنحــوه رواه البخــاري عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه يف ()57(100
، فـتح البـاري)، وابن حجـر، 1/317، (شرح صحيح مسلم، ينظر: النووي، 6772عباس: يُنزع منه نور اإلميان يف الزنا، رقم:

)12/58_59 .(  
 )، باختصار.124إىل20/122، (17، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية، 2
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يقتضي عدم سيئة إال إذا كان امتناعا، فيكون من باب احلسنات كما وأما عدم السيئة فال      
  .  1تقدم، وما اقتضى فرعا أفضل مما ال يقتضي فرعا له، وهذا من منط الذي قبله"

        

"أن اهللا تعاىل بعث الرسل وأنزل الكتب يف العلوم واألعمال بالكلم  الوجه الخامس والعشرون:     
هلدى ودين احلق، وذلك باألمور املوجودة يف العقائد واألعمال، فأمرهم يف الطيب والعمل الصاحل با

االعتقادات باالعتقادات املفصلة يف أمساء اهللا وصفاته، وسائر ما حيتاج إليه من الوعد والوعيد، ويف 

  .األعمال بالعبادات املتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة

في امل، والنهي عما يضر املأمور به، فالكتب اإلهلية وشرائع الرسل وأما يف النفي فجاءت بالن     
  ممتلئة من اإلثبات فيما يُعلم ويُعمل.

وأما املعطلة من املتفلسفة وحنوهم، فيغلب عليهم النفي والنهي، فإم يف عقائدهم الغالب      

ليهم الذم والرتك، من ويف األفعال الغالب ع.. عليهم السلب: ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا
، والورع الفاسد: ال يفعل، ال يفعل، ال يفعل..من غري أن يأتوا بأعمال صاحلة يعملها د الفاسدالزه

الرجل تنفعه، ومتنع ما يضره من األعمال الفاسدة؛ وهلذا كان غالب من سلك طرائقهم بطاال 
ى والصالح واخلري يف عقائدهم الرسل يف العلم واهلد2متعطال، معطال يف عقائده وأعماله. وأتباع

  وأعماهلم.

                                                           
1
  ).20/125، (18، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية، _ 
2
 يف الكتاب "اتباع" دون مهز، وما أثبته هو ما فهمته من السياق._  
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وهذا بّني يف أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه األمر واإلثبات، وطريق الكافرين من املعطلة      
وحنوهم يغلب عليه النهي والنفي، وهذا من أوضح األدلة على ترجيح األمر واإلثبات على النهي 

  .1والنفي".

      

"أن املنهي عنه املقصود إعدامه، وأن ال يدخل يف الوجود، سواء  ون:الوجه السادس والعشر      
نوى ذلك أو مل ينوه، وسواء خطر بباله أو مل خيطر، فاملقصود أن ال يكون، وأما املأمور به فاملقصود  

  كونه وإجياده، والتقرب به نية وفعال.

إعدامه، وعدم ما أحبه وسر املسألة: أن وجود ما طلب إجياده أحب إليه من عدم ما طلب      
  .2أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما ى عنه"

  

"إن املأمور حمبوب إىل الرب، واملنهي مكروه له سبحانه، إمنا قّدره  الوجه السابع والعشرون:     
أما من عبده فالتوبة واالستغفار وقضاه؛ ألنه ذريعة إىل حصول حمبوبه من عبده ومن نفسه تعاىل. 

واخلضوع والذل واالنكسار وغري ذلك، وأما من نفسه فباملغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح 
  واحللم والتجاوز عن حقه وغري ذلك مما هو أحب إليه تعاىل من فواته بعدم تقدير ما يكرهه.

  .3إىل ما حيبه، علم أن حمبوبه هو الغاية..."وإذا كان إمنا قدر ما يكرهه ألنه يكون وسيلة      

  
                                                           

1
 ).127_20/126، (20، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية،_ 
2
اعــدة:"ألن األعمــال مقصــودة لــذاا، واحملــارم ، وقــال ابــن رجــب وهــو يــدلل علــى الق162، ص16، وجــهالفوائــدابــن القــيم، _  

 ).1/253، (جامع العلوم والحكماملطلوب عدمها، ولذلك ال حتتاج إىل نية خبالف األعمال"، 
3
 .164_163، ص19، وجهالفوائد، وينظر له: 46، ص8، وجهالصابرين ابن القيم، عدة _ 
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"إن املأمورات متعلقة مبعرفة اهللا وتوحيده وعبادته وذكره وشكره  الوجه الثامن والعشرون:     
وحمبته والتوكل عليه واإلنابة إليه، فمتعلقاا ذات الرب وأمساؤه وصفاته، ومتعلق املنهيات ذوات 

  .1"أعظم ما يكون.األشياء املنهي عنها، والفرق من 

      

"إن النفي والنهي ال يستقل بنفسه، بل ال بد أن يسبقه ثبوت وأمر،  الوجه التاسع والعشرون:     
خبالف األمر واإلثبات، فإنه يستقل بنفسه، وهذا ألن اإلنسان ال ميكنه أن يتصور املعدوم ابتداء، 

تصور املعدوم إال بتوسط تصور املوجود، وقد قررت هذا فيما تقدم وبينت أن اإلنسان ال ميكنه أن ي
  فإذا مل ميكنه تصوره مل ميكنه قصده بطريق األْوىل؛ فإن القصد واإلرادة مسبوق بالشعور والتصور...

فإن اإلنسان إما أن يريد وجود الشيء أو عدمه، أو ال يريد وجوده وال عدمه، فاألول هو أصل      
دة عدمه فهو بغضه وكراهته، وذلك مسبوق بتصور املبغض املكروه، اإلرادة واحملبة، وأما الثاين وهو إرا

فصار البغض والكراهة للشيء املقتضي لرتكه الذي هو مقصود الناهي وهو املطلوب من املنهي فرعا 
من جهتني: من جهة أن تصوره فرع على تصور احملبوب املراد املأمور به، وأن قصد عدمه الذي هو 

  رادة وجود املأمور به الذي هو حبه وإرادته. بغضه وكراهته فرع على إ

ألن اإلنسان إذا علم عدم شيء وأخرب عن عدمه، مثل قولنا: ال إله إال اهللا، وقولنا: ال 2وذلك     
نيب بعد حممد...، حىت ينتهي التمثيل إىل قول القائل: ليس اجلبل ياقوتا وال البحر زئبقا وحنو ذلك، 

ية اليت هي قضايا سلبية، لوال تصور النفي واملنفي عنه ملا أمكنه اإلخبار فإن هذه اجلمل اخلربية الناف
بالنفي واحلكم، فال بد أن يتصور النفي واملنفي عنه، مثل تصور اجلبل والياقوت...فإنه أدرك الياقوت 
وأدرك اجلبل، مث ركب يف خياله جبل ياقوت...فاملقصود أن اإلنسان مل ميكنه تصور عدم شيء وال 

                                                           
1
 .166_165، ص23، وجهئدالفوا ، وينظر له:44، ص2، وجهعدة الصابرينابن القيم، _  
2
  هذا بيان اجلهة األوىل اليت كان ألجلها مقصود النهي فرعا، أي:التصور._  
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ار به إال بعد أن يتصور وجودا قاس به عليه، وقدر به شيئا آخر، مث نفى ذلك املقيس املقدر، اإلخب
مث أثبته، والفرع املقيس املقدر تبع لألصل املقيس عليه املقدر به، فال يتصور العدم إال بطريق القياس 

  والتمثيل والتفريع ال بطريق االستقالل واحلقيقة والتأصيل...

ر يف القصد واحلب واإلرادة من جهتني: من جهة أن املقصود احملبوب، أو املكروه وهكذا األم     
املبغض ال يتصور حبه وال بغضه إال بعد نوع من الشعور به، والشعور يف املوجود أصل ويف املعدوم 
فرع، فاحلب والبغض الذي يتبعه أوىل بذلك. ومن جهة أن اإلنسان إمنا حيب ما يالئمه ويناسبه، وله 

ه لذة ونعيم، ونفسه ال تالئم العدم احملض والنفي الصرف وال تناسبه، وال له يف العدم احملض لذة وال ب
  سرور...، وما ليس شيء أصال كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو خري؟...

والنافع له إمنا هو أمر موجود كما تقدم، وأما الضار له فتارة يراد به عدم النافع؛ فإن أكثر ما      
ره عدم النافع، وعدم النافع إمنا يقصد بوجود النافع، وتارة يضره أمر موجود، فذلك الذي يضره مل يض

  .1يبغض منه إال مضرته له، ومضرته له إزالة نعيمه أو حتصيل عذابه"

      

فإن قيل: ما ذكرته معارض؛ فإن القرآن من أوله إىل آخره يأمر بالتقوى  2:الوجه الثالثون     
ا، حىت مل يُذكر يف القرآن شيء أكثر منها، وهي وصية اهللا إىل األولني واآلخرين، وهي وحيض عليه

شعار األولياء، وأول دعوة األنبياء، وأهل أصحاب العاقبة، وأهل املقعد الصدق، إىل غري ذلك من 

                                                           
1
 )، باختصار.131إىل20/127، (21، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية،  _ 
2
 _ هذا يف األصل تابع للوجه الذي قبله، واألليق جعله مستقال؛ نظرا ملا ورد فيه من أدلة.  
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لرب ): أعمال الرب يعملها اه283، وقد قال سهل بن عبد اهللا(1صفاا، والتقوى هي ترك املنهي عنه
  . 2والفاجر، ولن يصرب عن اآلثام إال ِصديق

ويف تعظيم الورع وأهله، والزهد وذويه ما يضيق هذا املوضع عن ذكره، وإمنا ذلك عائد إىل ترك      
احملرمات واملكروهات وفضول املباحات، وهي بقسم املنهي عنه أشبه منها بقسم املأمور به، والناس 

  رع ومناقبهم ما ال يذكرون عن غريهم.يذكرون من فضائل أهل هذا الو 

  فنقول: هذا السؤال مؤلف من شيئني: جهل حبقيقة التقوى والورع، وجهل حبقيقة محد ذلك.     

فنقول أوال: ومن الذي قال: إن التقوى جمرد ترك السيئات؟ بل التقوى_كما فسرها األولون      
) ملا وقعت ه100ال طلق بن حبيب(قبلواآلخرون_: فعل ما أمرت به وترك ما يت عنه، كما ق

الفتنة: اتقوها بالتقوى! قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا، ترجو ثواب 
  .3اهللا، وأن ترتك معصية اهللا على نور من اهللا، ختاف عذاب اهللا

≡Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9$ ﴿وقد قال اهللا تعاىل يف أكرب سورة يف القرآن:      sŒ Ü=≈tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ 

tÏ%©! $# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tó ø9$$Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà)Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪﴾]_إىل آخرها، فوصف  ]3، 2، 1البقرة

                                                           
1
حنــو مــن هــذا الــرأي: األســتاذ بلكــا، حيــث قــال:"واملعىن املتعــارف عليــه والــذي يقبلــه أكثــر العلمــاء هــو: التقــوى ممــن ذهــب إىل _ 

امتثال املأمورات واجتناب املنهيات. لكن املعىن األظهر يف التقوى والذي ألجله مدحت وعظمت هو الكف عن املعصية واالبتعاد 
  .120، صاالحتياطعن احلرام..."، 

2
   ).211و10/197، (546، رقم:حلية األولياء وطبقات األصفياءاألصبهاين،  ينظر:_  
3
يف سري أعالم النبالء "...عـن بكـر املـزين قـال: ملـا كانـت فتنـة ابـن األشـعث قـال طلـق بـن حبيـب: اتقوهـا بـالتقوى. فقيـل لـه: _  

رك معاصـي اهللا، علـى نـور مـن اهللا، خمافـة عـذاب صف لنا التقوى، فقال: العمل بطاعة اهللا، على نور من اهللا، رجـاء ثـواب اهللا، وتـ
، 1شــعيب األرنــؤوط، (بــريوت: مؤسســة الرســالة، ط، ت.مــأمون الصــاغرجي و ســير أعــالم النــبالءاهللا."، حممــد بــن أمحــد الــذهيب، 

)، وأورد األصــبهاين هـذا األثــر بلفــظ مشـكل، قــال: حــدثنا...لقي بكـر بــن عبــد اهللا 4/601، (239م)، رقـم:1981/ه1401
بن حبيب. فقال له بكر: صف لنا من التقوى شيئا يسريا حنفظه. فقال: اعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا، ترجو ثواب اهللا،  طلق

والتقوى ترك املعاصي على نور من اهللا، خمافة عقاب اهللا عز وجل"، فإن كان يريد أن التقوى ترك فلم قال له جوابا عن سؤال: مـا 
 )،   3/64( ،209رقم:حلية األولياء، "؟، التقوى؟"اعمل بطاعة اهللا..
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$ ﴿الزكاة، وقال:املتقني بفعل املأمور به من اإلميان والعمل الصاحل من إقام الصالة وإيتاء  pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# 

(#ρß‰ç6 ôã $# ãΝä3−/ u‘ “ Ï%©! $# öΝä3s)n= s{ tÏ% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝ ä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪﴾] _21البقرة[.  

øŠ§{ ﴿وقال:      ©9 §�É9ø9$# βr& (#θ —9uθè? öΝ ä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É>Ì� øó yϑø9$#uρ £Å3≈ s9uρ §�É9ø9$# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ $# 

Ïπ x6Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ É=≈tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$#uρ ’ tA#uuρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n? tã  ÏµÎm6 ãm “ ÍρsŒ 4†n1ö� à)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠ ø9$#uρ t Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t,Î#Í←!$ ¡¡9$#uρ 

’Îûuρ ÅU$ s% Ìh�9$# uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’tA#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$# šχθ èùθßϑ ø9$#uρ öΝ Ïδ Ï‰ôγyè Î/ #sŒÎ) (#ρß‰yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9$#uρ ’Îû Ï!$ y™ ù't7 ø9$# Ï!#§� œØ9$#uρ t Ïnuρ 

Ä ù̈'t7 ø9$# 3 y7Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθ à)−G ßϑ ø9$#﴾]_اآلية عظيمة جليلة القدر، من وهذه ، ]177البقرة

أعظم آي القرآن وأمجعه ألمر الدين، وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن خصال اإلميان 
  ، وقد دلت على أمور:1فنـزلت

  أحدها: أنه أخرب أن الفاعلني هلذه األمور هم املتقون، وعامة هذه األمور فعل مأمور به.     

:(آمنا)، وعامتها 2الثاين: أنه أخرب أن هذه األمور هي الرب، وأهلها هم الصادقون يعين يف قوله    
أمور وجودية هي أفعال مأمور ا، فعلم أن املأمور به أدخل يف الرب والتقوى واإلميان من عدم املنهي 

/βÎ) u‘#t�ö¨ ﴿عنه، وذه األمساء الثالثة استحقت اجلنة: كما قال تعاىل: F{ $# ’Å∀s9 5ΟŠÏè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ)uρ u‘$ £∨à�ø9$# ’ Å∀s9 

5ΟŠÏt rb ∩⊇⊆∪﴾]_وقال:]14، 13األنفطار ،﴿... ôΘr& ã≅yè øgwΥ tÉ)−G ßϑ ø9$# Í‘$¤fà�ø9$%x.﴾]_وقال:]28ص ،﴿ ¨βÎ) tÉ)−F çRùQ$# ’Îû 

;M≈̈Ζ y_ 9� pκ tΞuρ ﴾]_وقال:]54القمر ،﴿ yϑ sùr& tβ%x. $ YΖÏΒ÷σ ãΒ yϑ x. šχ%x. $ Z)Å™$ sù 4 āω tβ… âθ tFó¡o„ ﴾]_18السجدة[  

                                                           

1
§{ ﴿رواه ابن أيب حامت من حديث جماهد عن أيب ذر:" أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما اإلميان؟ فتال عليه_  øŠ ©9 §�É9 ø9$# 

β r& (#θ —9uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ ﴾ " :وهذا منقطع؛ فـإن جماهـدا مل يـدرك أبـا إىل آخر اآلية، قال: مث سأله أيضا، فتالها عليه،..."قال ابن كثري
   ). 365_1/364، (تفسير القرآن العظيم، ا منقطع"، ابن كثريذر.."، مث أورد رواية أخرى وقال:"وهذا أيض

2
 كذا، ولعل املقصود: قوهلم._  
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ρß‰ç6#)...﴿مثل: نوح وهود وصاحل وشعيب، فاحتة دعواهم يف هود: أن1وأيضا فالرسل     ôã $# ©!$# $ tΒ 

Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çνç�ö� xî...﴾2ويف الشعراء ،:﴿... Ÿωr& tβθà)−G s?﴾3 ،﴿(#θ à)̈? $$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ﴾4 وقال ،

≈Å3£ ...﴿تعاىل: s9uρ §�É9ø9$# ÇtΒ 4†s+ ¨? ’4 ﴿، وقال تعاىل:]189البقرة_[﴾...#$ n? t/ ôtΒ 4’ nû÷ρr&  ÍνÏ‰ôγyè Î/ 4’s+ ¨? $#uρ ¨βÎ* sù ©!$# 

�=Åsãƒ t É)−G ßϑø9$#﴾]_وقال تعاىل:]76آل عمران،﴿... (#þθ ‘ϑ Ï? r'sù öΝ ÎγøŠ s9Î) óΟèδy‰ôγtã 4’n< Î) öΝ Íκ ÌE£‰ãΒ 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† 

tÉ)−G ßϑ ø9$#﴾]_وقال]4التوبة ،:﴿... $ yϑ sù (#θ ßϑ≈ s)tF ó™$# öΝ ä3s9 (#θ ßϑŠÉ)tG ó™ $$ sù öΝ çλ m; 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† šÉ)−G ßϑ ø9$#﴾]_7التوبة[ .

بني أن الوفاء بالعهود من التقوى اليت حيبها اهللا، والوفاء بالعهود هو مجلة املأمور به، فإن الواجب  فقد
  ء بعهد اهللا وعهد العبيد.إما بالشرع، أو بالشرط، وكل ذلك فعل مأمور به، وذلك وفا

θ#) ...﴿وذلك أن التقوى إما تقوى اهللا، وإما تقوى عذابه، كما قال:     à)̈? $$ sù u‘$̈Ζ9$#  ÉL ©9$# $ yδßŠθ è% uρ â¨$̈Ζ9$# 

äοu‘$yfÅsø9$#uρ...﴾]_24البقرة[ ،﴿(#θ à)̈? $#uρ u‘$̈Ζ9$# ûÉL ©9$# ôN £‰Ïã é& tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9﴾]_حملذور اتقاء ا ، فالتقوى]131آل عمران

بفعل املأمور به وبرتك املنهي عنه، وإمنا مسي ذلك تقوى؛ ألن ترك املأمور به وفعل املنهي عنه سبب 
األمن من ذم اهللا وسخط اهللا وعذاب اهللا، فالباعث عليه خوف اإلمث، خبالف ما فيه منفعة وليس يف 

كر ذلك باسم التقوى ليبني تركه مضرة، فإن هذا هو املستحب الذي له أن يفعله وله أن ال يفعله، فذ 
  وجوب ذلك، وأن صاحبه متعرض للعذاب برتك التقوى.

θ#) ...﴿ونقول ثانيا: إنه حيث عرب بالتقوى عن ترك املنهي، إن قيل ذلك كما يف قوله:      çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã 

Îh�É9ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ...﴾]_يت عنه : الرب ما أُمرت به، والتقوى مابعض السلف ، قال]2املائدة5 فال يكون ،

                                                           
1
 يف األصل: الرسول. _ 
2
 .]84، 61، 50هود_[_  
3

 .]177، 161، 142، 124، 106الشعراء_[_
4

 .]179، 163، 150، 144، 131، 126، 110، 108الشعراء_[_ 
5

  ) مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه وأيب العالية.6/44(تفسير الطبريهو يف _ 
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Èβr& (#ρß‰ç6 ﴿ذلك إال مقرونا بفعل املأمور به كما ذكر معها الرب، وكما يف قول نوح: ôã$# ©!$# çνθ à)̈? $#uρ Èβθ ãè‹ÏÛ r&uρ 

  ألن هذه التقوى مستلزمة لفعل املأمور به. ، وذلك]3نوح_[﴾

ك املنهي عنه إال الصديقون، كما ونقول ثالثا: إن أكثر بين آدم قد يفعل بعض املأمور به، وال يرت      
خالف اهلوى 1إىل)؛ ألن املأمور به له مقتضي يف النفس، وأما ترك املنهي عنه ه283قال سهل(

وجماهدة النفس فهو أصعب وأشق؛ فَقل أهله، وال ميكن أحدا أن يفعله إال مع فعل املأمور به، ال 
تباع اهلوى املضل، وإتباع الشهوات ؛ ألن من ترك الشرك، وإ2تتصور تقوى وهي فعل ترك قط

  احملرمات فال بد أن يفعل من املأمور به أمورا كثرية تصده عن ذلك.

وذلك ألن املتقني مبنـزلة من أكل الطعام النافع، واتقى األطعمة املؤذية؛ فصح جسمه، وكانت      
 ا لكن تلك التخاليط قد عاقبته سليمة، وغري املتقي مبنـزلة من خلط من األطعمة، فإنه وإن اغتذى

تورثه أمراضا، إما مؤذية، وإما مهلكة. ومع هذا فال يقول عاقل: إن حاجته وانتفاعه برتك املضر أكثر 
من حاجته وانتفاعه باألغذية النافعة، بل حاجته وانتفاعه باألغذية اليت تناوهلا أعظم من انتفاعه مبا 

طعا، وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له تركه منها، حبيث لو مل يتناول غذاء قط هللك ق
  السالمة، وقد خياف عليه العطب، وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسالمة.

      

  وكذلك الورع املشروع والزهد املشروع من نوع التقوى الشرعية:     

                                                           
1
هكذا يف األصل، وحيتمل أن يكون املقصود: ففيه خالف اهلوى، وحيتمل: الذي فيه خـالف اهلـوى، وعلـى األول يكـون كـل _  

     كذلك وبعضه ال.الرتك خمالفا للهوى، وعلى الثاين بعضه  
2
 كذا، ولعله: وهي ترك فقط._  
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خياف 1هللا عليه وسلم فهو: اتقاء مافأما الورع املشروع املستحب الذي بعث اهللا به حممدا صلى ا     
أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم املعارض الراجح، ويدخل يف ذلك أداء الواجبات واملشتبهات 
اليت تشبه الواجب، وترك احملرمات واملشتبهات اليت تشبه احلرام، وإن أدخلت فيها املكروهات قلت: 

  أن تكون سببا للنقص والعذاب. خياف

  لورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، وهو فعل الواجب وترك احملرم.وأما ا     

  فأما ما ال ريب يف حله فليس تركه من الورع، وما ال ريب يف سقوطه فليس فعله من الورع.     

 واعلم أن الورع ال ينفع صاحبه فيكون له ثواب إال بفعل املأمور به من اإلخالص، أما يف الورع     
بفعل املأمور به فظاهر؛ فإن اهللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما أريد به وجهه، وأما برتك املنهي عنه 
الذي يسميه بعض الناس ورعا، فإنه إذا ترك السيئات لغري وجه اهللا مل يثب عليها، وإن مل يعاقب 

ه من رجاء رمحة اهللا، أو عليها، وإن تركها لوجه اهللا أثيب عليها، وال يكون ذلك إال مبا يقوم بقلب
خشية عذابه. ورجاء رمحته وخشية عذابه من األمور الوجودية املأمور ا، فتبني أن الورع ال يكون 

  عمال صاحلا إال بفعل املأمور به من الرجاء واخلشية، وإال فمجرد الرتك العدمي ال ثواب فيه.

غبة فيما ال ينفع من فضول املباح، فرتك والزهد املشروع الذي به أمر اهللا ورسوله هو عدم الر      
ويف فضول املباح الذي ال ينفع يف الدين زهد وليس بورع، وال ريب أن احلرص والرغبة يف احلياة الدنيا 

من املال والسلطان مضر، كما روى الرتمذي عن كعب بن مالك قال: قال رسول اهللا  2الدار الدنيا
أرسال يف زريبة غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال صلى اهللا عليه وسلم:"ما ذئبان جائعان 

                                                           
1
 يف األصل: من خياف. _ 
2
 _ كذا يف األصل. 
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.وهذا دليل على أن هذا احلرص إمنا ذم ألنه 1والشرف لدينه"، قال الرتمذي: حديث حسن صحيح.
يفسد الدين الذي هو اإلميان والعمل الصاحل، فكان ترك هذا احلرص لصاحل العمل، وأما نفس وجود 

اهللا والقيام باحلق والدار اآلخرة، ويستعان به على طاعة اهللا، وال  السلطان واملال الذي يبتغي به وجه
يفرت القلب عن حمبة اهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله، كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر 

  وعمر، وال يصده عن ذكر اهللا، فهذا من أكرب نعم اهللا تعاىل على عبده.

  ه من ثالثة أوجه:واملطلوب بالزهد فعل املأمور ب     

  أحدها: أنه لوال كون الدنيا تشغل عن عبادة اهللا والدار اآلخرة مل يشرع الزهد فيها.     

الثاين: أنه إذا قدر أن شخصني أحدمها يريد اآلخرة ويريد الدنيا، واآلخر زاهد يف الدنيا ويف      
مع أن الثاين زاهد يف الدنيا، واألول اآلخرة، لكان األول منهما مؤمنا حممودا، والثاين كافرا ملعونا، 

طالب هلا، لكن امتاز األول بفعل مأمور مع ارتكاب حمظور، والثاين مل يكن معه ذلك املأمور به، 
  فثبت أن فعل املأمور به من إرادة اآلخرة ينفع، والزهد بدون فعل هذا املأمور ال ينفع.

دة الدار اآلخرة، واملذموم إمنا هو من ترك إرادة الثالث: احملمود يف الكتاب والسنة إمنا هو إرا     
الدار اآلخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنها، فأما جمرد مدح ترك الدنيا فليس يف كتاب اهللا وال سنة 

  2رسوله.

       

                                                           
1
ورواه ابن  ،)39_7/38(تحفة األحوذي ، دون كلمة: زريبة، ينظر: املباركفوري، 2482، رقم:30يف أبواب الزهد، باب _  

اإلحســان بترتيــب ، ينظــر: ابــن بلبــان، 3218بــه، رقــم:حبــان يف صــحيحه يف كتــاب الزكــاة، بــاب مــا جــاء يف احلــرص ومــا يتعلــق 
 ).5/95، (صحيح ابن حبان

2
 )، باختصار وتصرف.152إىل20/131، (21، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية،_ 
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"ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه حسنة، وأما املختلط  الوجه الحادي والثالثون:     
فإذا 1ون اإلمساك خريا له ليبقى مع الفطرة، فهذا حال املهتدي والضال وحال   واملشتبه عليه فقد يك

قام املقتضي للكفر والفسوق والعصيان يف قلبه من الشبهات والشهوات مل يزل هذا احلس واحلركة إال 
مبا يزيله ويشغل عنه من إميان وصالح: كالعلم الذي يزيل الشبهة، والقصد الذي مينع الشهوة، وهذا 

مر جيده املرء يف نفسه، وهو يف كل شيء؛ فإن ما وجد مقتضيه فال يزول إال بوجود منافيه. فإن أ
  .3"2قيل: فقد يزول ذلك مبباح   

      

"أن احلسنات سبب للتحليل دينا وكونا، والسيئات سبب للتحرمي  والثالثون:  ثانيالوجه ال     
عقوبة، واإلحالل قد يكون سعة، وقد يكون دينا وكونا؛ فإن التحرمي قد يكون محية، وقد يكون 

=‾ôM ...﴿عقوبة وفتنة، قال تعاىل: Ïmé& Ν ä3s9 èπ yϑŠ Íκu5 ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# āωÎ) $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ öΝ ä3ø‹n= tæ u� ö� xî ’Ìj? Ït èΧ Ï‰øŠ ¢Á9$# öΝ çFΡ r&uρ 

îΠã� ãm...﴾]_م غري حملي الصيد، وهو اعتقاد حترمي]1املائدةيمة األنعام يف حال كو ذلك  ، فأباح

ôM ﴿واجتنابه، وقال: tΒÌh� ãm ãΝä3ø‹ n= tæ èπ tGøŠ yϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝ øt m:uρ Í�ƒ Ì“ΨÏƒ ø:$#...﴾:إىل قوله ،﴿ tΠöθ u‹ø9$#… àMù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒ ÏŠ 

àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ÷è ÏΡ...﴾]_فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك:]3املائدة...،﴿y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅Ïmé& öΝçλ m; ( 

ö≅è% ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6 ÍhŠ©Ü9$# � $ tΒuρ ΟçF ôϑ‾= tæ zÏiΒ ÇyÍ‘#uθ pg ø:$# t Î7Ïk= s3ãΒ...﴾قوله: ، إىل﴿ tΠöθu‹ ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 

àM≈t6 Íh‹ ©Ü9$#...﴾]_فكان إحالله الطيبات يوم أكمل الدين، فأكمله حترميا وحتليال ملا أكملوه ]5، 4املائدة ،

—ø−ã ...﴿عن إبراهيم: امتثاال...وقال تعاىل ö‘$#uρ …ã& s# ÷δr& zÏΒ ÏN≡ t�yϑ ¨V9$# ôtΒ ztΒ#u Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ 

Ì� ÅzFψ �§ö≅è% ôtΒ tΠ ﴿، وقال:]126البقرة_[﴾...#$ ym sπ oΨƒ Î— «!$# û ÉL ©9$# yl t� ÷zr&  ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$# 4 ö≅è% }‘Ïδ tÏ% ©# Ï9 

                                                           
1
 قال احملقق: بياض يف األصل._  
2
 _ قال احملقق: بياض يف األصل. 
3
 ).20/125، (19، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية،_  
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(#θ ãΖ tΒ#u ’Îû Íο4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ |Á Ï9%s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#...﴾]_وقال:]32األعراف ،﴿ öθ s9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& #“ t� à)ø9$# (#θ ãΖtΒ#u (#öθ s)̈? $#uρ 

$ uΖóstG x�s9 Ν Íκ ö�n= tã ;M≈x. t� t/ zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ...﴾]_وقال:]96األعراف .﴿ öθ s9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& É=≈tG Å6ø9$# (#θ ãΨtΒ#u (#öθ s)̈? $#uρ 

$ tΡ ö�¤�x6 s9 öΝ åκ ÷]tã öΝ Íκ ÌE$t↔ ÍhŠy™ óΟßγ≈ oΨù= s{÷ŠV{ uρ ÏM≈̈Ψy_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∉∈∪ öθ s9uρ öΝ åκ̈Ξr& (#θ ãΒ$ s%r& sπ1 u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ΝÍκ ö�s9Î) ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ 

(#θ è= Ÿ2V{ ÏΒ óΟÎγÏ% öθ sù ÏΒuρ ÏM øtrB ΟÎγÎ= ã_ö‘ r&...﴾]_66، 65املائدة[.  

5Ο ﴿وأما الطرف اآلخر فقال تعاىل:      ù=Ýà Î6 sù zÏiΒ šÏ% ©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨøΒ§� ym öΝ Íκö�n= tã BM≈t7 ÍhŠsÛ ôM ‾= Ïmé& öΝ çλm; öΝ ÏδÏd‰|Á Î/ uρ 

tã È≅‹ Î6 y™ «!$# #Z��ÏW x. ∩⊇∉⊃∪ ãΝ Ïδ É‹÷{r&uρ (#4θ t/ Ìh�9$# ô‰s% uρ (#θ åκ çΞ çµ ÷Ζtã öΝ ÎγÎ= ø. r&uρ tΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9$# È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/...﴾]161_160النساء[ ،

’ ﴿وقال: n? tãuρ šÏ%©! $# (#ρßŠ$ yδ $oΨøΒ§� ym ¨≅à2 “ÏŒ 9� à�àß﴾، :إىل قوله﴿ y7Ï9≡ sŒ Οßγ≈ oΨ÷ƒ z•y_ öΝ ÍκÈ�øó t7Î/ ﴾]_146األنعام[ ،

=öΝßγù ﴿:وقال تعاىل t↔ ó™ uρ Çtã Ïπ tƒ ö� s)ø9$#  ÉL©9$# ôM tΡ$Ÿ2 nοu�ÅÑ% tn Ì� óst7 ø9$# øŒÎ) šχρß‰÷è tƒ ’Îû ÏM ö6 ¡¡9$# ø﴾]_إىل ]163األعراف ،

  آخر اآليات.

Èθ ﴿وأما كون اإلحالل واإلعطاء فتنة فقوله:      ©9r&uρ (#θ ßϑ≈s)tF ó™ $# ’n? tã Ïπ s)ƒ Ì�©Ü9$# Νßγ≈ oΨø‹ s)ó™ V{ ¹!$ ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ 

÷Λ àιoΨÏG ø�uΖ Ïj9 ÏµŠ Ïù...﴾]_16اجلن[ ،﴿Ν åκ ÷]ÏΒuρ ô̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ïÈ⌡ s9 $ oΨ9 s?#u ÏΒ  Ï& Î# ôÒsù £s% £‰¢Á oΨs9 £tΡθ ä3uΖs9uρ zÏΒ t ÅsÎ=≈¢Á9$# 

∩∠∈∪ !$ £ϑ n= sù Οßγ9 s?#u ÏiΒ  Ï& Î# ôÒsù (#θ è= Ïƒr2  ÏµÎ/ (#θ ©9uθs? uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊÌ� ÷è•Β ∩∠∉∪ ﴾]اآليات،  ]76_75التوبة﴿$‾Ρ Î) $ oΨù= yè y_ $ tΒ 

’ n?tã ÇÚö‘ F{$# Zπ oΨƒÎ— $ oλ°; óΟèδuθè= ö7 oΨÏ9 öΝ åκ š‰r& ß|¡ômr& Wξ yϑ tã﴾]7ف_الكه[ ،﴿...(#θ è= à2uρ (#θ ç/ u�õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ�ô£è@ 4 …çµ ‾Ρ Î) Ÿω �=Ït ä† 

tÏùÎ� ô£ßϑø9$# ﴾] _31األعراف[ ،﴿ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) ô‰s% Οä3≈ oΨø‹ pgΥr& ôÏiΒ óΟ ä.Íiρß‰tã﴾ إىل قوله:﴿ (#θ è=ä. ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ 

öΝ ä3≈ oΨø% y—u‘ Ÿωuρ (#öθ tó ôÜs? ÏµŠ Ïù ¨≅Åsu‹ sù ö/ä3ø‹ n= tæ  É<ŸÒ xî ( tΒuρ ö≅Î= øt s† Ïµ ø‹ n= tã  É<ŸÒ xî ô‰s)sù 3“uθ yδ﴾]:1..."]81_80طه   .  

  
                                                           

1
 )، باختصار، والوجه غري تام؛ ففي آخره بياض.158إىل20/152، (22، وجهمجموع الفتاوى يمية،ابن ت _ 
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  المطلب الثالث: مجال إعمال القـاعدة
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   الفرع األول: الجانب التربوي والدعوي

    

  عليها:   بعض الوجوه اليت أقامهامن قاعدته يف الرتبوية وائدالفعن  )ه728(يةلقد حتدث ابن تيم     

  "...لكن يقع الغلط يف الورع من ثالث جهات:  قال:     

اعتقاد كثري من الناس أنّه من باب الرتك، فال يرون الورع إّال يف ترك احلرام، ال يف أداء  :أحدها     
الواجب، وهذا يبتلى به كثري من املتدينني املتورعة، ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة، وعن 

يه شبهة؛ لكونه من مال ظامل أو معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إىل الظلمة من الدرهم ف
البدع يف الدين، وذوي الفجور يف الدنيا، ومع هذا يرتك أمورًا واجبة عليه إّما عيًنا، وإما كفاية، 1أهل

من صلة رحم، وحق جار ومسكين، وصاحب، ويتيم، وابن سبيل، وحق مسلم وقد تعينت عليه، 
  لطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر، وعن الجهاد في سبيل اهللا...وذي س

جهة املعارض الراجح. هذا أصعب من الذي قبله؛ فإن الشيء قد تكون جهة فساده  الثالثة:     
ما يعارضه من الصالح الراجح، وبالعكس، فهذا هذا، 3، فيلحظه املتورع، وال يلحظ2تقتضي تركه

وأدخل يف هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صاحلة بال جعل الورع الرتك فقط، وقد تبني أّن من 
بصرية من دينهم، وأعرض عما فوتوه بورعهم من احلسنات الراجحة، فإّن الذي فاته من دين اإلسالم 

  إىل النجاة والسعادة أقرب. هم أعظم مما أدركه، فإنه قد يعيب أقواًما

                                                           
  يف األصل: "من أجل البدع". -1
2

 يف األصل: "قد يكون جهة فساده يقتضي"._ 
3
 

  _ يف األصل: "حلظ". 
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وأمثاله كثيرة؛ فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد،  وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب
  .1..."وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد

وجاء يف وجه آخر ما يبدو أنه وصٌف حلال هؤالء:"وأما املعطلة من املتفلسفة وحنوهم فيغلب      
: ال لفاسد والورع الفاسدالزهد اعليهم النفي والنهي،...ويف األفعال الغالب عليهم الذم والرتك من 

من  يعملها الرجل تنفعه، وتمنع ما يضرهيفعل، ال يفعل، ال يفعل..من غري أن يأتوا بأعمال صاحلة 
  .  2، معطال يف عقائده وأعماله."بطاال متعطال األعمال الفاسدة، وهلذا كان غالب من سلك طرائقهم

      

  ا ا يف مواضع أخرى قريبة يف معناها ملا سبق:على قاعدته مشيد )ه728(يةوقد اعتمد ابن تيم     

يكون من ترك مأمور، ومن فعل حمظور؛ فإن كالمها من السيئات  التوبة واالستغفارقال: "     
واخلطايا والذنوب. وترك اإلميان والتوحيد والفرائض اليت فرضها اهللا تعاىل على القلب والبدن من 

فيما كتبناه من القواعد قبل  ظم الصنفين كما قد بسطناههي أعالذنوب بال ريب عند كل أحد، بل 
  .3ذهايب إىل مصر. فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس ترك احملرمات..."

فإّن االحتماء عن الضار يستلزم هي االحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه؛  التقوىوقال: "و     
يًضا استعماًال لضار، فال يكون صاحبه من ، وأما استعمال النافع، فقد يكون معه أاستعمال النافع

املتقني...فأما من مل حيتم، فإن ذلك سبب لضرره يف العاقبة، ومن تناول ما ينفعه مع يسري من 

                                                           
1
:"أنه إذا فعل الواجب واملشتبه )، باختصار، واجلهة الثانية هي142إىل  20/139، (21، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية،  

  وترك احلرام واملشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحرمي بأدلة الكتاب والسنة، وبالعلم ال باهلوى...". 
2

 )، باختصار.20/126، (20املصدر نفسه، وجه _
3

 ).11/671املصدر نفسه، جزء التصوف، (_ 
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التخليط، فهو أصلح ممن احتمى محية كاملة، ومل يتناول األشياء سرًا؛ فإّن احلمية التامة بال اغتذاء 
  احلسنات. مترض، فهكذا من ترك السيئات ومل يفعل

أّن جنس احلسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس  قاعدة كبيرةوقد قدمنا يف     
  .2 من جنس االحتماء..."1]أنفع[االغتذاء 

      

) فقد استطرد يف تقرير القاعدة، وبيان أدلتها يف موضعني: األول يف سياق ه751أما ابن القيم(     
، 3ن أعظم الصرب على ترك املأمورات أم الصرب على فعل املنهياتنقل اخلالف يف مسألة أي الصربي

يُبد اهتماما كبريا ا، واكتفى يف كتابْيه: عدة  وهذا من صميم علم الرتبية، لكنه يف هذه القضيةمل
الصابرين، وطريق اهلجرتني بنسبتها إىل طائفة ترى أن الصرب على فعل الطاعة أجل، بينما استصوب 

  .4به إىل شيخه يف كتابه: مدارج السالكنيهذا املذهب ونس

واملوضع الثاين الذي بسط فيه أدلة القاعدة هو كتابه الرتبوي: الفوائد، وقد صّدرها فيه بقوله:      
هلا شأن وهي أن ترك األوامر أعظم عند اهللا من  عظيمة.."، مث قال: "هذه مسألة جليلة"فائدة 

ن جتليات هذه العظمة، وال عن األدواء اليت تُعاجلها هذه ، لكنه مل يتحدث ع5ارتكاب املناهي..."
  الفائدة اجلليلة. 

      

                                                           
1

   تضيها.ال توجد يف األصل كلمة"أنفع"، والسياق يق_ 
2
  ).145-10/144املصدر نفسه، جزء علم السلوك، ( - 

3
  ).51إىل42، (عدة الصابرينابن القيم،  - 
4

 ).166_165و2/157، (مدارج السالكين، و276، صطريق الهجرتين، و44_43، صعدة الصابرينابن القيم، _ 
5

 .154، صالفوائدابن القيم،  _
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ولعل أهم ما ُحيتكم إليه يف بيان ما تفيده القاعدة عنده هو قوله يف إعالم املوقعني: "وقد غّر      
في  الذكر والقراءة والصالة والصيام والزهدإبليس أكثر اخللق، بأّن حّسن هلم القيام بنوع من 

، فلم حيدثوا قلوم بالقيام ا، وهؤالء عند ورثة األنبياء 1، وعطلوا هذه العبودياتالدنيا واالنقطاع
من أقل الناس ديًنا، فإّن الدين هو القيام هللا مبا أمر به، فتارك حقوق اهللا اليت جتب عليه أسوأ حاالً 

من أكثر من ثالثني رتكاب النهي فإن ترك األمر أعظم من اعند اهللا ورسوله من مرتكب املعاصي، 
، ومن له خربة مبا بعث اهللا به رسوله صلى اهللا 2وجًها ذكرها شيخنا _رمحه اهللا_يف بعض تصانيفه
، أكثر من ُيشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديًناعليه وسلم، ومبا كان عليه هو وأصحابه رأى أّن 

  واهللا املستعان.

ى حمارم اهللا تُنتهك، وحدوَده ُتضاع، وديَنه يُرتك، وسنَة رسول اهللا وأّي دين وأّي خري فيمن ير      
كما أن املتكلم   !شيطان أخرسصلى اهللا عليه وسلم يُرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ 

بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إال من هؤالء الذين إذا سلمت هلم مآكلهم ورياسام فال 
  .3لى الدين؟..."مباالة مبا جرى ع

      

واعتمادا على نقول الشيخ وتلميذه ميكن القول بأن قاعدة:(جنس فعل املأمور به أعظم من      
جنس ترك املنهي عنه) هي قاعدة تربوية بالدرجة األوىل، وغرض القائلني ا يف هذا اجلانب يتحدد 

  إذا أحسنا اإلجابة على هذا السؤال:

                                                           
1
علم والصرب على ذلك، وعبودية احلاكم يف إقامة احلق وتنفيذه، وإلزامه من هو عليه به، يقصد: عبودية العامل يف نشر السنة وال - 

والصرب على ذلك واجلهاد عليه، وعبودية الغين يف أداء احلقوق اليت يف ماله، وعبودية القادر على األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  ).2/176، (إعالم الموقعينبيده ولسانه، ينظر: 

2
  جود يف جمموع الفتاوى اثنان وعشرون وجًها._ املو  
3

 ).177_2/176، (إعالم الموقعين_ 
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بوي) الذي تقصد هذه القاعدة إىل تصحيحه؟ أو ما هي صفات القوم ما هو (االحنراف الرت      
  املخاطبني ا: ما الذي أقاموا وما الذي أضاعوا من تكاليف هذا الدين وأحكامه؟.

 الكلمةمن صفات من يرجو انتفاعهم بقاعدته: أم يتورعون عن  )ه728(ذكر ابن تيمية     
الظَلمة من أهل البدع يف الدين وذوي الفجور يف املشبوه ويبتعدون عن  الدرهم الكاذبة وعن

الدنيا_وظاهر أن استخدام لفظ"الكلمة"و"الدرهم"مقصود لبيان شدة التورع_، يف حني يرتكون 
واجبات عينية وكفائية، كصلة الرحم، وأداء حقوق اجلار واملسكني والصاحب واليتيم وابن السبيل 

ملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهللا. وكلها واملسلم وذي السلطان وذي العلم، واألمر با
) يف أنواع العبوديات اليت فرط فيها هؤالء: ه751(واجبات ذات نفع متعد، ومثلها ما ذكره ابن القيم

، يف حني نشر العلم، وإقامة احلق وتنفيذه، وأداء احلقوق املالية، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
يف العبادات ذات النفع القاصر: الذكر، القراءة، الصالة، الصيام، الزهد يف الدنيا  حصروا اهتمامهم

  واالنقطاع. 

فاملخاطَبون ذه القاعدة إذن يرون أن التدين يقتضي االنعزال عن الواقع الذي اختلط خريه      
اجتناا  بشره؛ ألن أي تعامل مع هذا الواقع يؤدي إىل ارتكاب منهيات تقتضي التقوى والورع

  واجتناب كل ما ميكن أن يوصل إليها. 

والقائلون بالقاعدة يسعون إىل تصحيح هذه النظرة من خالل بيان أن أداء املأمورات_اليت تؤدي      
العزلة إىل التفريط فيها_ هو أعظم عند اهللا عز وجل من ترك املنهيات اليت يتوجس املنعزل من 

عي يشتمل على امتثال األمر كما يشتمل على اجتناب النهي، بل اقرتافها، وأن التقوى والورع الشر 
  . وهذه أول الفوائد.1الفعل أدخل يف الرب والتقوى واإلميان من الرتك

  

                                                           
1

 ).20/133، (21، وجهمجموع الفتاوى، ينظر: ابن تيمية، 30كما هو مبني يف الوجه _ 
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مل يقتصر يف تعريفه للتقوى على بيان أن فعل املأمورات )ه728(أما الفائدة الثانية فإن ابن تيمية     
يف  ترك املنهيات_متوقف حتصيله على التزام األول، قال أعظم شقيها، بل أكد أن الشق الثاين_وهو

؛ فإّن االحتماء عن الضار :"والتقوى هي االحتماء عما يضره بفعل ما ينفعهتعريفه الذي سبق نقله
"..من غري أن وجاء يف وصف حال أهل الزهد الفاسد والورع الفاسد:، 1..."يستلزم استعمال النافع
فهو يرى إذن من األعمال الفاسدة..."،  وتمنع ما يضره لرجل تنفعه،يعملها ايأتوا بأعمال صاحلة 

  أن التحلية باملأمورات مقدم على التخلية عن املنهيات، وأن طريق التزكية يبدأ بالفعل ال بالرتك.

  وقد وظف هذا املنهج الرتبوي لتأصيل قاعدته يف أكثر من وجه:      

ي عنه جلهله به، أو حلاجته إليه، مبعىن أنه يشتهيه ويلتذ وإّمنا يفعل اآلدمي الشر املنه قال:"    
بوجوده، أو يستضر بعدمه، واجلهل عدم العلم، فما كان من املنهي عنه سببه اجلهل، فلعدم فعل 
املأمور به من العلم، وما كان سببه احلاجة من شهوة أو نفرة، فلعدم املأمور به الذي يقتضي حاجته، 

افه بالنكاح املباح، أو يأكل الطعام احلرام لعدم استعفافه مبا أمر به من املباح، مثل أن يزين لعدم استعف
  . 2وإالّ فإذا فعل املأمور به الذي يغنيه عن احلرام مل يقع فيه..."

...وذلك ألن من فعل ما أُمر به من اإلميان والعمل الصاحل قد ميتنع بذلك عما ُي عنه وقال:"     
جهة اجتماعهما؛ فإن اإلميان ضد الكفر، والعمل الصاحل ضد السيء، فال  من أحد وجهني: إما من

با، ُحمبا ُمبِغضا. وإما من جهة اقتضاء احلسنة ترك السيئة، كما قال تعاىل: قا ُمكذ يكون ُمصد 
﴿...āχÎ) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζ ßϑø9$#uρ...﴾ ]_اإلنسان إذا  ، وهذا حمسوس؛ فإن]45العنكبوت

قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى األسباب املانعة له من املعاصي أو بعضها، وكذلك نفس اإلميان 

                                                           
1
ت :"... ال تتصــور تقــوى وهــي فعــل تــرك قــط؛ ألن مــن تــرك الشــرك، وإتبــاع اهلــوى املضــل، وإتبــاع الشــهوا30وقــال يف الوجــه_  

   ).20/136، (21، وجهمجموع الفتاوىينظر:  احملرمات فال بد أن يفعل من املأمور به أمورا كثرية تصده عن ذلك."،
2

 ).20/121، (16، وجهمجموع الفتاوى_ 
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فاحلسنات إما ضد السيئات، وإما مانعة  بتحرمي احملرمات، وبعذاب اهللا عليها يُصد القلب عن إرادا.
  .1..."نات املانعة منهامنها، فهي إما ضد وإما صد، وإمنا تكون السيئات عند ضعف احلس

يف اقتضاء الصراط املستقيم:"...ولكن إذا كان يف البدعة من اخلري، فعوض عنه من اخلري وقال      
املشروع حبسب اإلمكان، إذ النفوس ال ترتك شيئا إال بشيء...بل الدين هو األمر باملعروف والنهي 

غين عنه كما يؤمر منكر إال ويؤمر مبعروف يُ عن املنكر، وال قوام ألحدمها إال بصاحبه، فال ينهى عن 
بعبادة اهللا سبحانه، وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس األمر شهادة أن ال إله إال اهللا...فإن مل 

  .2يشتغل بعمل صاحل، وإال مل يرتك العمل السيء، أو الناقص..."

بعث الروح اإلجيابية يف هم يف هذا االجتاه مبينا أنه مسااألستاذ حممد عبد اهللا عفيفي وقد أيد     
قال شارحا وُمعلقا على كالم ابن  اتمع املسلم، وغرس قيم الفعالية والطموح يف أفراده.

يف التقوى واحلمية الذي سبق نقله:"وواضح أن ابن تيمية يشري إىل تلك الفكرة  )ه728(تيمية
كسب اإلنسان مناعة ضد األمراض. فإذا الصائبة طبيا وواقعيا القائلة: بأن االغتذاء اجليد كفيل بأن ي

. وليس 3ما خالطه قليل من اآلفات، فمن شأن هذا أن حيرك خاليا اجلسم لتزيد من صالبته ومناعته
األمر كذلك فيما يتعلق باحلمية الدائمة اليت يبدو ضررها أكيدا فيما مر بنا من جتارب. ومعىن هذا: 

ضائل اخللقية بصورة إجيابية سوف يفيد منه اإلنسان أن اخلطأ اليسري مع احلرص على التحلي بالف
  خربة وجتربة، مما يساعده على بلوغ درجة الكمال فيها.

وهلذا اجلانب _يف نظرنا_ أمهية خاصة فيما يتعلق باملنهج الرتبوي األمثل، فال شّك أّن تنمية      
ا الراقية السامية، أفضل من روح النشاط، والعمل على إبراز الطاقات اإلنسانية اإلجيابية يف صور

                                                           
1

 ).124_20/123، (17، وجهمجموع الفتاوى_ 
2

، 2ر اشـبيليا، طل، (الريـاض: دا، ت: د/ناصـر بـن عبـد الكـرمي العقـاقتضاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم _
 ).126_2/125( م)، 1998ه/1419

3
مل أقف على هذا املعىن عند ابن تيمية، وغاية ما يُفهم من كالمه املنقول أن من تناول ما ينفعـه ومـا يضـره خـري ممـن مل يتنـاول _ 

  هذا ما يدل على ما فهمه األستاذ. شيئا ال نافعا وال ضارا، وخري منهما املتقي الذي تناول النافع، وترك الضار، وليس يف
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احلرص _فقط_على جتنب األخطاء، ففضًال عن عدم جدوى مثل هذا األسلوب يف الرتبية اخللقية 
الصحيحة، فإنه قد يؤدي إىل أخطاء جسيمة، لعل من أبرزها فقدان الثقة يف النفس، وإضعاف روح 

  . 1ض عليها"الطموح واإلقدام، واجلرأة يف مواجهة املواقف الصعبة، إن مل يق

قد قال: إن غالب من سلك طرائق أهل الزهد الفاسد والورع  )ه728(ولنستذكر أن ابن تيمية     
الفاسد_وهم املنتفعون بقاعدته_بطال متعطل، ولعل هذا يثبت حضور األثر الذي حتدث عنه 

  األستاذ عفيفي يف ذهن املؤصلني للقاعدة.

      

ها"، جعل عبد اهللا املغريب القاعدة أصال من األصول اليت توضح وحتت عنوان "الرتبية اليت نريد     
الرتبية يف جمال األعمال الصاحلة. مث قال:"فمن فِقه هذه القاعدة الكبرية وأحسن إنزاهلا على الواقع 

والسنة هو  علم أن سعي املسلمني لدفع الصائل املرتد وطمس القوانني الكفرية وإعالء منار التوحيد
. وواضح من كالمه أنه سالك سبيل مؤصلْيها يف 2زامهم بإصالح أنفسهم برتك احملرمات"أنفع من الت

توظيفها للدعوة إىل املسامهة يف تصحيح الوضع القائم، وعدم حصر االهتمام يف تنقية النفس من 
  أدران املنهيات.  

      

 وللقاعدة دخل يف منهج نقد الطوائف واألشخاص، وهو ما يؤكده قول ابن     
:"...وقد تبني أن من جعل الورع الرتك فقط، وأدخل يف هذا الورع أفعال قوم ذوي )ه728(تيمية

مقاصد صاحلة بال بصرية من دينهم، وأعرض عما فوتوه بورعهم من احلسنات الراجحة، فإن الذي 

                                                           
1

  .448، صالنظرية الخلقية عند ابن تيميةد/حممد عبد اهللا عفيفي،  _
2

)، وقــد ذكــر أنــه أخــذ حمتــوى هــذه القضــية مــن نشــرية "املوعظــة 1/356، (تخــريج الفــروع الدعويــة علــى األصــول الشــرعية _
 وما بعده. ه1419، حمرم3احلسنة"، عدد
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"، ...فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقربفاته من دين اإلسالم أعظم مما أدركه، 
واضح يف هذا، وسياق كالمهما يدل على أن الغرض منها هنا ترجيح  )ه751(وكالم ابن القيم

جانب ما قدمه املنقود لدينه وأمته على جانب ما ارتكبه من ي، ويف املقابل ترجيح جانب ما 
إىل أضاعه املنقود من األوامر واملصاحل على جانب ما تورع فيه من احملرمات واملفاسد، فال ينظر 

القاعد املنعزل نظرة املتدين الزاهد، ألجل ما تركه من املنهيات، وال ينظر إىل الفعال املتحرك نظرة 
املتساهل املفرط، ألجل ما ارتكبه من منهيات، بل على الناقد مراعاة جانب األوامر أكثر من مراعاته 

  جانب النواهي.

  

تمد على القاعدة فيها هي: الدعوة إىل االختالط واحلاصل أن القضايا الرتبوية والدعوية اليت اع     
وترك االنعزال، وترجيح جانب الفعل على الرتك يف مفهوم الورع، وتقدمي التحلية على التخلية، 

  ومراعاة جانب املأمورات أكثر من مراعاة جانب املنهيات يف نقد الطوائف واألشخاص.  
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  فقهيالفرع الثاني: الجانب ال

  

املأمورات  مل أجد عند مؤصلْي القاعدة إعماال مباشرا هلا يف هذا اجلانب، ومواضع املوازنات بني     
  :1ختلو_على حد علمي_من ذكرها أو اإلشارة إليها عندمها واملنهيات، واملصاحل واملفاسد

ليت ألفيته يورد ) مل يعملها يف حال رجحان كفة املأمورات، وبعض املواضع اه728(فابن تيمية     
فيها حال التساوي مل يقل فيها بتقدمي املأمور به على املنهي عنه، قال:"...وعلى هذا إذا كان 
الشخص أو الطائفة جامعني بني معروف ومنكر، حبيث ال يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلومها مجيًعا 

                                                           
، ت: حممد رشاد سامل، (مؤسسة االستقامة)، و32/229)، و(62إىل  20/48، (مجموع الفتاوىتيمية، يُنظر مثال:ابن  -1

  ).  2/26، (إعالم الموقعين)، و38إىل  2/25، (مفتاح دار السعادة). وابن القيم، 2/291)، (، د.م.أقرطبة
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املنكر، بل ينظر....، وإن تكافأ املعروف أو يرتكومها مجيًعا، مل جيز أن يُؤمروا مبعروف وال أن يُنهوا عن 
  .1واملنكر املتالزمان، مل يؤمر ما ومل ينه عنهما..."

وقال:"فأما إذا فرض ما ال منفعة فيه وال مضرة، أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه فهذا ال      
  .2يصلح أن يراد وال يصلح أن يكره..."

لتمهيد أنه ناٍف لوجود تساٍو بني املصلحة واملفسدة، ومل ) فقد تقدم يف اه751أما ابن القيم(     
  أعثر على موضع أعمل فيه قاعدته يف حال غلبة املصلحة، أو املأمور به.

  

) يف جهات الغلط يف الورع الذي سبق نقله على ه728(ابن تيمية ومع هذا ميكن أن يدلنا كالم    
"جهة املعارض الراجح. هذا أصعب من الذي :أثر فقهي للقاعدة، وخصوصا قوله يف اجلهة الثالثة

ما يعارضه من 4، فيلحظه املتورع، وال يلحظ3قبله؛ فإن الشيء قد تكون جهة فساده تقتضي تركه
ا أهل الورع الناقص وهذه القاعدة منفعتها هلذا الضرب وأمثاله كثرية؛ فإنه ينتفع الصالح الراجح...

   .5..".أو الفاسد

قاعدته أثرا يف احلفاظ على أصل املوازنة من خالل االهتمام باجلانب املغفل فهو يرى إذن أن ل     
منه، وهو جهة الصالح اليت تقتضي اإلتيان بالفعل، ويبدو أن املقصود املعىن الواسع للمصلحة الذي 

  يشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ فكالمها مقتض للفعل. 

                                                           
  ).15/436)، وينظر: (130-28/129، (مجموع الفتاوىابن تيمية،   -1
2

 ).10/618، (فتاوىمجموع ال_ 
3

 يف األصل: "قد يكون جهة فساده يقتضي"._ 
  _ يف األصل: "حلظ". 4

  )، باختصار.142/ 20، (21، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية،   5
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الح يف مباحث فقهية عديدة لكن دون أن يربطه يف ولقد تكرر منه هذا احلرص على جهة الص    
ونوعها، ال ينبغي أن ينظر إىل غلظ 1، قال:"...فهذا أصل عظيم يف هذه املسائلواحدة منها بقاعدته

ر إال وينظر مع ذلك إىل احلاجة املوجبة لإلذن، بل املوجبة لالستحباب أو املفسدة املقتضية للحظ
مبنية على هذا األصل، أنه يفرق يف املنهيات بني احملتاج وغريه،  ، "وأصول الشريعة كلها 2اإلجياب"

  .3كما يف املأمورات..."

فكأن القاعدة_إذا ثبت هلا هذا األثر_تقصد إىل بعث فقه املوازنات بإعادة االعتبار جلهة اقتضاء     
اجلات الفقهية الفعل اليت يرى مؤصل القاعدة أا مل تعط ما تستحقه من االهتمام والعناية يف املع

  مقارنة جبهة املانع منه.

  

وقال يف بعض مواضع استدراكه يف مقاصد الشريعة قال:"...لكن بعض الناس خيص املصاحل      
املرسلة حبفظ النفوس واألموال واألعراض والعقول واألديان. وليس كذلك، بل املصاحل املرسلة يف 

املضار عن هذه األمور اخلمسة فهو أحد القسمني. جلب املنافع ويف دفع املضار، وما ذكروه من دفع 
وجلب املنفعة يكون يف الدنيا ويف الدين، ففي الدنيا كاملعامالت واألعمال اليت يقال فيها مصلحة 
للخلق من غري حظر شرعي، ويف الدين ككثري من املعارف واألحوال والعبادات والزهادات اليت يقال 

فمن قصر املصاحل على العقوبات اليت فيها دفع الفساد عن مصلحة لإلنسان من غري منع شرعي. 
  .4تلك األحوال ليحفظ اجلسم فقط فقد قصر"

                                                           
  ).181إىل  26/176قال هذا يف سياق الكالم عما جيوز فعله للحائض واجلنب للحاجة والضرورة يُنظر: ( -1
  ).26/181املصدر نفسه، ( -2
3

):"ألن احلاجة سبب اإلباحة، كما أن الفساد والضرر سـبب التحـرمي، فـإذا 32/229)، وقال يف(30/193املصدر نفسه، ( _
     اجتمعا رجح أعالمها".

4
  ). 11/343املصدر نفسه، ( - 
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قال مؤلف كتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية معلقا: "فهو يعترب أن األصل يف حفظ املقاصد      
األّول مقصود يكون من جانب الوجود، وأّن حفظها من جانب العدم إمنا هو تابع ومكّمل، فاجلانب 

أصًال، واجلانب الثاين مقصود تبًعا، وهذه نظرة عميقة منه مل ُيسبق إليها، فهي من إبداعاته يف علم 
  .1املقاصد"

       

       

) من القائلني بأن الواجب إذا اختلط باحلرام قدمت مصلحة ه794وقد تقدم أن الزركشي(      
_ فهل لرأيه هذا عالقة مبا نقله 2فوق اعتنائه باملأموراتالواجب_مع قوله بأن اعتناء الشرع باملنهيات 

  ؟. 3يف البحر احمليط:"قيل:ترك الواجب يف الشريعة بل ويف العقل أعظم من فعل احلرام..."

  

هذا ما ميكن أن يقال عن الفوائد الفقهية للقاعدة عند املتقدمني، أما يف زمننا هذا فيـبدو أا قد      
  ه مل تكن هلا فيما مضى:حظيت مبكانة يف الفق

فقد وردت بصيغة:(املأمور به أعظم من املنهي عنه) يف كتاب: القواعد والضوابط الفقهية عند      
اليت اتسمت حبشد األدلة وحسن إيرادها، وكذا  للقواعد الفقهيةابن تيمية يف املعامالت املالية مثاال 

                                                           
1
)، م2000/ه1421، 1، (األردن: دار النفـــائس، طمقاصـــد الشـــريعة عنـــد ابـــن تيميـــةد/يوســـف أمحــــد حممـــد البـــدوي ، - 
، ومل أجــد يف كــالم ابــن تيميــة املنقــول مــا يــدل علــى هــذا الــذي فهمــه املؤلــف، إال إذا كــان قــد اعتمــد علــى املعــىن الــذي 443ص

  استدل به ابن تيمية على قاعدته، وهو أن املأمور به مقصود لنفسه، واملنهي عنه وسيلة لتكميله. 

2
  .268، 265، صالوجيزابعه يف الرأيني كليهما البورنو يف )، وت1/55)، و(2/439حسن إمساعيل)، ( (ت.حممدالمنثور_  
3

  .)363-1/362( البحر المحيطالزركشي، _  
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ب قواعد من مثل:(النية معتربة يف العقود)، اليت متيزت جبودة العبارة وحسن الصياغة، ووضعت جبن
  .1و(األصل يف العقود والشروط الصحة واجلواز)

القواعد كما جعلها صاحب مقال:"املشاركة يف وسائل اإلعالم بني املصاحل واملفاسد" من      
إال اليت تراعى يف النظر إىل القضية، وذكر معها_من بني ما ذكر_قاعدة:(ما ال يتم الواجب  الشرعية

  .2به فهو واجب)، وقاعدة:(ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة).

وجاء يف مقال: تزاحم األحكام الشرعية يف الدعوة عند شيخ اإلسالم، ضمن ضوابط     
التزاحم:"..وإنه جيب معرفة أن االحتياط يف فعل احملرم أعظم منه يف ترك الواجب، وإن كان فعل 

ت أعظم من جنس ترك احملرمات والسيئات من حيث حتقيق مقاصد جنس املأمورات واحلسنا
  .  3الشريعة"

      

      

  

  

  
                                                           

1
(عمــان:دار النفــائس، القواعــد والضــوابط الفقهيــة عنــد ابــن تيميــة فــي المعــامالت الماليــةإبــراهيم علــي أمحــد حممــد الشــال، _ 

 .61و60ص، م)2002ه/1422، 1ط
2

 .184، جملة البيان، عددالمشاركة في وسائل اإلعالم بين المصالح والمفاسد""حممد بن عبد اهللا الدويش، _ 
3

، وعنـوان هـذا الضـابط 7"، جملـة احلكمـة، عـدد"تزاحم األحكام الشرعية في الدعوة عند شيخ اإلسـالمأبو بكر البغدادي، _ 
م ابـن تيميـة يف حتـرمي التـداوي باحملرمـات الـذي هو:"إن املشقة اليت تصلح لرتك األمر قد ال تصلح إلباحة النهي"، وقد نقل فيه كال

  هذا اجلانب.  مناقشةسيأيت نقله ونقده يف 
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  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة

  المطلب األول: مناقشة أدلة الثبوت
  المطلب الثاني: مناقشة مجال اإلعمال
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  أدلة الثبوت:  مناقشةالمطلب األّول: 

  

  الذي فيه أن فعل املأمور مقصود لذاته، وترك املنهيات مقصود لتكميله.: ألولالوجه امناقشة       

) عن هذا الوجه بقوله:"إن اهللا تعاىل خلق اخللق لعبادته، كما قال ه728(وقد عّرب ابن تيمية     
$﴿تعاىل:  tΒuρ àMø)n= yz £Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9﴾]_خلق اهللا له اخللق هو:  ...وهذا املعىن الذي]56الذاريات

أمر وجودي من باب املأمور به، مث األمر بعد ذلك مبا هو كمال ما خلق له. وأما املنهي عنه: فإما 
. وقال يف اقتضاء الصراط 1مانع من أصل ما خلق له، وإما من كمال ما خلق له..."

  .2، وإمنا الرتك مقصود لغريه"ُخلقت لتعمل ال لتتركاملستقيم:"والنفوس 

هذا دليل من أقوى األدلة اليت بُنيت عليها القاعدة، ولعله أقواها على اإلطالق، ولست أجد ما      
  ميكن أي يُعرتض به عليه.

      

الذي فيه أن أعظم احلسنات اإلميان، وأعظم السيئات تركه سواء اقرتن  مناقشة الوجه الثاني:     
  به منهي عنه أم ال.

جه السابق، ألنه ملا كان الفعل هو الغاية األوىل اليت ُخلقنا ألجلها كان هذا الوجه مبين على الو     
  أعظم احلسنات أمر وجودي، وأعظم السيئات ترك هذا األمر.

                                                           
1

 .11)، وجه:116_20/115، (مجموع الفتاوى_ 
2

  ).2/126، (اط المستقيماقتضاء الصر  ابن تيمية،_
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، لكن هل هو قاطع ال حيتمل النقيض كما يرى ابن تيمية     بني ؟ )ه728(وهو كالذي قبله قوي
  حيتاج هذا إىل نظر. 

       

وفيه احتجاج بقصة آدم وإبليس، مع أا ال داللة فيها على القاعدة؛  ::::لثلثاالوجه ا  مناقشة     
ألّن السبب الذي ألجله كفر إبليس ولُعن هو تركه امتثال األمر استكبارا وإباء وتسفيها حلكمته 

(øŒÎ ﴿تعاىل، قال عز وجل: uρ $ oΨù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= uΚù= Ï9 (#ρß‰àfó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) 4’n1r& u� y9õ3tFó™ $#uρ tβ%x. uρ zÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9$# 

(ŒÎ﴿،وقال: ]34[البقرة: ﴾ uρ $ uΖù= è% Ïπx6 Í×‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) tΑ$ s% ß‰ß∨ó™r&u ôyϑ Ï9 |Mø)n= yz 

$ YΖŠÏÛ﴾_أما كفر اإلباء ):"و ه751(، وقد قال ابن القيم1وليس السبب جمّرد الرتك ]61[اإلسراء

واالستكبار فنحو كفر إبليس؛ فإنه مل جيحد أمر اهللا وال قابله باإلنكار وإمنا تلقاه باإلباء 
. واالستكبار على اهللا تعاىل يكفر صاحبه سواء 3، ومثله موجود يف جمموع الفتاوى2واالستكبار..."

  قارن ترك املأمور به أم قارن فعل املنهي عنه.

       

ال يكفر  لذنوب املنهي عنهاأن ااملراد منه  الذي يبدو_كما تقدم_أن لوجه الرابع:ا  مناقشة     
هذا على أن  صاحبها ما مل تتضمن ترك اإلميان، وملا كان ترك اإلميان من جنس ترك املأمورات دل

فإذا ما اعرتض عليه بكون الذنب الذي ال يكفر صاحبه قد ، ترك األوامر أعظم من فعل النواهي
ك مأمور، فاستوى من هذه اجلهة مع فعل احملظور، أجاب بأن تاركه يكفر إذا ترك معه يكون تر 

                                                           
1

   ).1/124، (14، فرقالفروق)، والقرايف، 1/296، (الجامع ألحكام القرآنينظر: القرطيب،  _
2
 ).1/337، (مدارج السالكين _ 
3
  _)7/534.( 
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اإلميان بوجوبه، فإن مل يرتك اإلميان بوجوبه مل يكن تاركا لكل ما أمر به حىت يكفر برتكه. كما ال 
  .يكفر مرتكب احملظور ما دام معتقدا حترميه، وهذا االعتقاد هو من جنس فعل املأمور

ل الوجه إذن_إذا كـان هـذا هـو قصـده_راجع إىل الوجـه الثـاين وهـو أن سـبب الكفر_الـذي فحاص    
 هو أعظم السيئات_ ترك اإلميان، وقد سبق احلديث عنه. 

       
الذي فيه أّن مصدر فعل النهي هو يف الغالب الشهوة واحلاجـة، وذنـب  الوجه الخامس:  مناقشة     

  لعزة.ترك األمر مصدره يف الغالب الكْرب وا
فهذا ال يُوافق عليه؛ ألنّا نرى التهاون واالسرتسال مع شهوات النفس هو سبب ترك كثري من     

الواجبات كالصالة واحلجاب وغريمها عند أغلب املضّيعني هلا يف جمتمعنا اليوم، وقلما جيد املرء من 
ه_ يف كتاب طريق من احتج ذا الوج )_وهوه751(يرتكها تكبـرًا وإباًء، وقد نقل ابن القيم

اهلجرتني من أدلة القائلني بأن الصرب على املعصية أفضل قوهلم: إن داعي املعصية أمر وجودي تشتهيه 
النفس وتلتذ به والداعي إىل ترك الطاعة الكسل والبطالة واملهانة، مث قال: إن حجة هذا القول يف 

  .1غاية الظهور

ال ذرة من كرب، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زىن أما قوله:"ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثق    
وسرق"، ففيه اعتماد على ظاهر احلديثني لبيان أن الِكْرب شر من املعاصي اليت مصدرها الشهوة 
واحلاجة، وليس فيهما ما يدل على هذا املعىن؛ ألن الكرب كغريه من الذنوب: إن كان منافيا للتوحيد  

كان صاحبه مستحقا لوعيد اهللا عز وجل مثله مثل الزاين والسارق،   كان كفرا، وإن مل يكن منافيا
  ومآل أمرهم اجلنة ما مل تَنقض ذنوُم إمياَم.

) يف شرح حديث الِكْرب:"...بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغريه من ه676قال النووي(    
ؤه لو جازاه، وقد يتكرم بأنه ال احملققني: أنه ال يدخل اجلنة دون جمازاة إن جازاه، وقيل: هذا جزا

                                                           
1

 .276_275ص_ 
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جيازيه، بل ال بد أن يدخل كل املوحدين اجلنة، إما أوال، وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب 
  .1الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل: ال يدخل مع املتقني أول وهلة."

عناه أن من كان يف عن هذا احلديث فأجاب:"...فإذا تبني هذا كان م )ه728(وسئل ابن تيمية   
قلبه مثقال ذرة من كرب ليس هو من أهل اجلنة، وال يدخلها بال عذاب، بل هو مستحق للعذاب 
لكربه، كما يستحقها غريه من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب يف النار ما شاء اهللا، فإنه ال خيلد يف 

  .3..".2»ال يدخل اجلنة قاطع رحم« النار أحد من أهل التوحيد، وهذا كقوله:

وقد كان يكفي احملتج ذا الوجه أن يقرر أن ترك األمر استكبارا شر من فعل النهي لشهوة دون     
حاجة إىل إيراد احلديثني، فإذا ُسلم له بعد ذلك أن الكرب مقارن لرتك األمر، وأن الشهوة مقارنة لفعل 

  غالبا،_وهو مامل ُيسلم_ استقامت له حجته.  النهي

      

الذي فيه أن تارك املأمور به عليـه قضـاؤه، وإن تركـه لعـذر، أمـا فاعـل  مناقشة الوجه السادس:      
  املنهي عنه إذا كان نائما أو ناسيا أو خمطئا فهو معفو عنه ليس عليه جربان إال إذا اقرتن به إتالف.

مــا ميكــن تداركــه، أمــا وهــذا فيــه نظــر؛ ألن الفــرق بــني املــأمورات واملنهيــات هــو أن ِمــن املــأمور بــه       
، فتــارك الصــوم، وتــارك الصــالة ميكنــه أن يتــدارك مــا ُكلــف بــه، 4املنهــي عنــه فــال ميكــن رفعــه بعــد وقوعــه

                                                           
1

). وقـد ذكـر تـأويلني آخـرين واسـتبعدمها: أحـدمها أن املـراد التكـرب عـن اإلميـان، والثـاين أنـه ال 1/366(شرح صحيح مسـلم،  _
  يكون يف قلبه كرب حال دخوله اجلنة. 

2
) عن ُجبري بن مطعـم، واملتفـق 2556(19صلة الرحم، رقم:  )باب6)كتاب الرب والصلة(45أخرجه ذا اللفظ مسلم يف ( _ 

، ومســـلم بـــرقم 5984)بـــاب إمث القـــاطع، رقـــم:11)كتـــاب األدب(78علـــي لفظـــه:"ال يـــدخل اجلنـــة قـــاطع"، رواه البخـــاري يف (
 ).10/415، (فتح الباري)، وابن حجر، 8/354، (شرح صحيح مسلم )، ينظر: النووي،2556(18

3
ويف الكفــار الــذين كــان كــربهم ، وقــد اختــار يف األخــري أن احلــديث عــام يف املســلمني.)679_7/678( ،مجمــوع الفتــاوى _ 

  مباينا لإلميان كإبليس وفرعون.
4

  وقد تقدم احلديث عن هذه املسألة يف نقد ختريج مسألة العذر بالنسيان على قاعدة الدرء._ 
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خبالف من أساء إىل والديه أو اغتاب مسلما، فإنه ال ميكنه حمو هـذا املنكـر مـن الوجـود بعـد أن وقـع، 
بعـــض الواجبـــات الـــيت ال ميكـــن تالفيهـــا وال  ولـــيس يف اإلمكـــان إال التوبـــة واالســـتغفار، وهـــو احلـــال يف

  كاجلهاد.    قضاؤها

: إن فاعـــل املنهـــي عنـــه لـــيس عليـــه جـــربان إال إذا اقـــرتن بـــه إتـــالف، )ه728(أمـــا قـــول ابـــن تيميـــة     
أو تغطيتــه أو  كحلــق الــرأس  شــيئا مــن حمظــورات اإلحــرام فعــلديــة علــى مــن بإجيــاب الشــرع الفِ  فُمعــاَرض

Ÿωuρ (#θ ...﴿، مع أنـه معـذور فيمـا أتَـى، قـال تعـاىل:1جةملرض أو حا لبس املخيط à)Î= øt rB óΟ ä3y™ρââ‘ 4 ®L ym xfè= ö7 tƒ 

ß“ ô‰oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ 4 uΚ sù tβ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í÷£∆ ÷ρr& ÿ Ïµ Î/ “ ]Œr& ÏiΒ  Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰Ï�sù ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s% y‰|¹ ÷ρr& 77 Ý¡èΣ 

  .]196البقرة_[﴾...4

  

الـذي حيـتج فيـه بقتـل تـارك املبـاين اخلمـس يف اجلملـة عنـد مجـاهري العلمـاء،  وجه السابع:ال  مناقشة    
وتكفريه عند كثري منهم، وعدم قتل فاعل املنهي عنه الذي ال يتعدى ضـرره صـاحبه، وعـدم تكفـريه بـه 

  إال إذا ناقض اإلميان.

، وقـد قـال 2ح الـذنب يف الشـرعفأما القتل فقد سبق أن العقوبـات الدنيويـة ليسـت معيـارا ملقـدار قـب    
يف الوجه نفسه:"ان العقوبة يف الـدنيا ال تـدل علـى كـرب الـذنب وصـغره؛ فـإن الـدنيا  )ه728(ابن تيمية

  .3ليست دار اجلزاء..."

          وأما اخلالف يف تكفري تارك أحد املباين اخلمس فهو ما يصلح حجة، واهللا أعلم.       

                                                           
1

المجمــــوع شــــرح )، والنــــووي، 1/124، (م القــــرآنأحكــــا)، وابــــن العــــريب، 1/281، (أحكــــام القــــرآن ينظــــر: اجلصــــاص،_ 
 ). 302و26/113، (مجموع الفتاوى)، وابن تيمية، 336_335و 7/259، (المهذب

2
  يف نقد االستدالل على قاعدة الدرء برتتيب احلدود على فعل املنهيات دون املأمورات._ 

3
   .6)، وجه20/101، (مجموع الفتاوى_ 
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  لذي فيه احتجاج مبضاعفة جزاء املأمورات خالفا للمنهيات.ا مناقشة الوجه الثامن:     

وهذا ال يصح االعتالل به؛ ألن املضاَعف هو احلسنة، وغري املضاَعف هو السيئة، واحلسنة فعل      
مأمور أو ترك حمظور، والسيئة فعل حمظور أو ترك مأمور. ومقتضى القاعدة أن ترك املأمور أدخل يف 

يكون من ترك مأمور، ومن فعل حمظور؛  التوبة واالستغفار :")ه728(تيمية مفهوم السيئة؛ قال ابن
فإن كالمها من السيئات واخلطايا والذنوب. وترك اإلميان والتوحيد والفرائض اليت فرضها اهللا تعاىل 

  .1على القلب والبدن من الذنوب بال ريب عند كل أحد، بل هي أعظم الصنفني..."

  

الذي فيه أن ترك احملظور ال يكون قربة ما مل يقارنه مأمور اإلميان والنية،  :الوجه التاسع  مناقشة    
  وال يفتقر فعل املأمور إىل ترك احملظور.    

نعم، إن ترتيب الثواب على ترك املنهي عنه يستلزم فعل مأمور اإلميان والنية، وهذا مسّلم يف مجيع     
  املنهيات.

قر فعل املأمور يف كونه قربة وطاعة إىل ترك احملظور، ولو افتقر إليه وغري املسلم هو قوله: "وال يفت    
؛ فإن هذا ال يلزم، ألنا إذا قلنا: إن قبول 2مل يقبل اهللا طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطل الباطل"

بعض املأمورات متوقف على ترك بعض املنهيات فهذا ال يعين أن اهللا تعاىل ال يقبل طاعة من عصاه 
كما ال يعين قولنا: إن قبول املنهيات يستوجب فعل مأمور اإلميان والنية أن اهللا تعاىل ال يقبل أبدا،  

  التقرب برتك املنهي عنه حىت يطاع يف مجيع مأموراته.  

                                                           
1

  ).11/671، (مجموع الفتاوى_ 
2
  .47-46، ص عدة الصابرينابن القيم،  _ 



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

344 

      

  وقد ثبت يف كثري من األحاديث أّن قبول بعض املأمورات يستوجب ترك منهيات:     

إّن  !أيها الناس « عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:منها ما رواه أبو هريرة رضي اهللا     
$﴿ :اهللا طيٌب ال يقبل إّال طيًبا، وإّن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال pκ š‰ r'‾≈ tƒ ã≅ß™”�9$# (#θ è= ä. zÏΒ 

ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# (#θ è=uΗ ùå $#uρ $ �sÎ=≈|¹ ( ’ÎoΤ Î) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×ΛÎ= tæ﴾ ]وقال:]51ؤمنون_امل ، ﴿$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ 

ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘...﴾_يدْيه إىل السماء، يا ]172[البقرة مث ذكر الرجَل يُطيل السفر أْشَعْث أَْغبَـْر ميد .

  .1ُيستجاُب لذلك؟ ومطعُمه حرام، ومشربه حراٌم، وملبسه حراٌم، وُغِذَي باحلراِم، فأىنّ  !رّب يا ربّ 

معناه_واهللا أعلم_أنه يطيل السفر يف وجوه الطاعات كحج وزيارة ه):"676قال النووي(     
  .2مستحبة وصلة رحم وغري ذلك"

      

  .3»من أتى عرّافًا فسألُه عن شيء مل تُقبل له صالٌة أربعني ليلة«وقال صلى اهللا عليه وسلم:     

      

  

  

                                                           
1
)، ينظــر: 1015(65) بــاب قبــول الصــدقة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، رقــم:19)كتــاب الزكــاة(12_ أخرجــه مســلم يف( 

  ).108-1/107، (شرح صحيح مسلمالنووي، 
  ).1/109، (_ شرح صحيح مسلم2

3
يـان الكهـان، عـن صـفية عـن بعـض أزواج النـيب صـلى اهللا ) بـاب حتـرمي الكهانـة وإت35) كتـاب السـالم (39_أخرجه مسلم يف(  

  ).7/484، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 2230(125عليه وسلم، رقم:
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من شِرب اخلمر مل تقبل له صالٌة أربعني صباًحا فإن تاب تاب اهللا «ه وسلم: وقال صلى اهللا علي     
  .1»عليه...

      

، وغريمها من املأمورات 2فبّينت هذه األحاديث أن قبول الصالة والدعاء ومها من أعظم العبادات     
أمور يفتقر هو  مفتقر إىل ترك أكل احلرام وشرب اخلمر وإتيان العرّاف، فدّل هذا على أّن فعل امل

  كذلك يف كونه قربة إىل ترك بعض احملظورات.

  

                                                           
قال عبد اهللا بن عمـر قـال رسـول اهللا صـلى 1924)باب ما جاء يف شارب اخلمر...رقم:1_أخرجه الرتمذي يف أبواب األشربة( 1

قبل له صالة أربعني صباًحا، فإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد مل يقبل اهللا له صالة أربعني اهللا عليه وسلم: "من شرب اخلمر مل تُ 
صباًحا، فإن تاب تاب اهللا عليه، فإن عاد مل يقبل اهللا له صالًة أربعني صباًحا، فإن تـاب تـاب اهللا عليـه، فـإن عـاد الرابعـة مل يقبـل 

هللا عليه وسقاه من ر اخلبال. قيل: يا أبا عبد الرمحن وما ُر اخلبال؟ قال: ٌر من اهللا له صالًة أربعني صباًحا، فإن تاب مل يُتب ا
  ).489-5/488، (تحفة األحوذيصديد أهل النار"، قال الرتمذي: هذا حديث حسن، ينظر: املباركفوري، 

) بـاب 363ل املكروهـة يف الصـالة(وأخرجه بنحـو لفـظ الرتمـذي عـن عبـد اهللا بـن عمـرو مرفوًعـا: ابـن خزميـة يف مجـاع أبـواب األفعـا
، سلسـلة األحاديـث الصـحيحة)، وقـال األلبـاين: إسـناده صـحيح، 2/68، (صحيح ابن خزيمـةنفي قبول صالة شارب اخلمر، 

، ينظــر: ابــن 5333ذكــر نفــي قبــول صــالة شــارب اخلمــر...، رقــم: -.وأخرجــه ابــن حبــان كتــاب األشــربة709)، بــرقم:2/326(
   ).371_7/370، (بترتيب صحيح ابن حباناإلحسان بلبان الفارسي، 

2
فيض القدير وقد قال املناوي يف شرح حديث اخلمر:"خص الصالة ألا أفضل عبادات البدن، فإن مل تقبل فغريها أوىل..."، _ 

    ).6/158، (شرح الجامع الصغير
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الذي يستدل فيه بأن وجود املأمور به واملنهي عنه خري من عدمهما؛  مناقشة الوجه العاشر:     
فإنه إذا ُعدم املأمور مل ينفع عدم احملظور، وإذا ُوجد املأمور فقد يستعان به على دفع احملظور، فوجود 

  ري من عدم احلياة واملرض.القوة واملرض خ

قوله:"إذا عدم املأمور مل ينفع عدم احملظور"، الظاهر أنه يريد بعض املأمور ال كله، وهو: اإلميان،     
أما احملظور فعام يشمل املناقض لإلميان كاالستكبار على أمر اهللا تعاىل، وعدم املناقض كالغيبة 

  والنميمة.

د يستعان به على دفع احملظور أو دفع أثره"، املقصود باملأمور به أما قوله:"وإذا وجد املأمور فق    
اإلميان على األقل، وباحملظور ما مل يكن مناقضا لإلميان؛ فإذا ناقض اإلميان ُعدمت القوة اليت تدفع 

  املرض.

وعلى هذا يُقال: صحيح أن وجود القوة واملرض خري من عدم احلياة واملرض، لكن املنهي عنـه إذا     
  اقض اإلميان كان مرضا ُمهلكا تعدم بوجوده القوة واحلياة، وال ينفع معه إقام صالة وال إيتاء زكاة.ن

فوجود املأمور به واملنهي عنه خري من عدمهما إذا كان األول إميانا، ومل يكن الثاين مناقضا له، أما     
ا. فلـيس يسـتقيم االعـتالل ـذا إذا كان املنهي عنه مناقضا فعدمه مع عدم املأمور به خـري مـن وجودمهـ

  الوجه، واهللا أعلم. 

    

وهو أن باب املنهيات ميحوه اهللا سبحانه بأمور عديدة، وباب  :الوجه الحادي عشرمناقشة       
املأمورات ال يبطله إال الشرك، فهذا ال يصلح لالحتجاج؛ ألنه قائم على املطابقة بني السيئات 

ورات، مع أن السيئة تعم فعل احملرم وترك الواجب، واحلسنة تعم فعل واملنهيات، وبني احلسنات واملأم
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الواجب وترك احملرم. فالسيئات اليت ميحوها اهللا عز وجل ويبطل أثرها بأمور عديدة قد تكون فعال 
  وقد تكون تركا، ويلزم عن هذه القاعدة أا ألصق بالرتك ال بالفعل.

هللا تعاىل وعفوه وكرمه وتفضله على عباده، لكن ال عالقة له واملعىن املستدل به برهان على رمحة ا    
  بالقاعدة.

وحىت لو صحت املطابقة بني السيئات واملنهيات، وبني احلسنات واملأمورات، سينازع احملتج يف     
بنفس كالمه يف مواضع أخرى: قوله: إن باب املأمورات_ وهو يقصد احلسنات_ ال يبطله إال الشرك 

$ ﴿ ]264البقرة_[ قال يف طريق اهلجرتني:"مث قال اهللا تعاىل: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è= ÏÜö7 è? Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9$$ Î/ 

3“sŒF{ $#uρ...﴾  تضمنت هذه اآلية اإلخبار بأن املن واألذى حيبط الصدقة وهذا دليل على أن احلسنة ،

pκ$ ﴿]2احلجرات_[بالسيئة مع قوله تعاىل:قد حتبط  š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#þθ ãè sùö� s? öΝ ä3s?≡ uθô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<̈Ψ9$# Ÿωuρ 

(#ρã� yγøgrB … çµ s9 ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Ì� ôγyfx. öΝ à6ÅÒ ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 βr& xÝ t7øt rB öΝ ä3è=≈ yϑ ôãr& óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρâ÷ßê ô±s? ﴾"...1 .  

        

يعرتض على قوله: إن جزاء املأمورات الثواب، وهو من باب  الوجه الثاني عشر:  مناقشة     
الرمحة، وجزاء املنهيات العقوبة، وهو من باب الغضب، ورمحته تغلب غضبه، بأّن جزاء ترك املنهيات  

أشد،  كذلك الثواب، وجزاء ترك املأمورات العقوبة، بل مقتضى القاعدة أن العقوبة يف املأمورات
فغضبه كما يكون يف فعل املنهيات، يكون يف ترك املأمورات، ورمحته اليت تغلب غضبه، كما تكون يف 

  فعل املأمورات تكون يف ترك املنهيات، فال داللة يف هذا الوجه على ما سيق ألجله.

                                                           
1

لة يف أول هـذه الرسـالة فـال حاجـة إىل ، ومتام كالمه:"وقد تقـدم الكـالم علـى هـذه املسـأ367، صطريق الهجرتينابن القيم،  _
). وقال ابن تيمية:" فإذا كانت السـيئات ال 278_1/277، (مدارج السالكين إعادته"، وقد ذكر حججا أخرى هلذا الرأي يف

حتبط مجيع احلسنات، فهل حتبط بقدرها وهل حيبط بعض احلسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قوالن للمنتسبني إىل السنة..."مث أورد 
 ).  640إىل10/638، (مجموع الفتاوىحجج املثبتني، 
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يعلقها  وفيه أن اهللا سبحانه مل يعلق حمبته إال بأمر وجودي، ومل مناقشة الوجه الثالث عشر:    
  بالرتك من حيث هو ترك وال يف موضع واحد.

 #$!© (āχÎ ...﴿قد يقال: وقد نفى اهللا تعاىل حمبته عمن أتى مجلة من املنهيات، كما يف قوله تعاىل:    

Ÿω �=Åsãƒ šÏ‰tG ÷è ßϑ ø9$# ﴾]_وقوله:]190البقرة ،﴿... ª!$#uρ Ÿω �=Åsãƒ tÏΗ Í>≈©à9$# ﴾]_وقوله:]57آل عمران ،﴿... 

βÎ) ©!$# Ÿω �= Ït ä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$ tF øƒ èΧ #�‘θã‚sù﴾]_وقوله:]36النساء ،﴿... ¨βÎ) ©!$# Ÿω �=Ït ä† tΒ tβ%x. $ ºΡ#§θ yz 

$ VϑŠÏO r&﴾]_وقوله:]107النساء ،﴿ āω �=Ït ä† ª!$# t� ôγyfø9$# Ïþθ �¡9$$ Î/ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# āωÎ) tΒ 

zΟÎ= àß...﴾]_وقوله:]148النساء،﴿... ª!$#uρ Ÿω �= Ït ä† tÏ‰Å¡ø�ßϑ ø9$#﴾ ]_وقوله:]64املائدة ،﴿... …çµ ‾ΡÎ) Ÿω �=Ït ä† 

šÏùÎ� ô£ßϑø9$#﴾ ]_وقوله:]141األنعام ،﴿... ¨βÎ) ©!$# Ÿω �=Ït ä† tÏΨÍ←!$ sƒ ø:$#﴾ ]_وقوله:]58األنفال ،﴿... …çµ ‾Ρ Î) Ÿω 

�=Ït ä† šÎ�É9õ3tG ó¡ßϑ ø9$# ﴾]_23النحل[.  

حيب أهلها تشتمل على ترك احملظور كما تشتمل على فعل كما أن التقوى اليت حيبها اهللا تعاىل و       
  املأمور.

وقد جياب بأن الغرض من هذا الوجه بيان أن اهللا عز وجل مل يقرن حمبته إال بأفعال وجودية، ومل      
  يقل وال يف موضع إنه تعاىل حيب من جيتنب كذا، أو من يرتك كذا، واهللا أعلم.   

  

الذي فيه أن أهل البدع شر من أهل املعاصي الشهوانية، وأن ذنب  :رالوجه الرابع عش  مناقشة     
  أهل البدع ترك بعض ما أمروا به، وذنب أهل املعاصي فعل بعض ما ُوا عنه.

  يف اعتالله ذا الوجه من مخس جهات: )ه728(يُعرتض على ابن تيمية     
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ة" ال يصح ذا اإلطالق؛ ألن البدع أوهلا: قوله:"أن أهل البدع شر من أهل املعاصي الشهواني     
متفاوتة كغريها من املعاصي، فمنها املكروه واحملرم، ومنها الصغرية والكبرية، ومنها املفسقة واملكفرة، 

  .1ومنها املخل بالتحسينات واملخل باحلاجيات واملخل بالضروريات

ى أن هذه البدع املغلظة شر وقد قّيد كالمه يف موضع آخر فقال:"وهلذا اتفق أئمة اإلسالم عل     
  .2من الذنوب اليت يعتقد أصحاا أا ذنوب..."

واملالحظ أنه جعل املوازنة يف هذه العبارة بني "البدعة" و"الذنب"، ال بني "أهل البدع" و"أهل     
املعاصي" كما يف العبارة األوىل، وخْريا فعل؛ ألن صاحب البدعة قد يكون معذورا مغفورا له خطؤه، 

  .!كيف يكون الزاين أو شارب اخلمر خريا منه؟ف

:"وإمنا املقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع وغري البدع من املنهي وقد قال يف جمموع الفتاوى   
عنه يف الكتاب والسنة، أو املخالف للكتاب والسنة، إذا صدر عن شخص من األشخاص فقد 

لعدم قدرته كما قد قررته يف غري هذا  يعذر فيه، وإمايكون على وجه يعذر فيه، إما الجتهاد أو تقليد 
  .3املوضع..."

وثانيها: أن ما اعتمده دليال على املوازنة ُمعارض مبثله أو بأقوى منه؛ فإن "عامة العقوبات من      
احلدود وغريها على ارتكاب املنهيات، خبالف ترك املأمور فإن اهللا سبحانه مل يرتب عليه حدا معينا، 

                                                           
1

(الرياض:مكتبـــة حقيقـــة البدعـــة وأحكامهـــا )، وســـعيد بـــن ناصـــر الغامـــدي،539إىل 2/518، (االعتصـــامينظــر: الشـــاطيب، _ 
 ).  222إىل2/190م)، (1999/ه1419، 3الرشد، ط

2
 ).28/470، (مجموع الفتاوىابن تيمية، _ 

3
ــــة، _  ــــاو ابــــن تيمي )، وينظــــر: الشــــاطيب، 33/165) و(355-3/354)، وينظــــر لــــه: (372-10/371، (ىمجمــــوع الفت

 ).272إىل2/223، (حقيقة البدعة وأحكامها)، والغامدي، 224إىل1/193، (االعتصام
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، وقد تصل العقوبة يف 1املأمورات الصالة وقد اختلف العلماء هل على تاركها حد أم ال؟" فأعظم
  بعض املنهيات إىل القتل شر قتلة كما يف زىن احملصن.

      

وثالثها: أنه أقام موازنته على ما رُتب على ِكال الصنفني من العقوبات الدنيوية، وقد تقدم يف     
لى املنهيات يف قاعدة الدرء أا ليست معيارا مطردا لقبح الذنب يف مناقشة دليل ترتيب احلدود ع

الشرع، وقال هو:"قاعدة شريفة ينبغي التفطن هلا: وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغري يف دينه 
ودنياه فعقوبتنا له يف الدنيا أكرب، وأما ما عاد من الذنوب مبضرة اإلنسان يف نفسه فقد تكون عقوبته 

خرة أشد، وإن كنا حنن ال نعاقبه يف الدنيا..."إىل أن قال:"وكذلك يعاقب من دعا إىل بدعة يف اآل
. وقال يف 2تضر الناس يف دينهم، وإن كان قد يكون معذورا فيها يف نفس األمر الجتهاد أو تقليد"

بعض الوجوه:"إن العقوبة يف الدنيا ال تدل على كرب الذنب وصغره؛ فإن الدنيا ليست دار 
  . 3زاء..."اجل

   

ورابعها: أن املعاصي تشمل فعل احملظورات وترك الواجبات، فهل يقِصد من حصره هلا يف     
  املنهيات أن البدع شر منها وليست شرا من ترك املأمورات؟.

إن كان هذا هو الغرض افتقر هذا التمييز إىل دليل، وإن كانت البدع شر من املعاصي كلها، ترك     
  م فعل حمرم، بطل االستدالل؛ ألن الدليل مبين على احلصر، وقد بطل.واجب كانت أ

  
                                                           

1
 ، يف أدلة القائلني بأن الصرب على املنهيات أفضل.43، صعدة الصابرينابن القيم، _ 

2
   ).375-10/374(مجموع الفتاوى، _ 

3
   .6)، وجه20/101، (موع الفتاوىمج_ 
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وخامسها: أنه إذا كان أصل البدعة ترك املأمور به، فكذلك أصل فعل املنهي عنه، قال يف وجه     
آخر:"...وإمنا يفعل اآلدمي الشر املنهي عنه جلهله به أو حلاجته إليه، مبعىن أنه يشتهيه ويلتذ بوجوده، 

تضر بعدمه، واجلهل عدم العلم، فما كان من املنهي عنه سببه اجلهل فلعدم فعل املأمور به من أو يس
العلم، وما كان سببه احلاجة من شهوة أو نفرة فلعدم املأمور به الذي يقتضي حاجته، مثل أن يزين 

املباح، وإال إذا لعدم استعفافه بالنكاح املباح، أو يأكل الطعام احلرام لعدم استعفافه مبا أمر به من 
  .           1فعل املأمور به الذي يغنيه عن احلرام مل يقع فيه..."

     

أّن أكثر أخطاء بين آدم يف  )ه728(الذي يقرر فيه ابن تيمية الوجه الخامس عشر: مناقشة    
  النفي ال يف اإلثبات.

كتابه اقتضاء الصراط املستقيم وهو كالم نفيس يدّل على عقل واٍع بأدواء اإلنسانية، وقد أكد يف      
ÏM﴿أّن نفي كّل ما عند اآلخر من حق وباطل هو من مظاهر التشبه بأهل الكتاب  s9$ s%uρ ßŠθ ßγuŠ ø9$# ÏM |¡øŠ s9 

3“t�≈ |Á ¨Ζ9$# 4’ n? tã &ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$# ÏM|¡øŠ s9 ßŠθ ßγuŠ ø9$# 4’n? tã &ó x«...﴾ _وأن هذا واقع يف كالم  ،]113[البقرة

  2وائف بعضها عن بعض، كما بْني كثري من املتفّقهة واملتصّوفة.الط

وما أمّس حاجتنا اليوم إىل فهم والتزام هذه احلقيقة يف مجيع جوانب حياتنا، وخصوًصا يف نقدنا     
  لألفكار واألشخاص.

 فاالعرتاض ال ينصب على الوجه يف حّد ذاته بل على بعض مواضع االستدالل به على القاعدة،    
حيث قال: "واإلثبات فعل حسنة، والنفي ترك سيئة، فعلم أّن ترك احلسنات أضر من فعل السيئات، 

                                                           
1

 .16)، وجه20/121، (مجموع الفتاوى_ 
2
  ).1/91، (اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية،  - 
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، وقال:"واإلثبات فعل حسنات مأمور ا إجيابا واستحبابا، والنفي ترك سيئات أو 1وهو أصله"
، بل عدم ، مع أن النفي املذموم ليس ترًكا لسيئة، وإّال ملا كان عدم تصديق حبق2حسنات مأمور ا"

تصديق بباطل، ومل يكن صاحبه مالًما بل حمموًدا، وهو ما يناقض ما بىن عليه املؤّلف هذا الوجه. 
وقد صرح يف كل األمثلة اليت ذكرها بأن النفي ترك حسنات، وقال:"وهكذا إذا تأملت أهل الضالل 

عد: "والنفي ترك واخلطأ من هذه األمة جتد األصل ترك احلسنات ال فعل السيئات"، فكيف يقول ب
  .!سيئة"؟

والذي يستقيم مع السياق ويصلح لالستدالل هو أنه مادام النفي املذموم، الذي هو ترك حسنة،     
  هو سبب غالب أخطاء وضالالت بين آدم فإن ترك احلسنات أضر من فعل السيئات.

  

ن امتثال املأمور الذي فيه أن الكلمات اجلوامع يف القرآن تتضم مناقشة الوجه السادس عشر:    
  به، والوعيد على املعصية برتكه.

  مل يظهر يل ما ميكن أن يعرتض به عليه.    

     

الذي فيه أن عامة ما ذم اهللا به املشركني يف القرآن من الدين املنهي  الوجه السابع عشر:مناقشة      
عبادة اهللا، وإتباع رسله،  عنه إمنا هو الشرك والتحرمي، والشرك قد تقدم أن أصله ترك املأمور به من

  وحترمي احلالل فيه ترك ما أمروا به من االستعانة به على عبادته. 

                                                           
1
  ).20/110، (مجموع الفتاوىابن تيمية،  - 
2

  ).20/112املصدر نفسه، (_ 
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إذا كان وجه االستدالل بذم الشرك هو أن أصله ترك املأمور به من عبادة اهللا وإتباع رسله، فليس     
  يف هذا زيادة على ما ذكر يف الوجه اخلامس عشر.

ل فيه ترك ما أمروا به من االستعانة به على عبادته"، فيتضمن أن تركه أما قوله: "إن حترمي احلال    
من لوازم حترميه، لكن ليس فيه أن أصل حترمي احلالل ترك املأمور به. إال أن يكون وجه االستدالل به 
هو أن ذمهم على حترمي احلالل يلزم عنه ذمهم على ترك ما أمروا به من االستعانة به على طاعته، 

  ظاهر. وهو ال

فيكون حاصل هذا الوجه أن املشركني ُذموا على اقرتافهم عملني من املنهيات الشرعية:  أحدمها     
سببه ترك مأمور به، والثاين نتيجته ترك مأمور به. وال يلزم عن هذا الكالم شيء يدل على القاعدة. 

    واهللا أعلم.        

    

ه بأن مقصود النهي العدم، والعدم ال خري فيه إال إذا الذي يعتل في :الوجه الثامن عشر مناقشة    
تضمن حفظ موجود، وإال فال خري يف ال شيء، خبالف املأمور به الذي هو أمر موجود، واملوجود 

  يكون خريا ونافعا ومطلوبا لنفسه، وال بد يف كل موجود من خري ما. 

لعدم احملض الذي ال خري فيه، مادام مقصود النهي هو العدم الذي يتضمن حفظ موجود، ال ا    
فليس ههنا ما حيتج به، إال إذا قلنا: إن األمر مقصد، والنهي وسيلة حلفظه، واملقصد أشرف من 

  وسيلته، وهذا قد سبق االحتجاج به يف الوجه األول.

أما إذا كان احلديث هو عن املوجود الكوين الذي ال بد أنه مشتمل على خري ما وحكمة ما،     
لمعدوم الذي قد يكون ال خري فيه أصال، فال عالقة هلذا باألمر والنهي الشرعيني، وما يُقصد خالفا ل

  ما.
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الذي فيه أن الشيء ال يكون صالحه وال كماله إال يف أمور  الوجه التاسع عشر: مناقشة    
أمور به أصل، وجودية، لكن قد حيتاج إىل عدم ما ينافيها، فيحتاج إىل العدم بالعرض، فعلم أن امل

  واملنهي عنه تـََبع فرع.

  هذا الوجه راجع يف معناه إىل الوجه األول.     

  

الذي فيه أن املنهي عنه إمنا هو تابع للمأمور به؛ فإن مقصوده إما  الوجه العشرين:  مناقشة    
  عدم ما يضر املأمور به، أو جزء من أجزاء املأمور به، وهو الطاعة واالنقياد.

جه تأكيد ملا ورد يف الوجه األول، والفرق بينهما هو قوله يف هذا الوجه أن املنهي عنه قد هذا الو     
  يراد منه طاعة املكلف وانقياده، وهذه الطاعة هي من جنس املأمورات. 

  املقصود بالنهي، وما عالقتها بالقاعدة؟. من حكاية أقوال األصوليني يف مسألة لكن ما الغرض    

  

الذي فيه أن النهي إن كان نوعا من األمر، فاألمر أعم،  ن:يه الحادي والعشر الوج مناقشة    
واألعم أفضل، وإن مل يكن نوعا منه فهو أشرف القسمني، وهلذا اتفق العلماء على تقدميه على 

  النهي، وبذلك جاء الكتاب والسنة.

  النبوة أعم لكن الرسالة أشرف.قوله: "واألعم أفضل"، يُنازع فيه مبثال النيب والرسول الذي ذكره؛ ف    

وقوله: "...فهو أشرف القسمني؛ وهلذا اتفق العلماء على تقدميه على النهي"، هم اتفقوا على     
  تقدميه على النهي لكن مل يتفقوا على أنه أشرف القسمني.
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ألمر، وإن كان بعض من يرى أن اعتناء الشرع باملنهيات آكد يورد هذا املعىن يف تعليل تقدمي ا    
:"األمر: قدم الكالم فيه على الكالم يف النهي، لتقدم اإلثبات على النفي، أو )ه794(قال الزركشي

ألنه طلب إجياد الفعل، والنهي طلب استمرار على عدمه، فقدم األمر تقدمي املوجود على املعدوم، 
املوجود؛ ألن العدم  ، ولو لوحظ التقدمي الزماين لقدم النهي تقدمي العدم علىوهو التقدمي بالشرف

  .  1أقدم"

  أما تقدميه يف الكتاب والسنة، فهو ما قد يستساغ االستدالل به على أمهيته، واهللا أعلم.       

  

بأن عدم املأمور به أضر على العبد من  الذي احتج فيه: الوجه الثاني والعشرين  مناقشة    
نهي عنه. كما أن تارك املأمور به أشد وجود املنهي عنه؛ ألن ترك املأمور به يؤدي إىل فعل امل

استحقاقا للذم والعقاب؛ ألن اهللا مل يأمر بأمر إال وخلق مقتضيه يف جبلة العبد، أما املنهي عنه فإمنا 
  يفعله العبد لعدم امتثاله للمأمور به املانع عنه.

كذلك يوجب ترك قد يقال: إذا كان فعل املأمور به يوجب ترك املنهي عنه، ففعل املنهي عنه       
وهو احملتج ذا الوجه:"احلسنات تعلل بعلتني: إحدامها: ما ه) 728املأمور به، وقد قال ابن تيمية(

تتضمنه من جلب املصلحة واملنفعة، والثانية: ما تتضمنه من دفع املفسدة واملضرة، وكذلك السيئات 
 .وأما من السيئات كقوله تعاىل:﴿تعلل بعلتني: إحدامها ما تتضمنه من الصد عن املنفعة واملصلحة..

$ yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ÷�t/ nοuρ≡ y‰yèø9$# u!$ ŸÒøó t7 ø9$#uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒ ø:$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ öΝ ä. £‰ÝÁ tƒ uρ tã Ì� ø. ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο4θ n=¢Á9$# 

الظاهرة والبغضاء الباطلة. والثانية: فبّني فيه العلتني: إحدامها: حصول مفسدة العداوة  ]91املائدة_[﴾...

                                                           

1
 ).3/257، (البحر المحيط_  
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املنع من املصلحة اليت هي رأس السعادة، وهي ذكر اهللا والصالة، فيصد عن املأمور به إجيابا أو 
  . 1استحبابا..."

      

الذي فيه أن فعل احلسنات يوجب ترك السيئات، وليس  الوجه الثالث والعشرين:  مناقشة     
  سنات.جمرد ترك السيئات يوجب فعل احل

هذا الوجه يف معىن الذي قبله، وال يفرق بينهما إال احلديث عن مقتضي املأمور به وأسباب فعل     
املنهي عنه يف الوجه السابق، وبعض التفصيل املتعلق بكيفية اقتضاء فعل املأمور به ترك املنهي عنه 

  وبالفرق بني االمتناع وجمرد الرتك يف هذا الوجه. 

لفظ احلسنات والسيئات، فسياق الكالم يدل على أن املراد باحلسنة املأمور به، أما التعبري ب    
  وبالسيئة املنهي عنه.  

     

وفيه أن فعل احلسنات موجب للحسنات أيضا، وأما عدم  ن:يالوجه الرابع والعشر  مناقشة    
ضى فرعا أفضل السيئة فال يقتضي عدم سيئة إال إذا كان امتناعا، وهو من باب احلسنات، وما اقت

  وهذا من منط الذي قبله.  مما ال يقتضي،

عدم السيئة ال يقتضي عدم أخرى، لكن وجودها يقتضي وجود أخرى، قال ابن يقال: قد    
:"ومنها: أن املعاصي تزرع أمثاهلا، ويولد بعضها بعضا، حىت يعز ) يف آثار املعاصيه751(القيم

                                                           

_
1

  )، باختصار.195إىل 20/192، (مجموع الفتاوى 
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بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن  على العبد مفارقتها واخلروج منها، كما قال
  .1من ثواب احلسنة احلسنة بعدها..."

فعال للمحظورات، خالفا  فيقال: السيئة اليت توجب أخرى تكون تركا للواجبات كما تكون    
  للحسنة اليت توجب أخرى، ال تكون إال أمرا وجوديا من جنس املأمور به.

       

وفيه أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه األمر واإلثبات،  امس والعشرين:مناقشة الوجه الخ  
وطريق الكافرين من املعطلة وحنوهم يغلب عليه النهي والنفي، وهذا من أوضح األدلة على ترجيح 

  األمر واإلثبات على النهي والنفي.

طرائق، منهم املنغمس قد يقال: ما ذكر من طريق الكافرين هو طريق طائفة منهم، و أهل الكفر     
يف شهوات نفسه، الذي يغلب عليه الرتخص يف سلوكه، حىت ال يكاد حيرم يف حقه شيء، ولعله 

  غالب حاهلم، ومنهم من شبه اهللا خبلقه، وغاىل يف اإلثبات يف عقائده. حىت كأنه يعبد صنما.  

  

عدامه، سواء نوى ذلك املنهي عنه املقصود إ الذي فيه أن مناقشة الوجه السادس والعشرين:    
  أو مل ينوه، فاملقصود أن ال يكون، وأما املأمور به فاملقصود كونه وإجياده، والتقرب به نية وفعال. 

):"ألن األعمال مقصودة لذاا، ه795ابن رجب(لعل وجه االستدالل به هنا هو ما قاله     
ل"، وهذا قد تقدم االحتجاج به يف إىل نية خبالف األعما واحملارم املطلوب عدمها، ولذلك ال حتتاج

  الوجه األول.

                                                           
1
 .65، صاء والدواءالد_  
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وإن كان القصد أنه ملا اشرتط يف األوامر نية التقرب ومل يشرتطها يف ترك النواهي، كان فعل      
  املأمور به أحب إليه من ترك املنهي عنه، فهذا قد يصح، لكن األول أظهر.

قاعدة الدرء أنه قد يقال: إن ما افتقر إىل نية  االحتجاج ذا الدليل على مناقشةوقد تقدم يف     
  أوىل بالعناية مما مل يفتقر إليها، فلعل هذا يكون وجها آخر يف االستدالل، واهللا أعلم.

       

      

الذي فيه أن اهللا تعاىل إمنا قدر املنهي عنه ألنه وسيلة إىل مناقشة الوجه السابع والعشرين:      
  حصول حمبوبه.

وجه يتحدث عن العالقة بني وجود املنهي عنه وحصول ما حيبه اهللا تعاىل_الذي يكون من هذا ال    
العبد بامتثال املأمور به_، وحديثنا هو عن املوازنة بني فعل املأمور به، وترك املنهي عنه، أيهما أحب 

  إليه تعاىل؟.

      

      

  

أمورات ذات الرب وأمساؤه وصفاته، الذي فيه أن متعلق امل مناقشة الوجه الثامن والعشرين:     
  ومتعلق املنهيات ذوات األشياء املنهي عنها. والفرق من أعظم ما يكون.
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إذا كان املقصود بالتعلق هو أن املأمورات هي ما جيب على العبد حنو خالقه، فهذا قسم منها،     
ب لنفسه ويصل رمحه وهو أشرفها، والقسم اآلخر منها هو ما كان حنو خلقه كأن حيب ألخيه ما حي

  ويؤدي األمانات إىل أهلها.

وهكذا املنهيات أعظمها ما كان مسيئا إىل ذات اهللا وأمسائه وصفاته، والقسم اآلخر منها ما كان    
  راجعا إىل خلقه، كاحلسد، والغيبة، والنميمة. 

   

بل ال بد أن  النفي والنهي ال يستقل بنفسه، الذي فيه أن :الوجه التاسع والعشرين  مناقشة    
  يسبقه ثبوت وأمر.

نعم، إن اإلنسان ال ميكنه أن يتصور الشيء معدوما إال إذا تصوره موجودا، لكن هذا املوجود     
يكون شيئا قبيحا مكروها كما يكون شيئا حسنا حمبوبا، وهكذا املعدوم؛ وقد قال هو:"وأما الثاين 

  ". ر المبغض المكروهبتصو  وذلك مسبوقوهو إرادة عدمه فهو بغضه وكراهته، 

فصار البغض والكراهة للشيء...فرعا من جهتني: من جهة أن تصوره فرع  فما وجه قوله إذن:"    
وأن قصد  "؟. وما الذي يقصده بقوله يف اجلهة الثانية:"تصور المحبوب المراد المأمور بهعلى 

  حبه وإرادته"؟.عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع على إرادة وجود املأمور به الذي هو 

وقولــــه بعــــد ذلك:"وهكــــذا األمــــر يف القصــــد واحلــــب واإلرادة مــــن جهتــــني: مــــن جهــــة أن املقصــــود     
احملبوب، أو املكروه املبغض ال يتصور حبه وال بغضه إال بعد نوع من الشـعور بـه، والشـعور يف املوجـود 

نظـــر: فاحلـــب والـــبغض ال أصـــل ويف املعـــدوم فـــرع، فاحلـــب والـــبغض الـــذي يتبعـــه أوىل بـــذلك..."، فيـــه 
حيصــل إال بعــد تصــور احملبــوب واملكــروه، وهــذا التصــور هلــذين املوجــودين يلــزم عنــه إرادة وجــود األول، 
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وإرادة عـــدم الثـــاين، فاحلـــب والـــبغض كالمهـــا يفتقـــر إىل تصـــور الوجـــود، دون أن يكـــون أحـــدمها أصـــال 
  واآلخر فرعا.

ومن جهة أن اإلنسان إمنا حيب ما يالئمه ويناسبه، وله  ومل أفهم ما يقصده بقوله يف اجلهة الثانية:"   
  به لذة ونعيم، ونفسه ال تالئم العدم احملض...".

أن التقوى فعل املأمور به وترك املنهي عنه، وأن املأمور به الذي فيه  مناقشة الوجه الثالثين:    
يه أداء الواجبات واملشتبهات أدخل يف الرب والتقوى واإلميان من عدم املنهي عنه، وأن الورع يدخل ف

  اليت تشبه الواجب، وترك احملرمات واملشتبهات اليت تشبه احلرام، وأن املطلوب بالزهد فعل املأمور به.

هذا الوجه قوي من حيث اجلملة، لكن قد يعرتض على بعض التفاصيل الواردة فيه، ومنها     
يرتك املنهي عنه إال الصديقون، كما قال قوله:"إن أكثر بين آدم قد يفعل بعض املأمور به، وال 

خالف اهلوى وجماهدة  إىل)؛ ألن املأمور به له مقتضي يف النفس، وأما ترك املنهي عنه ه283سهل(
النفس فهو أصعب وأشق؛ فَقل أهله"، فيقال: إذا سلمت أن االمتثال للنهي أصعب من االمتثال 

  ة أكرب.لألمر ألزمك املخالف بأن األصعب يستوجب عناي

وقد جياب بأن مشقة ترك املنهيات ال يذللها إال التزام املأمورات، وهذا معىن ما أتبع ابن     
به كالمه السابق:"وال ميكن أحدا أن يفعله إال مع فعل املأمور به، ال تتصور تقوى  )ه728(تيمية

حملرمات فال بد أن وهي فعل ترك قط؛ ألن من ترك الشرك، وإتباع اهلوى املضل، وإتباع الشهوات ا
  يفعل من املأمور به أمورا كثرية تصده عن ذلك".

وقد سبق يف مناقشة أدلة قاعدة الدرء أن فعل املأمورات قد ال يقل مشقة عن ترك املنهيات، واهللا     
  أعلم.
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  لعدم اكتماله. مل يظهر مقصودهوهو وجه : الوجه الحادي والثالثين  مناقشة    

وظ من الدليل يتحدث عن اقتضاء احلسنات ترك السيئات، وقد سبق هذا يف الوجه احملف واجلزء    
الثاين والعشرين والثالث والعشرين، لكنه هنا أورد على نفسه اعرتاضا مفاده أن تارك املنهي عنه قد 

  وجوابه ساقط من الكتاب.  وال حيتاج إىل فعل املأمور به، يستعيض عنه بفعل املباح

ن يكون االشتغال باملباحات كافيا وحده لرتك املنهيات؛ ألن االمتناع عن مسايرة وال يتصور أ    
اهلوى يفتقر إىل نور يف القلب وقوة يف العزمية ال يرزق ما إال من امتثل ملا أمر اهللا به من العلم 

  النافع، والعمل الصاحل. 

    

للتحليل دينا وكونا، والسيئات  الذي فيه أن احلسنات سبب الوجه الثاني والثالثين:  مناقشة    
  سبب للتحرمي دينا وكونا.

إن احلسنات_كما تقدم_تُعم فعل املأمورات وترك املنهيات، والسيئات تعم ترك املأمورات وفعل     
املنهيات، والزم القاعدة أن سيئة ترك الواجب أعظم، فهو إذن أدخل يف مفهومها، فليس يف هذا 

  الوجه ما يفيد القاعدة. 

أما قوله بعد ذلك:"فإن التحرمي قد يكون محية، وقد يكون عقوبة، واإلحالل قد يكون سعة، وقد     
يكون عقوبة وفتنة"، فمشكل؛ ألن القارئ هلذه العبارة ال يرى فرقا بني سبب التحليل وسبب 

ات التحرمي، فكالمها قد يكون العقوبة، مع أن الوجه قائم على أن احلسنات سبب للتحليل، والسيئ
  سبب للتحرمي. 

  وليس فيما جاء به من أدلة إال أن التحليل قد يكون فتنة، وفرٌق بني الفتنة والعقوبة.    
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ولو ُوجدت الشرتط فيها ما  واحلاصل أن املالحظ على أدلة القاعدة خلوها من األدلة اجلزئية،     
  . 1اشرتط يف قاعدة الدرء، أي تساوي درجة األمر والنهي

      

، ومنها ما 3منها إما ال يدل أصال، وإما ضعيف الداللةكثري ، و 2ومقنع وِمن أدلتها ما هو قوي     
، وأقوى أدلتها الوجه األول الذي فيه أن النفوس ُخلقت لتعمل ال لترتك، وأن النهي 4بني هذه وتلك

  مقصود لتكميل األمر.

عظم من جنس ترك املنهي عنه) مبلغ فهل تبلغ هذه األدلة بقاعدة:(جنس فعل املأمور به أ     
  القطع واليقني؟.

يرى الوجه الثاين الذي فيه أن أعظم احلسنات اإلميان، وأعظم ه) 728تقدم أن ابن تيمية(     
  السيئات تركه سواء اقرتن به منهي عنه أم ال، يراه قاطعا بيّنا.

انضم إليه غريه، ولعله ميكن القول أما أنه بّني فواضح، أما القطع فلست مقتنعا بأنه كذلك، ولو     
  بأن أدلتها تفيد ظنا قويا، واهللا أعلم.

      
                                                           

1
مـن دار الكفـر، فـإن كـان يقصـد االسـتدالل مل يسـتقم لـه  بسفر املرأةعلى احملرم إذا اختلطا وقد مثل الزركشي لتقدمي الواجب  _ 

، المنثـوردليال؛ ألن املقتضـي للسـفر أعظـم مـن املـانع منـه، وقـد تعقبـه مبثـل هـذا الكمـايل يف األمثلـة الـيت أوردهـا، ينظـر: الزركشـي، 
  .65_64ص من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية،)، والكمايل، 1/133( ،.تيسري فائق أمحد حممود)(ت

2
  .30، 7، 2، 1األوجه: _  
3
  .32، 27، 25، 14، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 3األوجه: _  
4
، 22، 18، 17، 16، 13وإمـا متوقــف فيــه: 20، 19، 4، والبــاقي إمـا راجــع إىل غــريه: 26، 24، 21، 15األوجـه: _  

   .31، 29، 28وإما غري واضح: 23
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  مجال اإلعمال:  مناقشةالمطلب الثاني: 

  

  الجانب التربوي والدعوي  مناقشةالفرع األول: 

     

  أ_العزلة واالختالط:    

ء شخصية ال تعتزل الواقع خوفا من مساوئه، ولكن أما الفائدة األوىل اليت أّمتها القاعدة، وهي بنا    
فيقال فيها: إن االختالط ليس هدفه فقط  تشارك فيه، وتروم القيام بتكاليف إصالحه قدر اإلمكان،

تكميل املصاحل، بل كذلك تقليل املفاسد، واملنعزل ال يتقي بعزلته ارتكاب املنهيات فقط، بل كذلك 
) ه751وهلذا جند أن ابن القيم( ،1ه التفرغ للعبادة والفكر والذكرإمهال املأمورات، وعلى رأسها عند

 ،ذكر والقراءة والصالة والصيامبال قد ذكر يف وصف من يبتغي إصالحهم بقاعدته أم يشتغلون
  وهذه العبوديات من أجّل املأمورات.

صح ملن يرى ففي كل من العزلة واملخالطة حماسن هي فعل مأمورات وترك منهيات، وهلذا ال ي    
تفضيل املخالطة االعتماد على القاعدة للدعوة إليها، ولكن عليه أن يُثبت أن فوائدها أعظم من 

  فوائد العزلة.

     

  ب_الورع     

                                                           
1

 ). 346إىل2/326)كتاب آداب العزلة، (6، ربع العادات(إحياء علوم الدينينظر يف فوائد العزلة واملخالطة: الغزايل، _ 



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

365 

وأما توظيف القاعدة يف ضبط مفهوم الورع حبيث ال يصري حمصورا يف الرتك، بل يعمه ويعم     
تقدم يف عرض الوجه الثالثني كالم ابن قسيمه األهم، وهو الفعل، فتوظيف صحيح، وقد 

  يف الورع والزهد والتقوى.ه) 728تيمية(

وقد أحسن حينما أخضع مفهوم الورع والزهد ألصل املوازنة، حىت ال يغلو املتورع ال يف جانب     
جهة املعارض  :الثالثةالفعل وال يف جانب الرتك، قال يف اجلهة الثالثة من جهات الغلط يف الورع: "

، فيلحظه 1راجح. هذا أصعب من الذي قبله؛ فإن الشيء قد تكون جهة فساده تقتضي تركهال
  . 3 ما يعارضه من الصالح الراجح، وبالعكس.."2املتورع، وال يلحظ

اإلنسان خري اخلريين وشر الشرين، 4وكذلك فعل يف مواضع أخرى، منها قوله:"ومتام الورع أن يعلم    
ى حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، وإال فمن مل يوازن ويعلم أن الشريعة مبناها عل

ما يف الفعل والرتك من املصلحة الشرعية واملفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات، ويرى 
ذلك من الورع، كمن يدع اجلهاد مع األمراء الظلمة ويرى ذلك من الورع...وكذلك الزهد والرغبة، 

ورسوله من الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك، وإال فقد يدع واجبات ويفعل  ما حيبه اهللامن مل يراع 
حمرمات مثل من يدع ما حيتاج إليه من األكل، أو أكل الدسم حىت يفسد عقله أو تضعف قوته عما 
 جيب عليه من حقوق اهللا تعاىل أو حقوق عباده، أو يدع األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد

يف سبيل اهللا، ملا يف ذلك من أذى بعض الناس واالنتقام منهم حىت يستويل الكفار والفجار على 
  .5الصاحلني األبرار، فال ينظر املصلحة الراجحة يف ذلك"

                                                           
1

 يف األصل: "قد يكون جهة فساده يقتضي"._ 
2
 

  _ يف األصل: "حلظ". 
3
 

  )، باختصار.142/ 20، (21، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية،   
4

 يف األصل:"يعم"._ 
5

 ).513_10/512، (مجموع الفتاوى_ 
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وقد حرص العلماء من قدمي على تصفية هذه املفاهيم الرتبوية مما قد يشوا من إخالل بأصل     
  املوازنات يف الشرع:

  .1ال ينبغي للعبد أن يطلب الورع بتضييع الواجب"ه):"243احلارث احملاسيب( قال    

أكثر العلماء على أن طاعة األبوين واجبة يف الشبهات،...ألن ترك ه):"505وقال الغزايل(    
  .2الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم"

     

  لية_التحلية قبل التخج    

لى التخلية، فبناؤه على القاعدة جائز، ولكن غري الزم؛ وأما تقدمي التحلية يف تزكية النفس ع    
ألنك قد ترى أن املأمورات أهم، وتقول: جيب البدء يف إصالح النفوس بتنقيتها من املنهيات، كما 

  تقدم بيانه يف مطلب قاعدة:(التخلية قبل التحلية).

    تمع، وفعاليته مستمدة من وتقدمي التحلية على التخلية منهج فعال يف إصالح النفس وإصالح ا
موافقته للطبيعة البشرية اليت ال تقبل فراغا، وال ميكنك أن ترتك إال إذا فعلت، ونفسك إن مل تشغلها 
مبا ينفعها شغَلتك مبا يضرك؛ فلهذا إذا أردت أن ال جتول يف قلبك خواطر سوء فعليك أن تشغله 

س غيبة ومنيمة فاشغله بالكلم الطيب، بذكر أو تفكر، وإذا أحببت أن ال يتحول جملسك إىل جمل
واحلوار البناء، وإذا طالبت الشباب برتك العادات السيئة، كتعاطي املخدرات، والتدخني، ومشاهدة 
األفالم اهلابطة، واالعتداء على أموال الناس وأعراضهم، فعليك أن تدعوهم وتيسر هلم فعل ما ينفعهم 

ر جمالس الذكر والتعليم، والرياضات البدنية، والنشاطات ويشغلهم، كااللتزام بصالة اجلماعة، وحضو 

                                                           
1
  ).10/75، (حلية األولياءاألصبهاين، _  
2
 ).2/317، كتاب آداب األلفة، (إحياء علوم الدين_ 
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االجتماعية مثل: زيارة املرضى يف مستشفيام، واملسنني يف مراكزهم. وهكذا احلال يف مجيع جوانب 
  احلياة.

)_وهو ممن يرى تقدمي التخلية_: "...وال تظنن أنه خيلو عنه قلب ه505قال أبو حامد الغزايل(    
ل جيري من ابن آدم جمرى الدم، وسيالنه مثل اهلواء يف القدح، فإنك إن أردت أن فارغ، بل هو سيا

خيلو القدح عن اهلواء من غري أن تشغله باملاء أو بغريه، فقد طمعت يف غري مطمع، بل بقدر ما خيلو 
من املاء يدخل فيه اهلواء ال حمالة، فكذلك القلب املشغول بفكر مهم يف الدين خيلو عن جوالن 

يطان، وإال فمن غفل عن اهللا تعاىل ولو يف حلظة، فليس له يف تلك اللحظة قرين إال الشيطان، الش
�tΒuρ ß·÷ètƒ tã Ì ﴿ولذلك قال تعاىل: ø.ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ôÙ Íh‹s)çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹ x© uθ ßγsù … çµ s9 Öƒ Ì� s%﴾]_وقال ]36الزخرف .

  .2..."1»ارغإن اهللا تعاىل يبغض الشاب الف«صلى اهللا عليه وسلم: 

وقال حممد الغزايل:"ومن أصدق ما رواه الشافعي يف أسس الرتبية هذه الكلمة الرائعة:"إذا مل     
  . 3تشغل نفسك باحلق شغلتك بالباطل"

  وهذا صحيح؛ فإن النفس ال دأ.     

                                                           
1

أرى الرجـل فارغـا ال  قال العراقي يف خترجيه:"مل أجده"، وقد روى الطرباين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنـه قـال:"إين أكـره أن _
، المعجـم الكبيـريف عمل دنيا وال آخرة"، قال اهليثمي:"فيه راو مل يسم، وبقيـة رجالـه ثقـات"، ينظـر: سـليمان بـن أمحـد الطـرباين، 

، كتـاب البيـوع، مجمـع الزوائـد)، واهليثمـي، 9/106، (8538م)، رقـم:1980/ه1400، 1ت.محدي عبد ايد السـلفي(ط
 ).   4/63.، (باب الكسب والتجارة..

2
 ).4/327)كتاب الصرب والشكر، (2، ربع املنجيات(إحياء علوم الدين_ 

3
قال ابن القيم:"قال الشـافعي رضـي اهللا عنـه: صـحبت الصـوفية فلـم أسـتفد مـنهم سـوى حـرفني، أحـدمها: الوقـت سـيف، فـإن _  

.  195، صالجــواب الكــافيك بالباطــل"، قطعتــه وإال قطعــك، وذكــر الكلمــة األخــرى: ونفســك إن مل تشــغلها بــاحلق وإال شــغلت
وتروى هذه العبارة يف كتب الرتاجم عن احلسني بن منصور احلالج، قال ابن كثري:"ومن مستجاد كالمه وقد سأله رجل أن يوصـيه 

، ه309ســـــنة:البدايـــــة والنهايـــــة، بشــــيء ينفعـــــه اهللا بـــــه. فقـــــال: عليـــــك نفســـــك إن تشـــــغلها بـــــاحلق وإال شـــــغلتك عـــــن احلـــــق."، 
، سـير أعـالم النـبالء). وهي يف سري الذهيب بلفظ: "عليك نفسك، إن مل تشغلها شغلتك"، حممد بن أمحد الـذهيب، 11/134(

  ).  14/345، (205م)، ترمجة:1983/ه1403، 1ت.شعيب األرناؤوط وأكرم البوشي(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
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بها األفكار إذا مل تُدر يف حركة سريعة من مشروعات اخلري واجلهاد واإلنتاج املنظم مل تلبث أن تنه    
  الطائشة، وأن تلفها يف دوامة من الرتهات واملهازل.

وأفضل ما تصون به حياة إنسان أن ترسم له منهجا يستغرق أوقاته، وال ترتك فرصة للشيطان أن     
  يتطرق إليه بوسوسة أو إضالل.

نفس فراغ ميتلئ وتوزيع التكاليف الشرعية يف اإلسالم منظور فيه إىل هذه احلقيقة، أال يُرتك لل    
  .1بالباطل، ألنه مل ميتلئ من قبل باحلق..."

      

واملبدأ نفسه صحيح ونافع يف تنقية النفس من األدران الباطنة؛ ذلك أن اإلنسان ال ميكنه     
اكتساب مناعة تقيه أمراض القلوب إال أن ميأل قلبه مبعارف واعتقادات صحيحة وواضحة تدفع العلل 

يف إليها أعماال تضاد مقتضيات األمراض. قال صاحب اإلحياء:"وال تداوى وتنفي اخلََبث، ويض
  .2أمراض القلوب إال بالعلم والعمل"

فعالج الرياء العلمي أن يستحضر العبد أن ما عند اهللا خري وأبقى، وأن الرياء حتبب إىل العباد     
من اهللا، وطلب لرضاهم بالتعرض  بالتبغض إىل اهللا، وتزين هلم بالشني عند اهللا، وتقرب إليهم بالبعد

   لسخط اهللا.

وعالجه العملي أن يعّود نفسه إخفاء العبادات، وإغالق األبواب دوا، حىت يقنع قلبه بعلم      
  3اهللا، وال تنازعه النفس إىل طلب علم العباد.

                                                           
1

  .64م)، ص2000(اجلزائر: دار املعرفة، جدد حياتك_ 
2

  ). 3/357من ربع املهلكات، يف بيان الدواء الذي ينفي مرض احلسد، ( 5كتابلدين، إحياء علوم ا_ 
3

   ).104إىل4/102من ربع املهلكات، ( 8كتابإحياء علوم الدين، ينظر: الغزايل، _
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رمحته، وعالج الِكرب العلمي أن يعرف اإلنسان ربه بقدرته وعلمه، وحكمته وعدله، وفضله و      
فيعلم أنه ال تليق العظمة والكربياء إال به، ويعرف نفسه جبهله وعجزه، وعصيانه ومترده، ويستحضر 

  مبتدأه ومنتهاه، فيعلم أنه أذل من كل ذليل، وأقل من كل قليل، لوال رمحة اهللا به وفضله عليه.

  1اد من غري مذلة.وعالجه العملي أن يتواضع هللا بالصالة واخلضوع، وأن يبسط جانبه للعب     

  وهكذا سائر العلل ال تداوى إال بعلوم وأعمال هي أمور وجودية مأمور ا شرعا.      

       

تنمية روح النشاط، وغرس قيم وقد كان األستاذ عفيفي حمقا ملا رأى أن هلذا االجتاه أثرا يف      
نرتك بل لنفعل: ُخلقنا لنوحد اهللا عز وجل ؛ فهو اجتاه يُذَكرنا بأنا ما ُخلقنا لالطموح واإلقدام واجلرأة

وندعو الناس إىل توحيده، ُخلقنا لنعمر هذه األرض وحنسن اخلالفة فيها، ُخلقنا لنمأل هذه الدنيا 
خريا وعدال وصالحا ونورا، وإمنا ُينا وأُمرنا بأن ننهى عما فيه مضرتنا ألنه ُخمل مبا ُخلقنا ألجله، 

ة لتكميله، وفرٌق بني أن خياَطب الناس مبثل هذا، وبني أن خياطَبوا، أو فاإلجياد مقصد واإلعدام وسيل
  يفهموا أن الرتك هو غاية ما يرجوه املسلم وأمسى مناه.

كما أن اخلطاب الذي يعتمد لغة الرتك: ال تفعل، ال تفعل، ال تفعل، دون أن يقدم لنفوس       
ته أن خيلق شعورا باليأس من التغيري، وهو ما الناس بدائل تنفعها وتشغلها عما يضرها من شأنه لصعوب

يفرز شخصيات سلبية مهزوزة مهزومة، أينما تـَُوجه ال تأيت خبري، كما هو الغالب يف جمتمعاتنا اليوم، 
  ومنذ قرون من الزمن. 

فليست املهمة اإلصالحية الرتبوية اليوم هي مهمة ترويض شعوب قوية، وإمنا هي مهمة معاجلة     
  .1ة ضعيفة تفتقد صفات القوة واإلقدام واإلبداع واالنطالق والبذل والعطاءأمة مريض

                                                           
1
 ). 165إىل4/162من ربع املهلكات، ( 9ينظر:املصدر نفسه، كتاب _ 
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قال حممد الغزايل:"وعندي أن العلة األوىل لتخلف األمة العربية والشعوب اإلسالمية ما غلب على     
  أحواهلا النفسية واالجتماعية من قعود واستكانة وتقاعس.

من البشر سهما من جناح يف الدنيا أو فالح يف األخرى ويستحيل أن حترز هذه األجيال الغفرية     
  .2إال إذا تغري أسلوا يف احلياة، واحمت من ربوعها آثام البطالة والفراغ"

       

أما إذا جاوز املخاطَبون يف اجلرأة حد االعتدال حىت صاروا أقرب إىل التهور، فال يبعد أن تكون     
  لم.لغة الرتك أجدى هلم وأنفع، واهللا أع

      

  والطوائف: د_نقد األشخاص    

أما قضية نقد األشخاص والطوائف فينظر إليها من جانبني: بناؤها على القاعدة، وموقف ابن     
  منها هي يف ذاا. )ه728(تيمية

أما اجلانب األول: فإن كان املقصود أن املأمورات اليت يلتزم بأدائها املنقود هي أرجح يف ميزان     
ن املنهيات اليت يقرتفها، سواء كانتا من جنس التكاليف قاصرة النفع، أو كانتا من جنس النقد م

  متعدية النفع، فبناء هذا الرأي على القاعدة صحيح.
                                                                                                                                                                                     

1
)_ 1( ة، املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي_ سلسـلة املنهجيـة اإلسـالميالمسـلمأزمة العقل  د/ عبد احلميد أمحد أبو سليمان،_ 

 .190_189م)، ص1992/ه1413، 2(عني مليلة_اجلزائر: دار اهلدى، ط
2

اإلنسـان حـين يكـون كـال وحـين ، وينظـر يف الكلـل الـيت سـاد األمـة وأسـبابه وعالجـه: جـودت سـعيد، 67، صجدد حياتـك_ 
_رؤيـــــــة يف الواقـــــــع فاعليـــــــة المســـــــلم المعاصـــــــرم)، ود/ابـــــــن عيســـــــى باطـــــــاهر، 1990، 1ط(غردايـــــــة_اجلزائر: يكـــــــون عـــــــدال

(دار الغرب عوامل الشهود الحضاريم)، ود/عبد ايد النجار، 1997/ه1417، 1والطموح_(عمان_األردن: دار البيارق، ط
، 51م، ص2003، وتقريـــــــــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــــــــــة اإلنســـــــــــــــــــــــــانية العربيـــــــــــــــــــــــــة88، و81إىل77م)، ص1999، 1اإلســـــــــــــــــــــــــالمي، ط

  م.      2005أوت1، تاريخ املعاينة: www.undp.orgموقع:
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أما إذا كان املقصود أن التزام املأمورات ذات النفع املتعدي كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر     
يات، فاعتماد القاعدة فيه ال يستساغ؛ ألن سبب الرتجيح هنا هو أرجح يف ميزان النقد من ترك املنه

  تعدي النفع يف املأمورات، ال كوا يف ذاا مأمورات، وهذا راجع إىل املفاضلة بني العزلة واالختالط.

الذي بّني فيه  1أما اجلانب الثاين: فيظهر أكثر يف الوجه اخلامس عشر من أوجه إثبات القاعدة     
جيعل املتكّلم عن آراء وأفكار غريه بطيء  األخطاء تقع من جهة النفي ال اإلثبات، وهذاأن أكثر 

  اخلُطى يف رد ما عندهم، سالًكا سبيل احلْيطة واحلذر يف نقدهم.

قال يف اقتضاء الصراط املستقيم: "واعلم أّن أكثر االختالف بني األّمة الذي يورث األهواء جتده     
يكون كّل واحد من املختلفني مصيًبا فيما يثبته، أو يف بعضه، خمطًئا يف  من هذا الضرب، وهو: أن

نفي ما عليه اآلخر...، فإّن أكثر اجلهل إمنا يقع يف النفي الذي هو اجلحود والتكذيب، ال يف 
  .2..."ألّن إحاطة اإلنسان بما يثبته أيسُر من إحاطته بما ينفيهاإلثبات؛ 

ا يُوجب فيه االعرتاف مبا عند اآلخر من حق، وإن كان أصل ويصل به التماُس اإلنصاف حدً     
قوله باطالً، قال_رمحه اهللا_:"...لكن جند كثريًا من هؤالء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه 

، حىت يبقى هذا مبطًال يف 3فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حًقا ما، فريّد احلق يف هذا األصل كّله
ول مبطًال يف األصل، كما رأيته لكثري من أهل السنة، يف مسائل القدر البعض، كما كان األ

  .4والصفات والصحابة، وغريهم"

                                                           
 )، باختصار. 112إىل  20/105، (8، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية، 1
  ).1/145، (اقتضاء الصراط المستقيم_ابن تيمية،  2

3
بـارة تصـُري بـه أوضـح، : "يف املطبوعة: يف هذا األصل كّله، تقدمي وتأخري، وهو تفسـري للع151) ص 6_ قال احملّقق يف هامش( 

  ، وما هو مثبت: [فريد احلق يف األصل هذا هذا كّله]، وهو غري واضح.هلكن النسخ املخطوطة كّلها على ما أثبته"ا
  ).1/115_ املصدر نفسه، ( 4
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وقال يف موضع آخر:"وانه كثريا ما جيتمع يف الفعل الواحد، أو يف الشخص الواحد األمران، فالذم     
ع اآلخر، وقد ُميدح والنهي والعقاب قد يتوجه إىل ما تضمنه أحدمها، فال يغفل عما فيه من النو 

الرجل برتك بعض السيئات البدعية والفجورية، لكن قد ُيسلب مع ذلك ما ُمحد به غريه على فعل 
  بعض احلسنات السنية الربية.

فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل اهللا له الكتاب     
  . 1."والميزان

ليه بعض حاملي لواء (النقد) اليوم، الذين جعلوا عدم ذكر حسنات فأين من هذا ما يدعو إ    
، وصّريوا كتبه )ه728(. وأغربوا حينما نسبوا هذا الرأي البن تيمية2املبتدعة منهجا ألهل السنة

  .3!شاهدة عليه

  

وخالصة هذا الفرع أن االعتماد على القاعدة للدعوة إىل االختالط ال يستقيم، وتوظيفها يف      
مفهوم الورع حىت يصري الفعل أدخل فيه من الرتك صحيح مع ضرورة ربطه بأصل املوازنة،   ضبط

  وبناء تقدمي التحلية عليها جائز غري الزم، وهو منهج فعال وذو أثر يف بعث الفعالية واإلجيابية. 
                                                           

1
  ).10/366، (مجموع الفتاوى_ 

، مجـع وعنايـة وختـريج أيب عبـد اهللا لجديـدةاألجوبـة المفيـدة عـن أسـئلة المنـاهج ا_يُنظر: صاحل بن فوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان: 2
. وربيع بن 38إىل  28، وص 14_13م)، ص 1997/ه1418، 2مجال الدين بن فرحيان احلارثي، (الرياض: دار السلف، ط

، 1(القـــــاهرة:دار املنهـــــاج، طمـــــنهج أهـــــل الســـــنة والجماعــــة فـــــي نقـــــد الرجـــــال والكتـــــب والطوائــــفهــــادي عمـــــري املــــدخلي، 
  . 136، و61ا ص:م)، وخصوص2002/ه1423

3
)، حيث قال: "هذه كتب شيخ اإلسالم ابـن تيميـة أكـرب برهـان يف عـدم ذكـر 24، هامش:(14_13، ص األجوبة المفيدة_ 

أصـول الحكـم علـى المبتدعـة عنـد شـيخ ، يبحماسن املبتدعة..."، ولبيان بطالن هذه الدعوى ينظر: د/أمحد بن عبد العزيز احللي
، 1(قطـــــــر: وزارة األوقـــــــاف والشـــــــؤون اإلســــــــالمية، ط ه1417، رمضـــــــان55مــــــــة،  عـــــــدد:، كتـــــــاب األاإلســـــــالم ابـــــــن تيميـــــــة

، (الريــاض: مكتبــة موقــف ابــن تيميــة مــن األشــاعرة، وعبــد الــرمحن ابــن صــاحل احملمــود: 123إىل110م)، ص1997ينــاير_فرباير
  فما بعدها.  699م)، ص 1995/ه 1416، 2الرشد، ط



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

373 

لألوامر ويف قضية نقد األشخاص والطوائف تفصيل: فإن كان املراد ترجيح جانب امتثال املنقود      
القاصرة واملتعدية النفع فصحيح اعتماد القاعدة فيه، وإن كان ال يُراد به إال ترجيح املتعدية النفع فغري 

  مستقيم، وما بد من اإلنصاف واملوازنة واحليطة يف النقد، واهللا أعلم.

  

    

  

  

  

  

  

  الفرع الثاني: مناقشة الجانب الفقهي    

      

حاالت تزاحم األوامر والنواهي، وضوابط جعلها معيارًا من معايري أما عن موضع القاعدة من     
  الرتجيح بينها، فيقال فيه ما قيل يف قاعدة الدرء مع مراعاة الفرق بني القاعدتني:

معلوم أّن األوامر والنواهي إذا تزامحت، وأردنا معرفة املقدم منها من املؤخر وزنا الكفتني مبعايري     
خيلو حاهلا من أحد وجوه ثالثة: إما أن ترتجح األوامر، أو ترتجح النواهي، أو  للرتجيح، وعندئذ ال

  تتساوى الكفتان.
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وللقاعدة حال واحدة ميكن أن تُعمل فيها، وهي حال التساوي؛ ذلك أّن إعماهلا حال رجحان     
ن املأمورات ال املنهيات حمال؛ ألا تقول بتقدمي املأمور به على املنهي عنه، وإعماهلا يف حال رجحا

  ُيستساغ؛ ألّن التقدمي هنا سببه غلبة األمر.

  فإن قيل: إن السبب مركب من األمرين: كون األمر أمرا، وكونه راجحا.    

قيل: ال بد أن املعرتض قائل بأصل املوازنة، وال بد أنه مقدم عنده يف النظر على القاعدة، فإذا ما     
وازنة لتقدميه، وال يلجأ ملعيار تقدمي املأمور به إال إذا تعادلت أربت كفة املأمور به اعتمد أصل امل

  الكفتان.

كما أن نسبة هذا التقدمي إىل القاعدة يلزم عنه حمذور عظيم، وهو الظن بأنه املعيار املعتمد أوال      
  وقبل أصل املوازنة يف معاجلة القضايا الفقهية.    

حال التساوي، والذي يعرف بتعادل مصلحة املأمور به فاحلاصل أّن موضع اإلعمال الوحيد هو     
مع مفسدة املنهي عنه، باملعىن الواسع ملفهوم املصلحة واملفسدة، ال بتساوي قوة الطلب يف األمر 

  والنهي؛ ألن بعض األوامر ال تتأكد قوة الطلب فيها رغم أمهيتها حوالة على داعي الطبع إليها.  

ة وعدم إعماهلا يف هذه احلال، أي ال يلتقي وعدم جعلها معيارًا من وال يلتقي القول بالقاعد     
معايري الرتجيح بني املأمورات واملنهيات_عند القائلني ا على األقل_؛ فمىت يظهر أّن اعتناء الشرع 

  باملأمورات أعظم من اعتنائه باملنهيات، إن مل يظهر يف حال التساوي؟.

يف هذه احلال لقالوا بتقدمي املأمور به إذا تزاحم مع املنهي عنه  ولو أّن القائلني ا أعملوها    
  وتعادال.
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وال بد أن يكون هذا املعيار آخر املعايري املعتمدة يف الرتجيح؛ ألنه إذا ما تقدم على أي معيار     
لتقدمي أسقطه؛ إذ التساوي ال حيصل بعد النظر إليه، وال يكون بعده إال تقدمي جهة املأمور به، وذا ا

  تنتهي عملية املوازنة، وال يكون ألي قرينة أي دور يف الرتجيح.

ونتيجة هلذا يكون جمال إعمال القاعدة ضيقا يف كل ما تعارض أو تزاحم فيه املأمور به مع املنهي     
  عنه؛ ألن حال التساوي قليلة الوقوع.

كل القضايا اليت ُخرجت على معىن   ومعلوم أن القاعدة إذا أهلتها أدلة ثبوا ممكن أن تعمل يف    
  تأكد االعتناء برتك املنهيات خترجيا صحيحا، وال يغين عن هذا إعماهلا يف اجلانب الرتبوي. 

كما أن تأكد االعتناء برتك املنهيات ميكن أن يعمل يف القضايا اليت بُنيت على هذه القاعدة بناء      
  مستقيما. 

      

ألة املشاركة يف وسائل اإلعالم فهو قليل أو معدوم اجلدوى؛ ألن أما اعتمادها يف حبث مس    
القاعدة ال يظهر هلا أثر إال إذا تعادلت جهة املأمورات فيها مع جهة املنهيات، أو كفة مصاحل 

  املشاركة مع كفة مفاسدها، باملعىن الواسع للكلمتني، وهذا صعٌب حدوثه.

س فيه إال احتكام إىل أصل املوازنة الذي يقضي بتقدمي وليس يف خالصة املقال أثر للقاعدة، ولي    
  .  1الراجح من املصلحة واملفسدة إذا تزامحتا

      

أما قصد القاعدة إىل بعث فقه املوازنات من خالل إعادة االعتبار جلهة الصالح، فإن كان     
ألن كليهما  املقصود بالصالح_كما هو الظاهر_جلب املنافع ودفع املضار كان اإلعمال صحيحا

                                                           
1

 .35إىل 33ينظر: ص_ 
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مأمورات، أما إن كان املقصود بالصالح جلب املنفعة فقط فيقف يف وجه اإلعمال أن املأمورات ال 
  تنحصر فيها، وبالتايل تأكد العناية ا ال يقتضي تأكد العناية باجللب نسبة إىل الدرء.

ال إذا كان مأخذ من وهلذا ال يظهر للقاعدة أثر يف االهتمام جبانب جلب املنفعة يف املقاصد، إ    
قصد ا هذا أن جلب املنافع هو األصل املقصود، ودرء املفاسد تابع، كما أن فعل املأمورات أصل، 

  وترك املنهيات تابع، فإذا استقام له هذا أمكنه أن يقصد بالقاعدة ما قصد، واهللا أعلم.   

ل بإعطاء األولوية جلهة املأمورات ويف كل األحوال ال بد من مراعاة ضوابط متنع ما قد حيدثه القو     
  من إقبال على مظاا دون مباالة مبا ينجر عنه من منهيات. 

_وأول هذه الضوابط التزام موضع إعمال القاعدة، وهو حال التساوي، والتزام موضعها من باقي      
  املعايري، وهو آخرها.

     ا ليست املعيار األول أو الوحيد يف _احلفاظ على الصياغة الدقيقة للقاعدة اليت تدل على أ
املفاضلة بني املأمورات واملنهيات، وأدق منها يف مواضع التزاحم والتعارض أن ينص على موضع 
إعماهلا: إن املأمور به مقدم على املنهي عنه إذا تعادال، واملعول عليه يف تعادهلما كما تقدم هو قيمة 

  تني، ال قوة الطلب.  املصلحة واملفسدة، باملعىن الواسع للكلم

_تعميم فقه املوازنات مبا جيعله منهج تفكري لألمة يف مجيع ميادين احلياة، ودفع كل ميكن أن خيل     
  مبقتضياته.

      

يف مسألة حترمي التداوي باحملرمات جييب فيه على  )ه728(وقد اطلعت على كالم البن تيمية     
رائض يبيح احملارم، قال:"وأيضا فإن ترك املأمور به أيسر من اعرتاض ورد فيه: أن املرض كما يسقط الف

فعل املنهي عنه، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:"إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
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فانظر كيف أوجب االجتناب عن كل منهي عنه، وفرق يف املأمور به بني املستطاع 1منه ما استطعتم"
  د يكون دليال مستقال يف املسألة.وغريه، وهذا يكا

وأيضا فإن الواجبات من القيام واجلمعة واحلج تسقط بأنواع من املشقة اليت ال تصلح الستباحة     
  .2شيء من احملظورات، وهذا بّني بالتأمل."

فكالمه هنا قد يدل على نقيض ما تقتضيه قاعدته؛ ألنه إذا كان فعل املأمور به أهم من ترك      
  هي عنه يف الشرع كانت املشقة اليت ُيسِقط ا الواجب أعظم من املشقة اليت يُبيح ألجلها احملرم: املن

"فائدة:قال بعض العلماء: ختتلف املشاق باختالف رتب العبادات فما  ه): 684قال القرايف(     
   3كان يف الشرع أهم يشرتط يف إسقاطه أشد املشاق أو أعمها..."

إن ترك املأمور به أيسر من فعل املنهي عنه يعين أن ترك ه): 728ابن تيمية(وإذا كان قول      
  املأمورات أخف إمثا من فعل املنهيات، فهذه مناقضة ظاهرة للقاعدة.

      

ويفهم القارئ ملطلب قواعد املصاحل واملفاسد من كتاب: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية أنه من      
_إذا 4دم املعارضني لقاعدة الدرء، حيث يقول صاحب الكتاب: "القائلني، أو على األقل من ع

. أو إذا تعارضت الواجبات واحملظورات، فالواجب أن 4تعارضت املصلحة واملفسدة قّدم أرجحهما
ينظر أغلب األمرين، فإّن كان املأمور أعظم أجرًا من ترك ذلك احملظور مل يرتك ذلك احملظور ملا خياف 

نه يف املفسدة، وإن كان ترك احملظور أعظم أجرًا مل يفوت برجاء ثواب فعل أن يقرتن به ما هو دو 

                                                           
1

 أدلة قاعدة الدرء. سبق خترجيه يف نقل_ 
2

  ).21/566، (مجموع الفتاوى_ 
3

 ).1/119، (14، فرق:الفروق_ 
4
  ).20/538( ،مجموع الفتاوى_ ابن تيمية،  
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. وعليه، فال يعمل بقاعدة: درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل بإطالق، 1واجب يكون دون ذلك
  .2بل ينظر إىل األرجح منهما فيقّدم، وهذا يعد إجنازا عظيما من ابن تيمية يف تعديل هذه القاعدة"

  

، ومل أجدها يف مظاا عنده وعند ه)728عز املؤلف قاعدة الدرء إىل كتب ابن تيمية(ومل ي     
تلميذه، وعلى كل ال يُعد تقدمي الراجح من املصلحة واملفسدة إجنازا عظيما، فكل العلماء، بل 

  والعقالء، يقدمون الراجح منهما إذا تزامحتا. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  ).2/291، (االستقامةابن تيمية،  _ 

2
  .305، ص. مقاصد الشريعة عند ابن تيميةد.يوسف حممد البدوي،  _ 
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  االمقـارنة بين القـاعدتين وتكييفهم
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  المقـارنة بين القـاعدتين وتكييفهما:

        

احلديث يف هذا املوضع هو يف املقارنة بني القاعدتني: (درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)،      
و(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه)، ويف تكييفهما الشرعي: هل مها فقهيتان، 

  صوليتان، أو تربويتان، أو معياران من معايري الرتجيح فقط؟.  أو مقصديتان، أو أ
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تقدم يف الفصل التمهيدي بيان أن املأمورات هي جلب مصاحل ودفع مفاسد، وأن املنهيات      
وقوع مفاسد أو إهدار مصاحل، وهلذا ال يستقيم أن تقع املقابلة بني القاعدتني اتني الصيغتني؛ مادام 

  عتناء باملأمورات ال يقتضي رجحان احلرص على جلب املصاحل.رجحان اال

  وقد مينع ختصيص قاعدة التالزم بني رتبة احلكم ورتبة املصلحة واملفسدة كذلك من هذه املقابلة.     

وتقدم يف مناقشة أدلة قاعدة الدرء أن أهم أدلة قاعدة الدرء، واليت ميكن أن تدل، إمنا هي يف      
برتك املنهيات ال يف ترجيح االعتناء بدفع املفاسد، وألنه ال تالزم بينهما ملا تقدم من  ترجيح االعتناء

األسباب فإن األْوىل ملن يريد احلفاظ على أهم ما استدل به، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه 
 أن يكتفي يف» فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«...وسلم:

صياغة القاعدة مبعىن رجحان االعتناء برتك املنهيات، فتصري القاعدة:(ترك املنهيات أوىل من فعل 
املأمورات)، وهذا املعىن معارض لقاعدة:(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه)، وهو 

  ورات واملنهيات.   ضد ال نقيض؛ ألن األولوية جائٌز ارتفاعها ليقع التكافؤ يف االعتناء بني املأم

         

أما املوازنة بني القاعدتني فأكثر ما يُطلب فيه الرتّيث والتحفظ؛ لصعوبتها يف حّد ذاا، ولكثرة      
  وتنوع أدلة القاعدتني اليت وقفت عليها، وعدم إمكان اإلحاطة بكل ما بُنيتا عليه.

جنس ترك املنهي عنه) أقوى، وأقوى  والذي بدا يل أن قاعدة:(جنس فعل املأمور به أعظم من     
ما فيها االحتجاج بأن النفوس ُخلقت لتعمل ال ترتك؛ فاألوامر مقاصد والنواهي وسائل لتكميلها، 
وجمموع أدلتها قد تفيد ظنا قويا، أما قاعدة:(ترك املنهيات أوىل من فعل املأمورات) فلم تبلغ أدلتها 

  اليت عثرت عليها هذا املبلغ، واهللا أعلم.
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وسواء ُقدم فعل املأمور به أو ُقدم ترك املنهي عنه فليس هذا تقدميا مطلقا مطردا ال يف جمال      
تعارض األدلة وتزاحم األحكام، وال يف جمال التدرج الدعوي؛ ألن يف كل منها معايري أخرى قد يَرَجُح 

  باعتبارها ترك املنهي عنه، كما قد يَرَجُح فعل املأمور به.

ذه االعتبارات يف التزاحم تقدمي أصل املوازنة مبا حيويه من ضوابط ومعايري، حبيث يكون وأهم ه     
النظر إىل ذات املأمور به واملنهي عنه آخر ما يعتمد يف الرتجيح بني اجلهتني؛ ما دام إذا ُقدم على أي 

  معيار ألغاه.

واملنهي عنه ملا تتساوي  وهذا ما يعنيه جعل موضع إعمال القاعدتني حال تعادل املأمور به     
  مصلحة األول ومفسدة الثاين_باملعىن الواسع للمصلحة واملفسدة_.

وألا صور قليلة تلك اليت تتحقق فيها هذه املساواة كان األثر الفقهي املباشر للقاعدتني ضّيقا      
ولية اعتمد فيها حمدودا، وأقصد باملباشر ختريج الفروع عليهما، ال األثر الذي ينبين على قضايا أص

  معىن إحدى القاعدتني، كمسألة: محل األمر على الندب، والنهي على التحرمي. 

  

وتقدمي التحلية باملأمورات أو التخلية عن املنهيات ليس من لوازم القول بتأكد أمهية إحدى      
  اجلانبني؛ ألنك قد ترى التحلية أهم وتقدم التخلية تقدمي الوسائل على مقاصدها.

وتقدمي التحلية باملأمورات يف طريق االستقامة ترجحه فعاليته الرتبوية وتيسريه سبيل االستقامة،      
  وترجحه حاجة الواقع إىل اخلطاب الذي يثمر بعثا للروح اإلجيابية الطموحة املبدعة.

  أما إذا غال املخاطبون يف اجلرأة واإلقدام فلعل لغة الرتك تكون أجدى، واهللا أعلم.      
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ولألستاذ الوكيلي رأي آخر يف املوازنة، قال يف ضوابط التدرج الدعوي املتعلقة مبراتب األحكام      
حتت عنوان: ما هو األهم؟ ترك احملرمات أم فعل املأمورات؟ بعد أن نقل بعضا من أدلة 

ال معىن الفريقني:"...فأفضلية األوامر والنواهي وأمهيتها تتحكم فيها الظروف وحاالت األشخاص، و 
لفلسفة املوضوع نظريا. وال معىن كذلك لإلتيان باملأمورات مع اقرتاف املنكرات أو اجتناب املنهيات 
وعدم االنقياد لألوامر؛ ألن ترك املأمور مثل فعل احملرم كالمها منهي عنه، واملسلم مطالب بامتثال 

ي. وال معىن للتمييز والتفضيل النوعني معا، مطالب بامتثال األوامر، ومطالب كذلك باجتناب النواه
  .1بني املأمورات واملنهيات، فالكل جيب أن حيرتم."

أما قول األستاذ إنه من الواجب النظر يف حال الشخص وحال الظرف، فكذلك األمر، 
واعتبار هذا الضابط املتعلق بفقه الواقع ال يُلغي اعتبار تقدمي فعل املأمور به أو ترك املنهي عنه املتعلق 

ه مراتب األحكام، وقد قال هو يف مقدمة هذا الفصل:"وتقدمي عمل ما أو حكم ما وإعطاؤه بفق
األولوية على غريه يف جمال العمل اإلسالمي يتم وفق ضابطني أساسيني: األول: الفقه مبراتب 

  .2األحكام الشرعية. والثاين: الفقه بالواقع الذي يستهدفه العمل اإلسالمي"

من جيد يف التسبيح واالستغفار وسائر األذكار من اجتماع قلبه، وقوة إميانه،  وَمثل هذا كَمثل     
، فأفضلية 3واندفاع الوسواس عنه ما ال جيده يف قراءة القرآن لعدم فهمه له وعدم قدرته على تدبره

ية األذكار بالنسبة له ال تعين أنه ال معىن لتفضيل قراءة القرآن على سائر الذكر، وتتحقق هذه األفضل
  عمليا يف الشخص الذي ينـتفع بكليهما.  

                                                           

1
 .167، صفقه األولويات_  

2
  .143_142، صفقه األولويات_  
3

 ).63إىل23/56، (مجموع الفتاوى_ ينظر:  
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وهكذا األمر يف معايري الرتجيح يف حال التزاحم، فكما ال يقتضي اعتبار االمتداد الزمين      
للمصلحة مثال إلغاء اعتبار املعيار الرتيب أو النوعي، ال يقتضي كذلك اعتبار تقدمي فعل املأمور به أو 

  ايري؛ ألن حمله حال التساوي، ولكل معيار موضعه.ترك املنهي عنه إلغاء سائر املع

وقد قال األستاذ يف الضابط الرابع من ضوابط األولويات يف حالة التزاحم: جهة املفسدة أوىل      
، ومل يقل: إن العربة برتبة املصلحة واملفسدة ونوعهما، وال 1بالدرء عند تساوي املصاحل مع املفاسد

  ب.معىن لتقدمي الدرء على اجلل

  

أما قوله: "وال معىن كذلك لإلتيان باملأمورات مع اقرتاف املنكرات أو اجتناب املنهيات وعدم       
االنقياد لألوامر؛ ألن ترك املأمور مثل فعل احملرم كالمها منهي عنه، واملسلم مطالب بامتثال النوعني 

جيب أن يكون املسلم معا..."، فصحيح أن كال األمرين واجب، لكن أيهما أوجب، وعلى أيهما 
  أحرص؟ وما الذي يقدم يف سلوك طريق التزكية؟. 

  وهكذا سائر األولويات كلها مهمة ونافعة، ولكن البحث هو يف األهم واألنفع.      

   

يف كتاب طريق اهلجرتني، إىل أن فصل النـزاع يف مسألة: أي الصربين ه) 751وذهب ابن القيم(     
، أم صربه على الطاعة؟ :"أن هذا خيتلف باختالف الطاعة واملعصية: أفضل صرب العبد عن املعصية

فالصرب على الطاعة املعظمة الكبرية أفضل من الصرب عن املعصية الصغرية الدنية، والصرب عن املعصية 
  .2الكبرية أفضل من الصرب على الطاعة الصغرية..."

                                                           

1
  .232، صفقه األولويات_  
2

 .276، صطريق الهجرتين وباب السعادتين_  
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موضع النـزاع احلقيقي هو فيما إذا كانت ورأيه ال ُخيالف فيه، ولكنه ليس فصال للنـزاع؛ ألن      
للمأمور به واملنهي عنه نفس الدرجة، أيهما يكون أوىل والصرب عليه أفضل؟ إال إذا كان يرى أن 

  تعادهلما غري واقع يف الشريعة.

ولكن يشكل عليه القول بالتفضيل يف قاعدة:(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي      
هذا التقدمي بقوله:"وليس املراد بذلك أّن كّل فرد من أفراد ما حيب أحب إليه من  عنه)، وقد شرح

فوات كّل فرد مما يكره، حىت تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل املسلم، وإّمنا املراد أن 
جنس فعل املأمورات أفضل من جنس ترك احملظورات، كما إذا فّضل الذكر على األنثى واإلنسي على 

  ، وقد تقدم شرحه وحتليله.      1املَلك، فاملراد اجلنس ال عموم األعيان"

  

أما مدى انطباق مفهوم القاعدة الفقهية واملقصدية على قاعدة الدرء والقاعدة الضد فقد تقدم      
أن القاعدة الفقهية هي: حكم فقهي كلي مستنبط أو مستقرأ من أدلة الشريعة املختلفة جيمع فروعا 

  واب شىت تُتعرف منه أحكامها مباشرة.من أب

والقاعدة املقصدية هي: غاية عامة مستنبطة أو مستقرأة من أدلة الشريعة املختلفة اجتهت إرادة      
  الشارع إىل إقامتها من خالل ما ُبين عليها من أحكام.

  وقاعدة:(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل) تفيد يف اجلانب الفقهي معنيني:      

  األول: أن (درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة إذا تساوتا).     

  والثاين: أن حرص الشارع على درء املفاسد آكد من حرصه على جلب املصاحل.     

                                                           
1
 .164_163، ص الفوائد _ 
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واملعىن األول قاعدة فقهية؛ ألنه يقضي بتقدمي درء املفسدة، وهذا حكم فقهي، وكلي؛ ألنه ال      
  باق على جزئيات كثرية إذا ُوجدت واقعا.خيتص جبزئية معينة، وقابل لالنط

أما مسلك ثبوته فهو االستنباط من أدلة كلية، واعتماد مسلك االستقراء فيه مشروط بتحقق      
  املساواة يف األدلة اجلزئية بني املصلحة واملفسدة، وهو ما مل يظهر يف واحد منها.

ذا، وتتعرف منه أحكام جزئياته مباشرة وجيمع هذا احلكم فروعا من أبواب شىت، أو هو قابل هل     
  دون حاجة إىل وساطة.

  وتساوي املصلحة واملفسدة هو شرط تنـزيل القاعدة على فروعها، طبعا إذا حتققت حجيتها.     

                

واملعىن الثاين للقاعدة _وهو تأكد عناية الشرع بدرء املفاسد_ أقرب إىل القواعد املقاصدية؛ من      
إن رجحان اعتنائه بالدرء هو رجحان قصده إليه، أي إن مقتضاه أن: (قصد الشارع إىل درء  حيث

  .1املفاسد أعظم من قصده إىل جلب املصاحل)

وهذه الغاية الشرعية ليست خاصة ببعض األبواب، أو ببعض اجلزئيات، وهي مستنبطة من أدلة      
  عند التزاحم مع جلب املصلحة املكافئة.شرعية، ويظهر أثرها الفقهي يف تقدمي درء املفسدة 

  

واألصح أن يكون املعىن املصوغ يف القاعدة هو نفسه املستنبط من النصوص، وهو أن: ترك      
املنهيات مقدم على فعل املأمورات، وتصبح الصيغة الفقهية: (ترك املنهي عنه مقدم على فعل املأمور 

شارع إىل ترك املنهيات أعظم من قصده إىل فعل به إذا تعادال)، والصيغة املقصدية: (قصد ال
  املأمورات).

                                                           

1
  .74، صقواعد المقاصدوجعل الكيالين القاعدة بصيغتها:(درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل) قاعدة مقصدية، _  
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وههنا إشكال، وهو أن حاالت وقوع التعادل بني املصلحة واملفسدة أو بني املأمور به واملنهي      
  عنه قليلة، فهل يستقيم بناء قاعدة على صور قليلة احلدوث؟

يري الرتجيح بني املصاحل واملفاسد، أو بني أما من مل يستسغه فيكفيه عمليا جعلها معيارا من معا     
  املأمورات واملنهيات، واهللا أعلم.

  

وكما تُبىن على قاعدة الدرء واملعىن املستفاد من أدلتها مسائل فقهية تبىن عليها قضايا أصولية      
    معتمدة يف استنباط األحكام.   1عند من يرى رجحاا على ضدها، فهل تكون حينئذ قاعدة أصولية

وال ميكن للقائل ا هنا أن خيرج عليها الفروع مباشرة، بل ال بد من توسط األدلة، كما إذا      
اعتمد على معىن ترجيح كفة املنهيات يف التمييز بني مدلول األمر ارد عن القرائن فيحمله على 

دوب ال بد له من الندب، ومدلول النهي فيحمله على التحرمي، فحىت يقول هذا الشيء حمرم وهذا من
  نص. 

  

وتقدمي التخلية عن املنهيات على التحلية باملأمورات منهج تربوي كذلك، لكن علة هذا التقدمي      
  ليست بالضرورة شدة االعتناء بالنهي، كما تقدم. 

          

                                                           

1
، ويــرى 219، صإيضــاح المســالكقواعـد األصــولية األسـتاذ بوطــاهر خطــايب يف حتقيقـه لكتــاب الونشريسـي: صـنفها ضــمن ال_  

  .  129صنحو تفعيل مقاصد الشريعة،  األستاذ مجال الدين عطية أن القواعد املقاصدية مندرجة يف األصولية،
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رجيح  أما قاعدة: (جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه) فُيقال فيها ما قيل يف ت     
كفة النهي على األمر، وصيغتها إذا اعتمدت قاعدة فقهية: (فعل املأمور به مقدم على ترك املنهي 
عنه إذا تعادال)، وصيغتها املقصدية: (قصد الشارع إىل فعل املأمورات أعظم من قصده إىل ترك 

  املنهيات). وقد تعتمد يف استنباط األحكام كما اعتمدت معارضتها. 

ظين أقوى فهي أْوىل أن تكون قاعدة فقهية ومقصدية، أو معيارا للرتجيح بني املأمورات  وألا يف     
  واملنهيات املتزامحة على األقل؛ مادامت حاالت التعادل حمدودة.

وال ترد على صيغتها اإلشكاالت الواردة على صيغة قاعدة الدرء؛ ألن مقتضى أدلتها مطابق      
  ملعناها املصوغ.

التحلية باملأمورات على التخلية عن املنهيات منهج تربوي فعال، لكنه ال يلزم ضرورة عن وتقدمي      
  تأكد االعتناء باملأمورات، واهللا أعلم.     
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 الخاتمة

 

أذكـــر يف هـــذه اخلامتـــة مـــا توصـــل إليـــه البحـــث مـــن نتـــائج، ومـــا بـــدا لـــه مـــن آفـــاق، ومـــا يرفعـــه مـــن      
  ت.توصيا

ومن نتائجه مـا تغلـب علـى الظـن صـحته، ومنهـا مـا فيـه شـك وتـردد، وال زال املوضـوع مفتقـرا إىل      
  حتقيق وتدقيق: 

  لقد ُقسم البحث إىل فصول أربعة:     

فصل متهيدي قصد إىل ضبط مفاهيم ومعاجلـة مسـائل يتوقـف عليهـا مـا يـأيت بعـدها، وقـد خلـص      
  فيه إىل أن:
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يات الـذي ينتمـي إليـه هـذا البحـث هـو العلـم مبـا لـه حـق التقـدمي مـن األحكـام يف حـال فقه األولو      
تعـــارض األدلـــة أو حـــال تـــزاحم األعمـــال أو حـــال التـــدرج الـــدعوي بنـــاًء علـــى العلـــم مبراتبهـــا يف الشـــرع 

  .وبالواقع الذي يُراد تنـزيلها عليه

وعلــــم أصــــوله_ومعه مقاصــــد  فقــــه،وتتــــداخل فيــــه ــــذا املفهــــوم ثالثــــة علــــوم شــــرعية هــــي: علــــم ال     
  الشريعة_ وعلم الرتبية. 

       

الفقهيــة هــي حكــٌم كلــي شــرعي عملــي مســتنبٌط أو مســتقرأٌ مــن أدلــِة الشــريعة املختلفــة القاعــدة و      
  .جيمع فروعاً من أبواب شّىت تُتعرف منه أحكامها مباشرة

أصــناف منهــا حــىت تكــون حجــًة ُختــرج عليهــا وغايتهـا ال تقتصــر علــى مجــع مــادة الفقــه، بــل ترقــى       
الفروع، وتستند إليها اجلزئيات، وهـي مـا كانـت منصوصـة، أو مسـتنبطة مـن نـص مضـمن حلكـم كلـي، 

  أو مستقرأة استقراًء مفيدا للقطع.  

       

إرادة مـن أدلـة الشـريعة املختلفـة اجتهـت  أو مسـتقرأةٌ  مسـتنبطةٌ  عامـةٌ  هـي: غايـةٌ  القاعدة املقصـديةو      
   .الشارع إىل إقامتها من خالل ما بين عليها من أحكام

وحكــم القواعــد املقاصــدية املســتنبطة مــن النصــوص الكليــة أو املســتقرأة اســتقراء تامــا أو قريبــا منــه      
ينطبـــق علـــى جزئياتـــه انطبـــاق العـــام علـــى أفـــراده، وال يســـتقل بـــالنظر فيهـــا عـــن النصـــوص اجلزئيـــة_إذا 

   هي عنه.وجدت_كما ال تستقل 

وجتتمــع مــع القاعــدة الفقهيــة يف املصــدر والغايــة، وتفرتقــان يف أن املقصــدية معــىن شــرعي والفقهيــة      
  حكم فقهي، فالقواعد الفقهية هي وسائل حتقيق املقاصدية. 
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ومــن بــني مــا تفرتقــان فيــه عــن القاعــدة األصــولية انطباقهمــا علــى جزئيامــا دون وســاطة، أمــا هــي      
  دليل لتفيد حكما شرعيا. فتحتاج إىل

   

  أما مبحث املسائل فقد أبان عن مجلة قضايا:      

منهــا أن األمــر طلــب فعــل والنهــي طلــب كــف علــى جهــة االســتعالء، واملصــلحة هــي املنفعــة الــيت      
  قصد الشرع جلبها، واملفسدة هي املضرة اليت قصد دفعها.

       

ألوامــر يف جلــب املصــاحل، ومقصــد النــواهي يف دفــع ومنهــا أن مــا جيــري عــادة مــن حصــر مقصــد ا     
املفاســـد ال يســـتقيم إال بتوســـع يف مفهـــوم املصـــلحة لتشـــمل دفـــع املضـــرة، وتوســـع يف مـــدلول املفســـدة 

  ليتضمن إهدار املنفعة.

ــــات تعــــارض قاعــــديت:(درء املفاســــد أوىل مــــن جلــــب       ــــاء علــــى هــــذا ال يصــــح أن يقــــال يف إثب وبن
أمور بـــه أعظـــم مـــن جـــنس تـــرك املنهـــي عنـــه): إن فعـــل املـــأمور بـــه جلـــب املصـــاحل)، و(جـــنس فعـــل املـــ

مصــــلحة، وتــــرك املنهــــي عنــــه درء مفســــدة، فمــــآل القاعــــدة الثانيــــة أن جلــــب املصــــلحة أوىل مــــن درء 
  املفسدة، فتضادا.

كمــا ال يســتقيم أن يفهــم مــن تــرجيح تــرك املنهيــات علــى فعــل املــأمورات املســتفاد مــن أهــم أدلــة       
  ء أن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل.قاعدة الدر 
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ومل يقــدح يف صـــحة قاعــدة الـــتالزم بـــني رتبــة احلكـــم ورتبــة املصـــلحة أو املفســـدة القــوُل بـــأن أفضـــل     
العبـادة أشــقها؛ لضــعف مآخــذ القـائلني بــه، ومل يقيــدها تقــدُمي بعـض املنــدوبات علــى بعــض الواجبــات؛ 

 ة مراعـاة داعـي الطبـع يف تشـريع األحكـام، فصـار حاصـلهاألن يف املسألة نظرا، ولكن خصصتها قاعد
أن رتبة األمر تتعاظم بتعاظم املصلحة الناشئة عنه إال يف األفعال الـيت يـدعو إليهـا الطبـع وحتـض عليهـا 

       العـادة اجلارية عند العقالء.

الطلـب يف ومقتضى هـذا التخصـيص أن تعـادل املصـلحة واملفسـدة ال يقتضـي ضـرورًة تسـاوي قـوة      
  األمر باألوىل والنهي عن الثانية، وكذا ال يقتضي تساوي قوة الطلب تعادل املصلحة واملفسدة.   

ومل يظهر يل أثر ختصيصها يف صحة االحتجاج على قاعدة الدرء بأدلة ترجيح ترك املنهيات على      
  فعل املأمورات، وال أثره يف إثبات التعارض بني القاعدتني.

جلـب املصـاحل أو درء املفاسـد  أولويـةا أن يُلحق حبال اخنرامها، فيبطل ببطالنه التالزم بـني وهو إم     
وبــني أولويــة فعــل املــأمورات أو تــرك املنهيــات، وإمــا أن يلحــق حبــال االطــراد فيصــح بصــحته إذا ُعــدمت 

  .املوانع

            

تبعد جّدا القول بعدم وجود حال وتبني يف مسألة وجود التساوي بني املصلحة واملفسدة أنه يس     
  التساوي يف زمن من األزمنة، فضال عن إطالق نفي وجودها عرب األزمنة واألمكنة.

إال أن الذي ُيضّيق من دائرة التساوي هو كثرة املعايري واملرّجحات الـيت يعتمـدها اتهـد يف تغليبـه      
  ور به مع املنهي عنه.إلحدى اجلهتني، وهو الذي يضّيق كذلك دائرة تعادل املأم
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وخالصــــة الفصــــل األول املخصــــص لبحــــث قاعــــدة:(درء املفاســــد أوىل مــــن جلــــب املصــــاحل) مــــن      
  جانْيب الثبوت وجمال اإلعمال عرضا ومناقشة: 

لـب هو أن اعتناء الشرع بدفع املفاسد أعظم من اعتنائه جب أن املعىن الذي تقوم عليه قاعدة الدرء     
كــد مــن عنايتــه بفعــل آعنايــة الشــرع بــرتك املنهيــات  القــول بــأن يم املطابقــة بينــه وبــنيوال تســتق ،املصــاحل

  ؛ ألن املأمورات جتلب مصاحل وتدفع مفاسد، وسبب النهي حصول مضرة أو تفويت منفعة.املأمورات

  وتبقى هذه املطابقة مشكلة حىت لو ُسلم هذا احلصر؛ ألن ختصيص قاعدة التالزم قد مينع منها.     

، واحتجـوا لقد قالت بالقاعدة مجاهري غفرية من أهل العلم تأصيال أو تفريعا، متقدمون وحمـدثونو      
  هلا بأدلة متنوعة، منها عند بعض املعاصرين اإلمجاع.

والقاعـــدة حاضـــرٌة يف حبـــث كثـــري مـــن القضـــايا األصـــولية مـــن مباحـــث الـــدالالت، أو القيـــاس، أو      
  ألدلة، أو تقعيد بعض األصول الشرعية.االجتهاد والتقليد، أو تعارض ا

وحاضــرة يف اجلانــب الفقهــي يف تأصــيل بعــض النظريــات والقواعــد، ويف معاجلــة كثــري مــن املســائل        
، منهـا القـدمي ومنهـا املسـتحدث املعاصـر، ومنهـا البسـيط ومنهـا املعقـد تلف أبـواب الفقـهالفقهية، يف خم

املتعلقـة بقضـايا معاصـرة خطـرية، مثـل  بعض السياسات و تسويغ_املتشابك. وحاضرة حىت يف رسم_أ
  .القضية الفلسطينية

  

وتبـــني بعـــد مناقشـــة أدلتهـــا أن منهـــا مـــا حيتمـــل الداللـــة علـــى معـــىن رجحـــان اعتنـــاء الشـــرع بـــرتك      
  املنهيات على اعتنائه بفعل املأمورات، وأقوال بعض السلف قوية الداللة عليه.

تأكد االعتناء بدرء املفاسد؛ ألن املأمورات تشمل دفع املضـار وجلـب  لكن هذا املعىن ال يقتضي     
املنــافع، واملنهيــات تشــتمل علــى إهــدار املنــافع كمــا تشــتمل علــى حصــول املضــار، إضــافة إىل اإلشــكال 
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الـــذي ســـبُبه ختصـــيص قاعـــدة الـــتالزم بـــني رتبـــة احلكـــم ورتبـــة املصـــلحة، والـــذي قـــد مينـــع االقتضـــاء بـــني 
  املعنيني.

ما أكثر األدلة فإما ال تـدل أصـال، وإمـا ضـعيفة الداللـة، وتـدخل ضـمنها األدلـة الـيت ال تفيـد إال أ     
  شدة احلرص على درء املفاسد. وقد يستأنس للقاعدة بإطباق مجع من أهل العلم على معناها.

لـة أخـرى مل ولعل قاعـدة الـدرء هلـذا ظنيـة ال ترتقـي إىل درجـة اليقـني وال تقارـا، وقـد تكـون هلـا أد     
  أطلع عليها؛ خصوصا أين مل أجد من اهتم جبمع ما تفرق منها.

واألْوىل أن ُيكتفــى يف صــياغة القاعــدة بــاملعىن الــذي دل عليــه أهــم أدلتهــا، وهــو أن اعتنــاء الشــرع      
  باملنهيات أعظم من اعتنائه باملأمورات. 

ائرة، كمـا ادعـاه بعضـهم، إن ثبتـت نسـبته ومثرة تسويغ السياسات اجل وليست القاعدة نتاج اهلوى     
  . جتاسر على علماء األمة سلفهم وخلفهمنيت عليه من أدلة، و جهل مبا بُ إليه، وما هذا إال 

  

ومعىن تأكد االعتناء بالنهي حبَث التخريج يف ذاته  نقد جمال تطبيق قاعدة الدرءوكان الغرُض من      
ُخرجـة وال استصـحا

ه يصـح يف بعـض منهـا : أنـهفيـ ب درجـة ثبـوت القاعـدة وتبـنيدون مناقشـة اآلراء امل
إذا رجحت القاعدة على ضدها، وال يصـح يف بعـض آخـر مطلقـا كـالفروع الـيت كـان التـزاحم فيهـا بـني 

  مصلحتني أو مفسدتني، واعتمدت فيه قاعدة الدرء. 

  حتقق أمرْين: ويشرتط يف صحة ختريج أكثر القضايا عليها، وهي قضايا التزاحم والتعارض،      

األول: أن يكـون التـزاحم بـني مصـلحة يف صـورة جلــب منفعـة، ومفسـدة يف صـورة مضـرة، وحتققــه      
صــعب يف كثــري مــن األحيــان، خصوصـــا مــع تشــعب املســائل وتشـــابكها، وكثــريا مــا نكــون إزاء قضـــايا 

ص علـى املنهيـات ميكن أن ُيكّيف التزاحم فيها يف أكثر من صورة، أما التخـريج علـى معـىن تأكـد احلـر 
  فشرطه أن يكون أحد املتزامحني أمرا واآلخر يا.
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، ومثلــه تســاوي درجــة ه عزيــزوجــودَ ن أ وقــد تقــدم، والثــاين: التعــادل بــني كفــْيت املصــلحة واملفســدة     
  املأمورات واملنهيات ملا يكون التخريج على معىن شدة االهتمام برتك املنهيات. 

ألثـر يف كـل القضـايا الـيت ترجـع إىل معـىن التعـارض أو التـزاحم سـواء كانـت والقاعدة هلذا حمـدودة ا     
  .أصولية أم فقهية

فـاَحلَكُم فيـه أصـل _كفة األمر والنهـي أو املصـلحة واملفسـدة_أما ما رجحت فيه إحدى الكفتني      
  املوازنة يُقّدم الكفة الغالبة مفسدة كانت أو مصلحة.

ملبـــدأ واإلصـــرار عليـــه واســـتبعاد كـــل مـــا مـــن شـــأنه اإلخـــالل بـــه أو والبـــد مـــن التأكيـــد علـــى هـــذا ا     
  الوقوف يف وجهه.

زيل قاعــدة الــدرء علــى كــل قضــية ظهــرت فيهــا شــائبة املفســدة ولــو  ـوأقــبح مــا ميكــن أن يقــع هــو تنــ     
  .كانت مرجوحة مغمورة، فتهدر املصاحل الغالبة اليت أوجب الشرع اعتبارها

املخرجــون هلــا برجحــان مفاسـدها مــا ينبغــي أن يُنسـب تقــدمي الــدرء فيهــا  وحـىت املســائل الــيت صـرّح     
نـه إىل قاعدة الدرء، بل البد أن يُرجع إىل أصـل املوازنـة؛ ألن الرجحـان لـيس موضـعا إلعماهلـا أوال؛ وأل

  هذه أن املعيار املقدم يف النظر هو قاعدة الدرء.قد يُفهم من طريقة املعاجلة 

       

 وضـع إعماهلــا، فتصـري صــيغتهايف هـذا الصــدد تقييـد صــياغة قاعـدة الــدرء مبـا يبــني م ويكـون ُجمــديا     
، وأْوىل )تــاتعادل إذاىل مــن جلــب املصــلحة عنــدما تُعمــل يف قضــايا التعــارض والتــزاحم: (درء املفســدة أوْ 

إذا منهــا ملـــا نستصــحب أدلـــة القاعــدة والفـــرق بــني املعنيني:(تـــرك املنهــي عنـــه أوىل مــن فعـــل املــأمور بـــه 
  تعادال).
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أما الفصـل الثـاين الـذي َحبَـث عالقـة بعـض األصـول والقواعـد بقاعـدة الـدرء ومعـىن تأكـد االعتنـاء      
بالنهي فقد خلـص إىل حتديـد بعـض مواضـع التـداخل والتشـابه يف جـزء منهـا، وتعـذر عليـه حتديـدها يف 

  ئجه:جزء آخر بسبب عدم وضوح املعىن املقصود ببعض القواعد، وهذه أهم نتا

       

ا إذا اشـتبه علـى املسـلم األمـر يف اسـتنباطه للحكـم أو يف اآلكـد طلبـباألخـذ  ملا كان االحتياط هـو    
نهيـات طلـب الشـرع يف امل ، وكان املعىن الذي تدل عليـه أدلـة قاعـدة الـدرء هـو أنزيله إياه على واقعهـتن

 ب فيهــا االحتيــاطغلــفيُ  مــن القضــايا،يف كثــري بينهمــا تــداخل ، فإنــه جيــري آكــد مــن طلبــه يف املــأمورات
  .الفعلي الرتكي على

       

معـــىن قاعـــدة الـــدرء، وهـــو تأكـــد اعتنـــاء الشـــرع بـــدفع ويف عالقـــة القاعـــدة بســـد الـــذرائع تبـــني أن      
فـتح: تسـد إذا رجحـت سـد تُ ألـا كمـا تُ  ؛املصلحة، ال يوجد يف سد الذرائع املفسدة نسبة إىل حتصيل

  إذا رجحت مصلحة الوسيلة.  مفسدة املآل، وتفتح

، ولكـــن البـــد مـــن حتقـــق املســـاواة بـــني طـــريف ة الـــدرء يف ســـد بعـــض الـــذرائعوقـــد يســـتند إىل قاعـــد     
  التزاحم ليصح إعمال القاعدة. 

      

 بـني مصـلحة ومفسـدة، اعـدة الـدرء أن كليهمـا حمـل لتـزاحمولعل أهم ما جيمع بني سد الـذرائع وق     
ملفســـدة، ويبـــدو أن املصـــلحة يف ســد الـــذرائع تشـــمل دفـــع املفســـدة، واملفســـدة يقـــدم دفـــع اويف كليهمــا 

  تشمل تفويت املصلحة، وهذا ما جيعله أقرب إىل ترجيح ترك املنهيات على فعل املأمورات.
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      ـ وما بدسـواء كـان لقاعـدتني مبقتضـيات أصـل املوازنـات ليقـدم الـراجح دائمـا د يف تطبيـق امن التقي
  فسدة.املأو  صلحةامل

  يراع هذا القيد فإن مصاحل كثرية در ألجل استدفاع مفاسد مرجوحة أو مغمورة.فإذا مل      

       
وأوجـه افرتاقهمـا  ة الدرء مع قاعدة:(إذا اجتمع احلالل بـاحلرام غلـب احلـرام)قاعدأما أوجه اجتماع    

إذا كـــان احلـــالل يف فـــ اهلـــا لـــديهم:فيتوقـــف حتديـــدها علـــى مـــراد القـــائلني ـــا منهـــا، وعلـــى مواضـــع إعم
، فإنـه ة القاعـدةالقاعدة مشتمال على الواجب، وكان التـزاحم مـن معـاين لفـظ "اجتمـع" الـوارد يف صـيغ

  .يصري بني القاعدتني عموم وخصوص وجهي
  

 عنه قاعدة املعىن الذي تعرب  :(إذا تعارض املانع واملقتضي قدم املانع)قاعدةوليس يف صيغة      
عل قد يكون مفسدة أعم من املصلحة، فاملانع من الف املانع أعم من املفسدة، واملقتضي ألن الدرء؛

أقرب إىل معىن ترجيح   . وهي ذادفع مفسدةأو  مصلحة له قد يكون أو إهدار مصلحة، واملقتضي
 املوانع منهياتفاملنهيات على فعل املأمورات الذي دلت عليه أهم أدلة قاعدة الدرء؛ ترك كفة 

   واملقتضيات مأمورات.

  من باقي القواعد.حترير معىن القاعدة حىت يتبّني موضعها  نال بد مو      

     

هو التقاؤمها يف قبل التحلية) ف التخلية( :قاعدةترجيح كفة النهي على كفة األمر ب ما جيمع أما     
واعتناء الشرع به أشد، أما  مه؛ ألنه األهمقد وىل تُ تقدمي جانب املنهيات، وما يفرقهما هو أن األُ 

أن جانب  من يقدم التخليةهذا املعىن، وقد يرى بعض  سبب التقدمي فيها بالضرورة هوالثانية فليس 
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  املأمورات هو املقصد األهم.

       

مهما  ن أن الغاية أن أهل الكفر والضالل يروْ  قد تبني يف نقد قاعدة:(الغاية ال تربر الوسيلة)و      
كانت، أما اإلسالم فيشرتط شرعية الغاية، ومينع من الوسائل احملرمة الوسائل مهما   كانت تباح هلا

  .عموما إال عند الضرورة واحلاجة واملصلحة الراجحة

       

فعل مل ينضبط  وىل رد فاألُ  ؛اوتقرر يف عالقتها بقاعدة الدرء أن املقارنة بينهما ال تعين تكافؤمه     
   ىن اعتمد عليه أهل العلم من قدمي.معو ية فقاعدة مبنية على أدلة شرعية بضوابط الشريعة، أما الثان

إطالق القول بأن املنهيات مرجحة يف قد يفهم من ما (الغاية ال تربر الوسيلة) مع قاعدة:تلتقي و      
  الشرع على املأمورات.

  

تـرك املنهـي أما الفصل املخصـص لبحـث القاعـدة الضـد:(جنس فعـل املـأمور بـه أعظـم مـن جـنس      
  عنه) فقد أبان عن مجلة قضايا، أمهها: 

      

املعــىن الــذي تقــوم عليــه القاعــدة وهــو أّن الشــارع اعتــىن بفعــل املــأمورات أكثــر مــن اعتنائــه بــرتك أن      
املنهيات معارض ألهم األدلة اليت سيقت لتأصيل قاعدة الدرء، واليت تفيـد أن اعتنـاء الشـرع باملنهيـات 

  ذا املعىن ال نقيض؛ ألن األولوية قد ترتفع ويتكافأ احلرص على اجلهتني.آكد، وهي ضد هل

أّن هذا املعيار _أي تقدمي فعل املأمور به على ترك املنهي عنه_ ليس  ومدلول كلمة:"جنس"     
 املعيار األّول أو الوحيد الذي يُلجأ إليه يف املوازنة بني األوامر والنواهي، بل البّد من اعتبار معايري
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  أخرى أكثر أمهّية.

وغرض املؤصلني هلا تربوي بالدرجة األوىل، وقد اعتمدوا عليها يف التحذير من االنعزال، ويف بيان      
أن الورع فعل وترك والفعل أدخل يف مدلوله، ويف تقدمي التحلية على التخلية، ويف مراعاة جانب 

  املنهيات. املأمورات يف نقد األشخاص والطوائف أكثر من مراعاة جانب

أما يف اجلانب الفقهي فلم أجد عند مؤصليها املتقدمني إعماال مباشرا هلا، وميكن أن يكون هلا      
يف إعادة االعتبار جلهة اقتضاء الفعل اليت يرى مؤصل القاعدة أا مل تعط ما تستحقه من  أثر

  االهتمام والعناية يف املعاجلات الفقهية مقارنة جبهة املانع منه. 

أما عند بعض املعاصرين فلها شأن آخر يف الفقهيات، فهي عند بعضهم من قواعد وضوابط     
املعامالت املالية، وعند بعض آخر من القواعد الشرعية اليت تراعى يف النظر إىل مسألة املشاركة يف 

  وسائل األعالم.  

      

نها إما ال يدل أصال، وإما ضعيف مكثري ، و ومقنع وتبني من مناقشة أدلتها أن منها ما هو قوي     
  الداللة، ومنها ما بني هذه وتلك، ولعلها تفيد مبجموعها ظنا قويا، واهللا أعلم.

       

يف الدعوة إىل  ويف مناقشة اجلانب الرتبوي والدعوي من جمال اإلعمال ظهر أن االعتماد عليها     
صري الفعل أدخل فيه من الرتك صحيح االختالط ال يستقيم، وتوظيفها يف ضبط مفهوم الورع حىت ي

مع ضرورة ربطه بأصل املوازنة، وبناء تقدمي التحلية عليها جائز غري الزم، وهو منهج فعال يف 
كفة ما امتثله املنقود من مأمورات على ما اقرتفه من منهيات   اإلصالح، ويصح اعتمادها يف ترجيح

ا من جنس متعدية النفع، أم إذا مل يقصد سواء كانتا من جنس التكاليف قاصرة النفع، أو كانت
  باألوىل إال املتعدية، وبالثانية إال القاصرة، فيقال فيه ما قيل يف قضية العزلة واالختالط.
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ودليل القاعدة الذي فيه أن أكثر أخطاء بين آدم يف النفي ال يف اإلثبات ذو منفعة جليلة يف      
وأفكار غريه بطيء اخلُطى يف رد ما عندهم، سالًكا سبيل ألنه جيعل املتكّلم عن آراء هذه القضية؛ 

  احلْيطة واحلذر يف نقدهم.

  .املوازنة واإلنصاف، طريق القسط الذي أنزل اهللا له الكتاب وامليزان وال بد من سلوك طريق     

  

دهلا، أما يف اجلانب الفقهي، فموضع إعمال القاعدة ملا تتزاحم املأمورات واملنهيات هو حال تعا     
والذي يُعرف بتساوي مصلحة املأمور به مع مفسدة املنهي عنه، باملعىن الواسع للكلمتني، ال بتساوي 

ألن بعض األوامر ال يتأكد الطلب فيها رغم أمهيتها حوالة على داعي الطبع قوة الطلب فيهما؛ 
  وال يلتقي القول بالقاعدة وعدم إعماهلا يف هذه احلال. إليها.

ذا يكون جمال إعمال القاعدة ضيقا يف كل ما تعارض أو تزاحم فيه املأمور به مع ونتيجة هل     
  املنهي عنه؛ ألن التساوي عزيز.

ومعلوم أن القاعدة إذا أهلتها أدلة ثبوا ممكن أن تعمل يف كل القضايا اليت ُخرجت على معىن      
عتناء برتك املنهيات ميكن أن يعمل يف تأكد االعتناء برتك املنهيات خترجيا صحيحا، كما أن تأكد اال

  القضايا اليت بُنيت على هذه القاعدة بناء مستقيما.

  

واملقابلة بني قاعدة:(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه) وقاعدة:(درء املفاسد      
تمد يف تأصيل ، بل بني اُألوىل واملعىن املعأوىل من جلب املصاحل) ال تكون بني هاتني الصيغتني

  رجحان اعتناء الشرع برتك املنهيات على اعتنائه بفعل املأمورات. الثانية، وهو:
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والذي بدا واملوازنة بني املعنيني صعبة لكثرة وتنوع أدلتهما، وتعذر اإلحاطة بكل ما بُنيتا عليه،      
  .يل_بتحفظ_أن قاعدة:(جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك املنهي عنه) أقوى

وسواء ُقدم فعل املأمور به أو ُقدم ترك املنهي عنه فليس هذا تقدميا مطلقا مطردا ال يف جمال     
تعارض األدلة وتزاحم األحكام، وال يف جمال التدرج الدعوي؛ ألن يف كل منها معايري أخرى قد يَرَجُح 

  باعتبارها ترك املنهي عنه، كما قد يَرَجُح فعل املأمور به.

هذه االعتبارات تقدمي أصل املوازنة مبا حيويه من ضوابط ومعايري، حبيث يكون النظر إىل  وأهم     
ذات املأمور به واملنهي عنه آخر ما يعتمد يف الرتجيح بني اجلهتني؛ ما دام إذا ُقدم على أي معيار 

   ألغاه.

وتيسريه سبيل االستقامة، وتقدمي التحلية باملأمورات يف طريق االستقامة ترجحه فعاليته الرتبوية      
  وترجحه حاجة الواقع إىل اخلطاب الذي يثمر بعثا للروح اإلجيابية الطموحة املبدعة.

  

  ولكلتا القاعدتني وجه فقهي ووجه مقصدي ووجه أصويل:     

(درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة إذا تساوتا)،  والصيغة الفقهية لقاعدة الدرء هي:     
  ية: (قصد الشارع إىل درء املفاسد أعظم من قصده إىل جلب املصاحل).وصيغتها املقصد

ومقتضى أدلتها أن تكون الفقهية: (ترك املنهي عنه مقدم على فعل املأمور به إذا تعادال)،      
  واملقصدية: (قصد الشارع إىل ترك املنهيات أعظم من قصده إىل فعل املأمورات).

(فعل املأمور به مقدم على ترك املنهي عنه إذا تعادال)، وصيغتها  ضد:والصيغة الفقهية للقاعدة ال     
  املقصدية: (قصد الشارع إىل فعل املأمورات أعظم من قصده إىل ترك املنهيات).
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وقد يشكل على اعتماد إحدامها قاعدة فقهية قلُة وقوع التعادل بني املصلحة واملفسدة أو بني      
  هة أن فروع القواعد ما ينبغي أن تكون نادرة. املأمور به واملنهي عنه؛ من ج

أما من مل يستسغه فيكفيه عمليا جعلهما معيارين من معايري الرتجيح بني املصاحل واملفاسد، أو      
  بني املأمورات واملنهيات، واهللا أعلم.

       

      ط األحكام الشرعية ل القاعدتان على مسائل فقهية ميكن أن يُعتمد عليهما يف استنباوكما تُنـز
  من أدلتها، فهل هذا كاٍف إلحلاق إحدامها بالقواعد األصولية؟.

  

وتقدمي التحلية باملأمورات أو التخلية عن املنهيات يف اجلانب الرتبوي ليس بالضرورة من لوازم      
  القول بشدة االعتناء بإحدى اجلهتني، واهللا أعلم.

  

وحتقيق فمن أمهها: قاعدة التالزم بني رتبة احلكم ورتبة املصلحة  أما اآلفاق اليت تفتقر إىل دراسة     
الرتجيح بني املصاحل واملفاسد، ويف جعل  يفواملفسدة: تأصيلها وخمصصاا وتطبيقاا، وأثرها 

  سة مع أا أدىن رتب املصاحل.على األحكام اخلمحمتوية  التحسينيات

تفاوت بني طلب وطلب، وإمنا التفاوت بني نه ال أب القائل رأيالوقريٌب منه البحُث يف      
مآخذه، ومدى صحته واطراده، وتعارضه مع مقصوده، و : املطلوبات من جلب املصاحل ودرء املفاسد

  جعل النص املعيار األول من معايري الرتجيح بني املصاحل واملفاسد.
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سد باستقراء تصرفات الشرع يف ومنها كذلك البحث يف ترتيب معايري الرتجيح بني املصاحل واملفا     
  ترجيحاته؛ ألن عدم االهتمام برتتيبها يكاد يذهب بفائدا.

ومنها البحث فيما يفيده االستقراء األغليب، عند الشاطيب خصوصا، وتتبع أقواله ومآخذه      
  وحتليلها.

حبابه، مع ضرورة ومن املسائل اجلزئية املهمة حكم اخلشوع يف الصالة، وآثار إطالق القول باست     
  إيراد مسالك حتصيله.

  

أما ما رام البحث رفعه من توصيات للمشتغلني بالتقنني الشرعي وللموجهني للعمل السياسي      
فهو ضرورة احلفاظ على أصل املوازنات، واعتبار املآالت، وجتنب األفكار والفهوم اليت 1اإلسالمي

  تعيق مقتضياما.

نعني بقوة أدلة قاعدة:(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)، أو كانوا فإن كانوا بعد ذلك مقت     
  ومبوضع إعماهلما. مرجحني للقاعدة الضد، فما بد من التقيد يف احلالني بشرط تنـزيلهما

وألنه يف الفقهيات تعادل املأمور به مع املنهي عنه، وتساوي املصلحة مع املفسدة، وهي عزيزة      
  ما يسوغ جعل إحدى القاعدتني مادة يف الدستور. الوجود، فلست أجد

       

ومراجعة هذا البحث من قبل أهل العلم ضرورية، وأشكر من أعان على تصويب أخطائه، ومن      
  سُيعني، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.

                                                           

1
ن املشتغلني بالعمل السياسي من يرسم اسرتاتيجياته ذكرت هذين الصنفني ألن من الدساتري ما جعل قاعدة الدرء مادة فيه، وم_  

 بناء عليها، أو يسوغها ا. 
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  فهرس األحاديث

    

  1رقم الصفحة                                                                      طرف الحديث

  285....».......أتاين جربيل عليه السالم فبشرين أنه من مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئا...«

  186»............................…يف نسوة نبايعه... صلى اهللا عليه وسلم أتيت رسول اهللا«

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر «
  96...........................................................»....نصبك

  100...............................»أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم«

  98».................................................................أفضل العبادة أمحزها«

  139»........................ملا بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم... أمل ترْي أن قومك«

  ه142، 192»...................................... أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد هللا ...«

   326»....................................... إّن اهللا طيٌب ال يقبل إالّ طيًبا... !أيها الناس« 

  142.....................».إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح امللك هللا رب العاملني...«

  37»........................................إذا وجد أحدُكم يف بطنه شيًئا فَأشكل عليه...«

  180.......»............................................اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا«

  ه96»...........................................انتظري فإذا طَهرت فاخرجي إىل التنعيم...«
                                                           

1
 .هأرمز ملا ورد يف اهلامش بـ : _  
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  190»..................................................إن أفضلكم من تعلم القرآن وعّلمه«

  268».......اا...إن فالنة تكثر من صالا وصدقتها وصيامها غري أا تؤذي جرياا بلس«... 

  344...................................................»إن اهللا تعاىل يبغض الشاب الفارغ«

  99.................................»...إن اهللا عن تعذيب هذا نفَسه لغين وأمره أن يركب«

  ه102، 191.................»..........إن اهللا قال: من عادى يل ولّيا فقد آذنته باحلرب...«

  62.......................................»إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى...«

  99........................»إميان باهللا ورسوله. قيل: مث ماذا؟ قال: جهاد يف سبيل اهللا... «... 

  140».................................…ا بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقو «

   189»...........................تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف«...

  ه113».....................................ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم...«

  241»............ُمَشبهات ال يعلمها كثري من الناس... احلالل بّني، واحلرام بّني، وبينهما أمور«

  29».....................................................................اخلراج بالضمان«

  242».......................................................دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«

  ه162» .....فما أزال أسجد ا حىت ألقاه صلى اهللا عليه وسلمسجدت خلف أيب القاسم «....

  103».................................صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة«

  ه104.......................... »صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه...«
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  189».............................…؟ قال: بّر الوالدينالصالة لوقتها، قال: قلت، مث أيّ «...

  ه103».........................صّلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر والعصر مجيعا...«

، 352، 198، 184، 183، 138، 37............»فـــــإذا يـــــتكم عـــــن شـــــيء فـــــاجتنبوه...«...
355  

øŠ§{ ﴿فتال عليه«... ©9 §� É9ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝ ä3yδθã_ãρ ﴾.......................................«...301ه  

فضــــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــالة بالســــــــــــــــــــــــــــواك علــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــالة بغــــــــــــــــــــــــــــري ســــــــــــــــــــــــــــواك ســــــــــــــــــــــــــــبعني «
 104»............................ضعفا

  140»...قد رأيت الذي صنعتم، ومل مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تُفرض عليكم«

  97.......................................»رجالً أبعَد من املسجد منه... كان رجٌل ال أعلم«

  ه97...............»كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى قام حىت تفطّر رجاله....«

  192، 191............»يصلي حىت ترم _أو تنتفخ_ قدماه... صلى اهللا عليه وسلمكان النيب «

   289».......................................................حيب اهللا ورسولهال تلعنه فإنه «

  140»................ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم«

  150»......................................ال حيّل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال...«

  ه285»........................................................يدخل اجلنة قاطع رحم ال« 

   323»...............................ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب...«

  ه162».................................ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال يوما قبله أو بعده«
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  296»...............................................ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن...«

  193، 142»...............................لرتك ذرة مما ى اهللا عنه أفضل من عبادة الثقلني«

  99.»......................................لقد قلُت بعدك أربع كلمات ثالث مرات...«...

  254»......................................ما اجتمع احلرام واحلالل إال غلب احلرام احلالل«

  304.............................................»ما ذئبان جائعان أرسال يف زريبة غنم ...«

  99...........»..............................ُمْره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه«...

  326».............................من أتى عرّافًا فسألُه عن شيء مل تُقبل له صالٌة أربعني ليلة«

   190»................................................من َسِلَم املسلمون من لسانه ويده«...

  327..............»هللا عليه...من شِرب اخلمر مل تقبل له صالٌة أربعني صباًحا فإن تاب تاب ا«

  ه162»...........................من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر«

   268»........................من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال بعدا«

  268»..............دع طعامه وشرابهمن مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن ي«

  ه217، 190، 189، 141»..................من يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل ن...«

  97..................»يا بين سِلمة ديارَكم، ُتكتب آثارُكم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا حتولنا«

  20»....................... لى اهللا...يا معاذ! تدري ما حق اهللا على العباد وماحق العباد ع«

  289»....................خيرج من ضئضىء هذا أقوام يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم...«
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  رقم الصفحة                                                                          

  257.................................عثمان ،"ا آية وحرمتهما آية والتحرمي أحب إليناأحلتهم"
  300، 200، 147، سهل......."أعمال الرب يعملها الرب والفاجر وال جيتنب املعاصي إال صديق"

y7…﴿ إن الذين يشتهون املعصية وال يعملون ا" Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# z ys tGøΒ $# ª!$#   

öΝåκu5θ è=è% 3“uθ ø)−G=Ï9 4 Οßγ s9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_r& uρ íΟŠÏà tã ﴾ ،145، عمر.................." ]3[احلجرات ،

199   
  146، علي...................................."اجتناب السيئات أوىل من اكتساب احلسنات"
مور عند ذلك واعرف "...مث الفهم الفهم فيما أُديل إليك مما ليس يف قرآن وال سنة مث قايس األ:

  47...............األمثال واألشباه مث اعمد إىل أحبها إىل اهللا فيما ترى وأشبهها باحلق..."، عمر

  20....................علي......، "حدثوا الناس مبا يفهمون، أتريدون أن ُيكذب اهللا ورسوله؟"

  146ابن عمر....................، "نفق يف سبيل اهللامن حرام أفضل من مائة ألف تُ  لرد دانق"

  ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بني ذلك، "

  ولكن التقوى أداء ما افرتض اهللا وترك ما حرم اهللا، فإن كان 

  146...................................."، عمر بن عبد العزيزمع ذلك عمل فهو خري إىل خري

  146، احلسن البصري................."بشيء أفضل من ترك ما اهم اهللا عنهد العابدون ب ما عُ "

  199...........، عائشة................"من سره أن يسبق الدائب اتهد فلكيف عن الذنوب"
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  1فهرس القواعد

  

  رقم الصفحة                                          الفقهية:والضوابط  القواعد  
                                                           

مل أذكر يف هذه الالئحة قاعدة: (درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)، وقاعدة: (جنس فعل املأمور به أعظم من جنس ترك _  1
  املنهي عنه).
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   31، 29.............................................................(األصل براءة الذمة) 

  318(األصل يف العقود والشروط الصحة واجلواز)...........................................

  32..................................................(األصل يف املضار التحرمي)............

  72، 42، ه34، ه31..................................................(األمور مبقاصدها)

   ه47................................................(إدارة األمور يف األحكام على قصدها)

  369، 262، 261، 224، 157، 30...ب، و، ح،)حلراماجتمع احلالل واحلرام غلب ا(إذا 
، 263،  224، ه168، 156..ب، و، ح، إذا تعـــــــــــــارض املـــــــــــــانع واملقتضـــــــــــــي قـــــــــــــدم املـــــــــــــانع)(

265،369   

  158.........................فهما)خ(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أ

  30....................................منوع)......................(إذا زال املانع عاد امل

   ه33..............................................................( إذا ضاق األمر اتسع )

  31...................................................إذا اطردت أو غلبت) العادة (إمنا تعترب

   31..........................................................من إمهاله) مال الكالم أوىلع(إ

  135)..............................ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان البد من أحدمها(
  ه47......................................................(جعل املعدوم كاملوجود احتياطا)

  9ند تزاحم املصاحل مع املفاسد)..................................(اجلهة الغالبة أْوىل بالتقدمي ع
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  31.....................................................................(اخلراج بالضمان)

  112(داعية الطبع جتزئ عن تكليف الشرع)................................................

  

  ه47.............................................................ر)(زوال الضرر بال ضر 

  30ها منوط باملصلحة)..................................................(سد الذريعة وفتحُ 
  ه151، ه31...............................................................(الضرر يُزال) 

  273، 32، 31احملظورات).............................................. ضرورات تبيح(ال 

  47، ه31، 31............................................................(العادة حمكمة) 

حقق
ُ
  39.....................................................................)(الغالب كامل

  38..............................................كفارة سببها معصية فهي على الفور) (كل  
  29..................................................................القربات) (ال إيثار يف

  33................................................ال شيء مما يصلى على الراحلة واجب)(

  31....................................................(ال عربة للداللة يف مقابلة التصريح)

  41(ال عقد مع الغرر)...................................................................

  185.........................................(ال واجب مع العجز، وال حرام من الضرورة)

  253..............................................(ما اجتمع حمرم ومبيح إال غلب احملرم ) 
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   29..........................................................م أخذه حرم إعطاؤه)(ما حرُ 

  319.....(ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة)...................................
  273................................الراحجة)ا للذريعة يباح للحاجة واملصلحة (ما حرم سدّ 

   39....................................................(ما قرب من الشيء يعطى حكمه)

   96..................................................(ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال)

  30...............................................(ما ال يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله)

  319(ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب)...............................................

   29................................................الكالم)ك(ما يقوم مقام الكـالم فهو  

، 157، 72، ه47، ه40، ه31................................(املشقة جتلب التيسري)
225  

  37...........................................................امليسور ال يسقط باملعسور)(

  318.....(النية معتربة يف العقود)..........................................................

  112(الوازع الطبعي مغٍن عن اإلجياب الشرعي)............................................

  14......................................................(يدفع الضرر العام بالضرر اخلاص)

  ه14............................................................(يرتكب أخف الضررين)

  47، ه 33،ه 31(اليقني ال يزول بالشك).................................................

  



 ___________________________________________________________الفهارس  

442 

  القواعد المقـاصدية:

  59...)(األصل يف العبادات التوقف دون االلتفات إىل املعاين، وأصل العادات االلتفات إىل املعاين
  ا إىل عظم أجرها، (إن املشقة ليس للمكلف أن يقصدها يف التكليف نظر  

  59وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل)....................

  59(اجلهة املغلوبة من املصاحل واملفاسد، ال يتوجه إليها قصد الشارع وال اعتباره)...............
  59تحسينية)..............(الشارع قاصد احملافظة على القواعد الثالث: الضرورية، واحلاجية وال

، 71، 62، 57(الشارع ال يقصد التكليف بالشاق).................................... 
72  

  59(كل قصد خيالف قصد الشارع فهو باطل)............................................. 
  ه68، 70....................(ليس للمكلف إيقاع أسباب الرخص بغية االحنالل من العزائم) 

  (املفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إىل املصلحة يف حكم االعتياد  

    57فرفعها هو املقصود شرعا، وألجله وقع النهي)............................................

  (املفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو املعصية تعظم حبسب ِعظم 

  57ناشئة عنها)........................................................املصلحة أو املفسدة ال
  72، 62(املقاصد معتربة يف التصرفات من العبادات والعادات)............................... 
  ه65...................................................(النظر يف املآل معترب مقصود شرعا) 
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  ه68، 62، 57ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل)...................... رائع إمنا هو(وضع الش 

  

  

  

  صولية:القواعد األ

  42...............................................................(األمر يقتضي الوجوب)
  ه34.............................................................(االجتهاد ال ينتقض مبثله)

 70(النهي املطلق يفيد التحرمي)............................................................
  71(النهي يقتضي التحرمي)............................................................... 

   70.........................(النهي يقتضي الفور والدوام)................................

  

  

  القواعد التربوية

  9(أعمال القلوب أوىل من أعمال اجلوارح)................................................. 

  ه345(نفسك إن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل).........................................
  370، 270، 236،276....................و، ي، ل،..............(التخلية قبل التحلية)
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  قواعد أخرى

  370، 274، 273، 236(الغاية ال تربر الوسيلة)...............................و، ي، ل، 
  126(نفي الوجدان ال يقتضي نفي الوجود).................................................
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  1فهرس المصادر والمراجع

  

   القرآن الكريم

(دمشـق: دار المعجم المفهرس لكلمـات القـرآن الكـريم ،مي زاده فيض اهللا احلسينلَ عَ  _مطبوع مع

  .م)1997ه/1417، 4اليمامة، ط :اإلسالمي، بريوت رالفج

  

  كتب التفسير

  .).م.أ، د(دار الفكر أحكام القرآن اص،صأبو بكر أمحد بن علي اجل _

(دار إحياء الكتب العربية، ، ت. علي حممد البجاوي أحكام القرآن حممد بن عبد اهللا ابن العريب، _

   .)، د.م.أم1957ه/1376، 1ط

(بــريوت: دار إحيــاء  إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكــريم حممــد بــن حممــد أبــو الســعود،_

  .)1990/ه1411، 2الرتاث العريب، ط

، م1983ه/1403، 2(دار الفكــر، ط البحــر المحــيطأبــو حيــان األندلســي،  حممــد بــن يوســف_

  .)د.م.أ
                                                           

1
ين الكتــب ألنــه مصــنف حســب املوضــوعات؛ وألن البحــث فيــه أيســر، وبــدأت باســم املؤلــف حمافظــة علــى رتبتــه حســب عنــاو  _ 

الرتتيب املعتمد يف اهلوامش، ووضعت أمام املعلومات املنقوصة: د.م.أ، أي: دون معلومات أخرى، وإذا كانت غري موجـودة أصـال 
  رمزت بـ: د.م.
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ــر والتنــوير حممــد الطــاهر بــن عاشــور،_ اجلزائر:املؤسســة الوطنيــة (تونس:الــدار التونســية للنشــر، التحري

  .)، د.م.أم1984للكتاب، 

  .).م.أ(بريوت: دار األندلس، د تفسير القرآن العظيمإمساعيل بن كثري، _

  .م)1953ه/1373، 2ة مصطفى البايب احلليب وأوالده، طع(مصر: مطبالمراغيتفسير  ،اغياملر _

  ، د.م.أ).2(بريوت: دار املعرفة، طتفسير المنارحممد رشيد رضا، _

، م1978ه/1398(بريوت: دار الفكر،  جامع البيان في تفسير القرآنحممد بن جرير الطربي، _

  .)د.م.أ

(بــريوت: دار الفكــر،  ي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــانيروح المعــاني فــ ،حممــود اآللوســي_

  .)د.م.أ ،م1983

، ت. حممــد عبــد الــرمحن عبــد اهللا زاد المســير فــي علــم التفســيرعبــد الــرمحن بــن علــي ابــن اجلــوزي، _

  .م)1987/ه1407، 1والسعيد بن بسيوين زغلول (بريوت: دار الفكر، ط

مجـع: علـي احلمـد احملمـد الصـاحلي  ء المنير على التفسير،و الضحممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزيـة، _

  .)، د.م.أدار السالم ة(الرياض: مكتب

(بــريوت: املكتبــة العصــرية،  فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن صــديق بــن حســن القنــوجي البخــاري،_

  .)، د.م.أم1992/ه1412

  .م)1980ه/1400، 9(القاهرة، بريوت:دار الشروق، ط في ظالل القرآنسّيد قطب، _

  .م)1987ه/1407، 3، (بريوت: دار الكتاب العريب، طالكشاف حممود بن عمر الزخمشري،_
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، ت: عبـد السـالم عبـد ر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـزر المح عبد احلق بن غالب ابن عطيـة،_

  .م)1993ه/1413، 1 حممد (بريوت: دار الكتب العلمية، طيفالشا

، تعليـــق: عبــد الـــرزاق غالـــب رر فـــي تناســب اآليـــات والســـورنظـــم الـــد البقـــاعي،إبــراهيم بـــن عمــر _

  .م)1995ه/1415، 1املهدي (بريوت: دار الكتب العلمية، ط

  

  

  

  

  

  

  

  كتب السيرة والحديث وشروحه

  

، ت: عــامر أمحــد حيــدر (بــريوت: مؤسســة الكتــب اخــتالف الحــديث حممــد بــن إدريــس الشــافعي،_

  .م)1993/ه1413، 2الثقافية، ط
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، ت:عبــد املعطــي أمــني قلعجــي، (دمشــق: دار قتيبــة، االســتذكار  بــن عبــد الــرب،يوســف بــن عبــد اهللا_

  .)، د.م.أحلب: دار الوعي

للرافعــي، ت.أمحــد  ، البــدر المنيــر فــي تخــريج أحاديــث الشــرح الكبيــرعمــر بــن علــي ابــن امللقــن_

  .ه)1414، 1العاصمة، ط: دار الرياض(شريف الدين عبد الغين

(بـريوت:دار تحفـة األحـوذي بشـرح جـامع الترمـذيرحيم املبـاركفوري، حممد عبد الرمحن بن عبـد الـ_
  م).1990ه/1410، 1الكتب العلمية، ط

ـــار والواقعـــة فـــي منهـــاج البيضـــاويالـــرحيم بـــن احلســـني العراقـــي،  عبـــد_  ،تخـــريج األحاديـــث واآلث
  م)1989/ه 1409، 1ت.حممد بن  ناصر العجمي( بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط

، ت.حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد(دار الترغيــب والترهيــبم بــن عبــد القــوي املنــذري، عبــد العظــي_

  .)، د.م.أم1979/ه1399، 3الفكر، ط

، ت.شــعبان فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر التلخــيص الحبيــر، بــن حجــرأمحــد بــن علــي  _

  .)، د.م.أم1979ه/1399حممد إمساعبل(القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية،

جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثا من جوامـع لرمحان بن شهاب الدين ابن رجب، عبد ا_
ت. شــعيب األرنــاؤوط وإبــراهيم بــاجس (عــني مليلــة_اجلزائر: الكلــم مــن أحاديــث الرســول األعظــم، 

  .م)1991ه/1411، 1دار اهلدى، ط

املؤسســـة العربيـــة (بـــريوت: زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــادحممـــد بـــن أيب بكـــر ابـــن قـــيم اجلوزيـــة، _

  .)،د.م.أللطباعة والنشر

  .).م.أدار ابن خلدون، د :(اإلسكندرية الزهد، عبد اهللا بن املبارك_
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  .م)1987/ه1408، 1(القاهرة: دار الريان للرتاث، ط الزهد، أمحد بن حنبل _

(الريـــــــاض: مكتبـــــــة املعـــــــارف، الصـــــــحيحة سلســـــــلة األحاديـــــــث حممـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين األلبـــــــاين،_
   ، د.م.أ).م1995ه/1415

(الريــاض: مكتبــة املعـــارف، سلســلة األحاديــث الضــعيفة والموضــوعة حممــد ناصــر الــدين األلبــاين،_
  .م)1988ه/1408، 1ط

  .م)1986ه/1406 ،4ط بريوت: عامل الكتب،السنن( ،الدارقطين_علي بن عمر 

  ).م.أ،د.(اتىب) بشرح السيوطي(بريوت:دار الكتاب العريب السنن ،النسائي_أمحد بن شعيب 

  .)، د.م.أ(دار الفكر السنن الكبرى ،البيهقيأمحد بن احلسني  _

 إبــراهيم األبيــاري، وعبــد احلفــيظ شــليب، ت.مصــطفى الســقا و الســيرة النبويــةبــن هشــام، _عبــد امللــك 
  .)، د.م.أ(بريوت:دار إحياء الرتاث العريب

املي للمنظمــات الطالبيــة، مي العــال(االحتــاد اإلســ شــرح األربعــين حــديثا النوويــة ابــن دقيــق العيــد،_

  .)، د.م.أم1989ه/1410، 3ط

  م).1981/ه1401، 2(بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط شرح صحيح البخاريالكرماين، _

(القــاهرة:دار  ، وآخــرْينيبطت.عصــام الصـبا ،شـرح صــحيح مســلم حميـي الــدين بـن شــرف النــووي،_
   م).1994/ه1415، 1طاحلديث،

، ت. حممـــد الســـعيد بـــن بســـيوين زغلـــول (بـــريوت: دار شـــعب اإليمـــان ،يالبيهقـــ_أمحـــد بـــن احلســـني 

  .م)1990-ه1410، 1الكتب العلمية، ط
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(بريوت:املكتــب  ، ت.حممــد مصــطفى األعظمــيصــحيح ابــن خزيمــة ،حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة _

  .م)1992ه/1412، 2اإلسالمي، ط

(القـاهرة: أم القـرى،  ح التقريـبطرح التثريب في شـر عبد الرحيم بن احلسني العراقي وولده أمحـد، _

  .)م.أد.

(بـريوت:دار الكتـب العلميـة،  عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود حممد مشس احلق العظيم آبادي،_
  م).1990ه/1410، 1ط
(بـريوت: دار  ت.عبد العزيز ابن بـاز ،فتح الباري شرح صحيح البخاريأمحد بن علي بن حجر، _

  .)، د.م.أاملعرفة

(دار  الفتوحـــات الوهبيـــة بشـــرح األربعـــين حـــديثا النوويـــة ة الشـــربخييت املـــالكي،إبـــراهيم بـــن عطيـــ _

  .)، د.م.أالفكر

، 11(دمشـــــــق، اجلزائـــــــر:دار الفكـــــــر، ط فقـــــــه الســـــــيرة النبويـــــــةحممـــــــد ســـــــعيد رمضـــــــان البـــــــوطي، _

  .م)1991ه/1412

، 1ط(بــريوت: دار الغــرب اإلســالمي،  ، ت: حممــد عبــد اهللا ولــد كــرميالقــبس أبــو بكــر بــن العــريب،_

  .م)1992

ــل اإللبــاس عمــا اشــتهر مــن األحاديــث علــى ، إمساعيــل بــن حممــد العجلــوين_ كشــف الخفــاء ومزي

  .م)1985ه/1405، 4، ت. أمحد الفالشي (بريوت:مؤسسة الرسالة، طألسنة الناس

(بــريوت: دار الآللــئ المصــنوعة فــي األحاديــث الموضــوعة الســيوطي، جــالل الــدين عبــد الرمحــان _

  .).م.أاملعرفة، د
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  .)، د.م.أ(القاهرة: مكتبة القدسي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،اهليثمي علي بن أيب بكر_

حملمــد بـــن أمحـــد  تلخـــيص املســـتدركمــع المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  ،حممــد بـــن عبــد اهللا احلـــاكم_
  ).، د.م.أه1334الذهيب(حيدر آباد الدكن: جملس دائرة املعارف النظامية، 

، ت. حســني ســليم أســد (دمشــق: دار الثقافــة العربيــة، المســند ،املوصــليأمحــد بــن علــي أبــو يعلــى _

  .م)1992/ه1413، 1ط

، 1، (اهلنـــد: مطبعـــة جملـــس دائـــرة املعـــارف النظاميـــة، طمشـــكل اآلثـــار بـــن حممـــد الطحـــاوي،أمحـــد  _

  .)ه1333

مــن منشــورات الـــس _39، حبيــب الرمحـــان األعظمــي(المصــنف ،م الصـــنعاينعبــد الــرزاق بــن مهــا_
  أ).م.مي، دالعل

، 1، ت.محـــــــــدي عبـــــــــد ايـــــــــد الســـــــــلفي(طالمعجـــــــــم الكبيـــــــــرســـــــــليمان بـــــــــن أمحـــــــــد الطـــــــــرباين، _

  .)، د.م.أم1980/ه1400

ــار المنيــف حممــد بــن أيب بكــر ابــن قــيم اجلوزيــة، _ ، ت.عبــد الرمحــان فــي الصــحيح والضــعيف المن

  .م)1998ه/1419، 2املعلمي(الرياض:دار العاصمة، ط

  .م)1983ه/1403، 3(بريوت: دار الكتاب العريب، ط نتقىالم سليمان بن خلف الباجي،_

(بــريوت: دار الكتــب العلميــة،  ، ت:توفيــق محــدانالموضــوعاتعبــد الــرمحن بــن علــي ابــن اجلــوزي، _

  .م)1995ه/1415، 1ط

(بـــريوت:دار  بروايـــة حيـــىي بـــن حيـــىي الليثـــي، إعـــداد: أمحـــد راتـــب عرمـــوش، الموطـــأ مالـــك بـــن أنـــس_

  .م)1990ه/1410، 11النفائس، ط
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ت:بشــار عــواد معــروف وحممــود حممــد ، بروايــة أيب مصــعب الزهــري املــدين الموطــأ بــن أنــس، مالــك_

  .م)1993ه/1413، 2خليل (بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

نزهــة  حممــد أمــني لطفــيالــدين مســتو وعلــي الشــرجبي و  يمصــطفى البغــا وحميــو  عيد اخلــنســمصــطفى _
  .م)1977/ه1397، 1رسالة، ط(بريوت: مؤسسة الالمتقين شرح رياض الصالحين

ود حممـد ، ت.طاهر أمحد الـزاوي، وحممـالنهاية في غريب الحديث واألثراملبارك بن حممد اجلزري، _

  .)د.م.أدار الفكر، الطناحي(

(دمشـق، بـريوت:دار ابـن كثـري، الوافي في شرح األربعين النوويـة ،مصطفى البغا وحمي الدين مستو_

  .م)1996ه/1416، 9ط
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  ب العقيدةكت

  

 ، ت.أســعد متــيماإلرشــاد إلــى قواطــع األدلــة فــي أصــول االعتقــادعبــد امللــك بــن عبــد اهللا اجلــويين، _

  .م)1985ه/1405، 1(بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط

  .)، د.م.أ(مؤسسة قرطبة ، ت: حممد رشاد ساملاالستقامة ابن تيمية،_أمحد بن عبد احلليم 

، 2(بـــريوت:دار الكتـــاب العـــريب،ط ، ت.حممـــد الزبيــدياإليمـــانة ، ابـــن تيميـــ_أمحــد بـــن عبـــد احللــيم 

  .م)1999ه/1420

 ، ت.عمــــاد الــــدين أمحــــد حيــــدرتمهيــــد األوائــــل وتلخــــيص الــــدالئلحممـــد بــــن الطيــــب البــــاقالين، _

  .م)1987ه/1407، 1(بريوت:مؤسسة الكتب الثقافية، ط

د اللطيـف عبـد الرمحـان (بـريوت: ، ت.عبـدرء تعارض العقل والنقلأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، _

   .م)1997ه/1417، 1دار الكتب العلمية، ط

، ت.علي بـن حممـد الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةحممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، _

  .م)1998ه/1418، 3(الرياض:دار العاصمة،طالدخْيل اهللا

  .)، د.م.أبريوت:دار الكتب العلمية( مفتاح دار السعادة حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،_

(بــريوت:دار الكتــب موافقــة صــحيح المنقــول لصــريح المعقــول أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة،_

  .م)1985ه/1405، 1العلمية،ط
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، 2، (الريــاض: مكتبــة الرشــد، طموقــف ابــن تيميــة مــن األشــاعرة _عبــد الــرمحن بــن صــاحل احملمــود،
  م).1995/ه 1416

"عرضــا  موقــف المتكلمــين مــن االســتدالل بنصــوص الكتــاب والســنة غصــن،ســليمان بــن صــاحل ال_

  .م)1996ه/1416، 1ونقدا"(الرياض:دار العاصمة، ط

  د.م.أ).(بريوت:دار الكتب العلمية، منهاج السنة النبوية ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية_

  ، د.م.أ).2لة الثالثة، (ط، الرساميراث األنبياء ،عمر عبد اهللا بن عبد الرمحن آل عبد الكرمي _أبو

  

  كتب األصول والمقـاصد

  

، حاشـــية علـــى شــــرح احمللـــي علـــى مجــــع اجلوامـــع البــــن اآليـــات البينــــاتأمحـــد بـــن قاســــم العبـــادي، _

  .م)1996ه/1417، 1السبكي، ت. زكريا عمريات (بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 م).1982/ه1402، 6(دار الفكر العريب، ط ،أصول التشريع اإلسالمي _علي حسب اهللا،

  .م)1986/ه1406، 1(دمشق: دار الفكر، ط أصول الفقه اإلسالمي وهبة الزحيلي،_

، م1986/ه1406 ،(بـريوت: دار النهضـة العربيـة أصـول الفقـه اإلسـالميحممد مصـطفى شـليب، _

  .)د.م.أ

(مطبعـــــــــــــة جامعـــــــــــــة دمشـــــــــــــق،  أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه اإلســـــــــــــالمي ،حممـــــــــــــد مصـــــــــــــطفى الزحيلـــــــــــــي_
  م، د.م.أ).1987م_1986/ه1407_ه1406



 ___________________________________________________________الفهارس  

456 

  .)، د.م.أ(القاهرة: دار الفكر العريب أصول الفقهزهرة،  وحممد أب_

  م).1991ه/1412، 7(بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط أصول الفقه_حممد اخلضري بك، 

للقاضـي البيضـاوي،  اإلبهـاج فـي شـرح المنهـاج_علي بن عبد الكايف السبكي وولده عبد الوهـاب، 

  ، )، د.م.أم1981ه/1401ل(القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، ت.شعبان حممد إمساعي

، 2(الكويــــــــــت: دار القلــــــــــم، طاالجتهــــــــــاد فــــــــــي الشــــــــــريعة اإلســــــــــالميةيوســــــــــف القرضــــــــــاوي، _
  م)1989/ه1410

  م).2003ه/1424، 1(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط االحتياطإلياس بلكا، _

. د/عبـد اهللا حممـد اجلبـوري، ، تإحكام الفصـول فـي أحكـام األصـولسليمان بن خلف البـاجي، _

  .م)1989-ه1409، 1(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

، 1(بــــريوت:دار الكتــــب العلميــــة،طاإلحكــــام فــــي أصــــول األحكــــام علــــي بــــن أيب علــــي اآلمــــدي،_

  .م)1985هـ/1403، 1الطبعة األخرى لدار الكتب العلمية (طو  .م)1985ه/1405

(بريوت: دار اآلفـاق  ت. أمحد حممد شاكر ،ماإلحكام في أصول األحكا حزم،ابن علي بن أمحد _

  .م)1983ه/1403، 2اجلديدة، ط

عمــار طــاليب، (بــريوت: دار  .، تإيضــاح المحصــول مــن برهــان األصــول حممــد بــن علــي املــازري،_

  .)، د.م.أم2001الغرب اإلسالمي، 

، 1، ت.جلنـــــة مـــــن علمـــــاء األزهـــــر (دار الكتـــــىب ،طالبحـــــر المحـــــيطحممـــــد بـــــن ـــــادر الزركشـــــي، _
  )، د.م.أم1994ه/1414
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 ، ت.عبــــد العظــــيم حممــــود الــــديبالبرهــــان فــــي أصــــول الفقــــه لــــك بــــن عبــــد اهللا اجلــــويين،عبــــد امل _

  .م)1992ه/1412، 3(املنصورة: دار الوفاء، ط

تقريرا ألحباث السيد حممد باقر الصدر(بريوت: دار الكتاب تعارض األدلة الشرعية حممود اهلامشي، _
  م).1980، 2اللبناين، ط

(بــريوت:دار الكتــب التعــارض والتــرجيح بــين األدلــة الشــرعيةعبــد اللطيــف عبــد اهللا عزيــز الربزجنــي، _

  .)،د.م.أم1996ه/1417، العلمية

 (الصغري)، ت. عبد احلميد بن علي أبـو زنيـدالتقريب واإلرشادأبو بكر حممد بن الطيب الباقالين، _
  م)1998ه/1418، 1(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

(بريوت: دار الكتــب العلميــة، البــن اهلمــامالتقريــر والتحبيــر شــرح كتــاب التحريــر احلــاج، _ابــن أمــري 
  م).1983ه/1403، 2ط

 ، ت: حممد بـن علـي بـن إبـراهيمالتمهيد في أصول الفقهذاين أبو اخلطاب، احمفوظ ابن أمحد الكلو _

  .م)1985ه/1406، 1(جدة: دار املدين، ط

امش شرح التلويح علـى التوضـيح (بـريوت:  ح لمتن التنقيحالتوضيالبخاري،  _عبيد اهللا بن مسعود

  .)، د.م.أدار الكتب العلمية

على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع البن السبكي(بريوت: دار الكتـب حاشية حسن العطار، _

  .)، د.م.أالعلمية

بـه: نـادر بـن  اعتـىن، المهمـة رسالة لطيفة جامعة فـي أصـول الفقـه ،عبد الرمحن بن ناصر السـعدي_
  .م).1997ه/1418، 1(بريوت: دار ابن حزم، ط سعيد التعمري
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مصـــادر ، مطبـــوع مـــع: عبـــد الوهـــاب خـــالف، رســـالة المصـــلحةالطـــويف، _ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي 

  .م) 1982هـ/  1402، 5(الكويت: دار الفكر، ط التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه

، 3(دمشـــق دار العلـــوم اإلنســـانية، ط اإلســـالميةفـــي الشـــريعة  رفـــع الحـــرج مجعـــة، عـــدنان حممـــد_
  م).1993/ه1413

دراســــــة أصــــــولية _رفــــــع الحــــــرج فــــــي الشــــــريعة اإلســــــالميةيعقــــــوب عبــــــد الوهــــــاب الباحســــــني، _
  .م)2001-هـ1422، 4كتبة الرشد، ط(الرياض: م_تأصيلية

الخــاطر  نزهــة، مــع شــرحه روضــة النــاظر وُجنــة المنــاظرعبــد اهللا بــن أمحــد موفــق الــدين ابــن قدامــة، _

  .)د.ملعبد القادر ابن بدران ( العاطر

العظمــــى: كليـــــة الـــــدعوة  ةاجلماهرييـــــ _(طــــرابلس الشــــاطبي ومقاصـــــد الشـــــريعة، محــــادي العبيـــــدي_

  .م )1992ه/ 1401، 1اإلسالمية، ط

، ت.طه عبـد الـرؤوف سـعد شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول_أمحد بن إدريس القرايف، 
   ).م1973ه/1393، 1دار الفكر، ط ،ت األزهرية(القاهرة: مكتبة الكليا

، ت. عبـــد اهللا بـــن عبـــد احملســـن الرتكـــي شـــرح مختصـــر الروضـــةســـليمان بـــن عبـــد القـــوي الطـــويف، _

  .م)1998/ه1419، 2(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

ـــرحممـــد بـــن أمحـــد ابـــن النجـــار الفتـــوحي، _ ، ت. حممـــد الزحيلـــي، ونزيـــه محـــاد شـــرح الكوكـــب المني
   م).1993ه/1413بة العبيكان، ض: مكت(الريا

، 1لغـرب اإلسـالمي، ط(بريوت:دار ا ، ت. عبد ايد تركيشرح اللمعإبراهيم بن علي الشريازي، _
   م).1988ه/1408
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، ت.د/شعبان حممد إمساعيل (القاهرة: بالبن احلاج شرح مختصر المنتهى عضد الدين اإلجيي،_ 
  .م)1983/ه1403مكتبة الكليات األزهرية، 

(اجلزائــر: مكتبــة رحــاب،  ضــوابط المصــلحة فــي الشــريعة اإلســالميةد ســعيد رمضــان البــوطي، حممــ_

  .)د.م.أدمشق: الدار املتحدة، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

  .م)1990، 1(اجلزائر: الزهراء، ط علم أصول الفقهعبد الوهاب خالف، _

  .)، د.م.أ(بريوت: عامل الكتب الفروقأمحد بن إدريس القرايف، _

فصـول ضـمن كتـاب  فقـه التطبيـق ألحكـام الشـريعة عنـد اإلمـام الشـاطبيايد عمر النجار،  عبد_

   .م)1992، 1(بريوت:دار الغرب اإلسالمي، طمن الفكر اإلسالمي باملغرب، 

 البـن عبـد الشكور(مصـر: بشرح مسلم الثبـوت فواتح الرحموتحممد بن نظام الدين األنصاري، _
   .)ه1324، 1املطبعة األمريية، ط

ت.د/جــالل  ،القواعــد الصــغرى أو الفوائــد فــي اختصــار المقاصــد، بــن عبــد الســالم عبــد العزيــز _

  .م)1988ه/1409، 1الدين عبد الرمحان(التوفيقية: دار الكتاب اجلامعي، ط

، 1(القـاهرة: دار احلـديث، طوأثرها فـي الفقـه اإلسـالمي قاعدة سد الذرائعحممود حامد عثمان، _

  .م)1996ه/1417

، 1، ت. أميـــــن صـــــاحل شـــــعبان(القاهرة: دار احلـــــديث، طالقواعـــــدلـــــي بـــــن عبـــــاس ابـــــن اللحـــــام، ع _
  م).1994ه/1415

 ، تعليــق: طــه عبــد الــرءوف ســعدقواعــد األحكــام فــي مصــالح األنــامعبــد العزيــز بــن عبــد الســالم، _
  م). 1980ه/1400، 2(بريوت: دار اجليل، ط
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عرًضــا ودراســًة وحتلــيالً صــد عنــد اإلمــام الشــاطبي قواعــد المقاعبــد الــرمحن إبــراهيم زيــد الكــيالين، _

  .م)2000ه/1421، 1(األردن: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، دمشق: دار الفكر، ط

(بــريوت: دار الكتــب  كشــف األســرار شــرح المصــنف علــى المنــارعبــد اهللا بــن أمحــد النســفي، _
  .م)1986ه/1406، 1العلمية، ط

(القــــاهرة: دار الكتــــاب  عــــن أصــــول البــــزدوي ف األســــراركشــــعبــــد العزيــــز بــــن أمحــــد البخــــاري، _
  .، د.م.أ)اإلسالمي

الرســائل الســلفية يف إحيــاء  ضــمن:، كشــف الشــبهات عــن المشــتبهات _حممــد بــن علــي الشــوكاين،
  ).م1930ه/1348(بريوت: دار الكتب العلمية،  سنة خري الربية صلى اهللا تعاىل عليه وسلم

(بـريوت: مؤسسـة  ت.طـه جـابر العلـواين ،علـم أصـول الفقـه المحصـول فـيحممد بن عمر الرازي، _
   م).1997ه/1418، 3ط الرسالة،

، ت. حممـــد ســـليمان األشـــقر (بـــريوت: مؤسســـة المستصـــفى ،الغـــزايلأبـــو حامـــد حممـــد بـــن حممـــد  _
  م)، 1997ه/ 1417، 1الرسالة، ط

:دار البحـــوث (ديب المصـــالح المرســـلة وأثرهـــا فـــي مرونـــة الفقـــه اإلســـالميحممـــد أمحـــد بوركـــاب، _

  .م)2002ه/1423، 1للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ط

ن (دمشـق: املعهـد العلمـي ، ت. حممـد محيـد اهللا وآخـريْ المعتمدأبو احلسني حممد بن علي البصري، _

  .)د.م.أ م،1965/ه1385الفرنسي للدراسات العربية، 

هرة:دار احلــديث، اخلرطوم:الــدار (القــا المقاصــد العامــة للشــريعة اإلســالمية، ســف حامــد العــامليو _

  .م)1997/ه1417، 3طالسودانية للكتب، 
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(تــونس: الشــركة التونســية للتوزيــع، اجلزائــر:  مقاصــد الشــريعة اإلســالميةحممــد الطــاهر بــن عاشــور، _

  .)، د.م.أم1985املؤسسة الوطنية للكتاب، 

ـــة د/يوســـف أمحــــد حممـــد البـــدوي،_ ـــن تيمي ـــد اب ، 1دار النفـــائس، ط(األردن:  مقاصـــد الشـــريعة عن

  .م)2000/ه1421

(الريـاض: دار  عالقتهـا باألدلـة الشـرعيةمقاصد الشـريعة اإلسـالمية و  ،حممد سعد ابن أمحد اليـويب_
  م). 1998ه/1418، 1ط اهلجرة،

، م1993، 5( دار الغــرب اإلســالمي، ط مقاصــد الشــريعة اإلســالمية ومكارمهــا عــالل الفاســي،_

  .)د.م.أ

، ت.د/حممــد حســن هيتــو (دمشــق: دار المنخــول مــن تعليقــات األصــول، حممــد بــن حممــد الغــزايل_

  .م)1980/ه1400، 2الفكر، ط

(بـريوت: مؤسسـة  المناهج األصولية في االجتهـاد بـالرأي فـي التشـريع اإلسـالمي _فتحي الدريين،
  .م)1997/ه1418، 3الرسالة، ط

لعبــد الــرحيم بــن احلســن نهايــة الســول  مــع شــرحه:منهــاج األصــول عبــد اهللا بــن عمــر البيضــاوي، _

  .)، د.م.أعي (عامل الكتبياإلسنوي ومعه حاشية حممد خبيت املط

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه عبد ايد حممد إمساعيل الُسوسوة، _

  ،م)1997هـ/1418، 1(عمان: دار النفائس، ط اإلسالمي

شهور بن حسـن آل سـلمان (وقـد مجـع تعليقـات مـن ت.م ،الموافقاتإبراهيم بن موسى الشاطيب، _
ه 1417، 1( اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية: دار ابـــــــن عفـــــــان، ط ،ســـــــبقه مـــــــن حمققـــــــي املوافقـــــــات)

  .م)1997/
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(َعمان:املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  نحو تفعيل مقاصد الشريعة اإلسالمية_مجال الدين عطية، 

   .م)2001ه/1422، 1دمشق:دار الفكر، ط

(بـــريوت: دار الكتـــب  نشـــر البنـــود علـــى مراقـــي الســـعودد اهللا بـــن إبـــراهيم العلـــوي الشـــنقيطي، عبـــ_

   .م)1988ه/1409، 1العلمية، ط

البن حزم، عناية: حسن أمحد إسرب، (بريوت: نقد مراتب اإلجماع  أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،_

   .م)1998/ه1419، 1دار ابن حزم، ط

، 1(الكويـت: دار النفـائس، مكتبـة الفـالح، ط يي اإلجماع األصـولنظرة فسليمان األشقر،  رعم_

  .م)1990/ه1410

ــــــبأمحــــــد الريســــــوين، _ ــــــة التقري ــــــب نظري ، م)1997ه/1418 ،1(مصــــــر:دار الكلمــــــة،ط والتغلي
  .م)1994، 1(مكناس: مطبعة مصعب، طو
ــة المصــلحة فــي الفقــه اإلســالميحســني حامــد حســان، _ ، م1981القــاهرة: مكتبــة املتنــيب،( نظري

  ).د.م.أ
(فريجينيا:املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي،  نظريــة المقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبيأمحــد الريســوين، _

  .م)1995ه/1416، 4الرياض: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط

، ت: د/عبـــد اهللا بـــن عبـــد احملســـن الرتكـــي الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــهأبـــو الوفـــاء علـــي بـــن عقيـــل، _
  م)1999/هـ1420، 1رسالة، ط(بريوت: مؤسسة ال

  م).1998/ه1419، 7(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط الوجيز في أصول الفقه _عبد الكرمي زيدان،
، 1، ت.د/فـــــاروق محـــــادة(بريوت: دار اآلفـــــاق اجلديـــــدة، طالـــــورعاألبيـــــاري، علـــــي بـــــن إمساعيـــــل _

  م)1987ه/1407
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  تقعيد والتنظير الفقهيكتب ال

  
ـــــن_ ـــــة، ط األشـــــباه والنظـــــائر ،إبـــــراهيم بـــــن جنـــــيم زيـــــن العابـــــدين ب ـــــريوت: دار الكتـــــب العلمي ، 1(ب

  م).1993ه/1413
، ت.عــادل أمحــد عبــد املوجــود، وعلــي حممــد األشــباه والنظــائر، عبــد الوهــاب بــن علــي ابــن الســبكي_

  م).1991ه/1411، 1(بريوت: دار الكتب العلمية، ط عوض
، 1(بـــــريوت:دار الكتـــــب العلميـــــة، ط لنظـــــائراألشـــــباه وا جـــــالل الـــــدين عبـــــد الرمحـــــان الســـــيوطي،_

  م).1990ه/1411
 ت.أمحـد بوطـاهر اخلطـايب ،إيضـاح المسـالك إلـى قواعـد اإلمـام مالـك ،الونشريسـي_أمحد بن حيـىي 

  م).1980(احملمدية_املغرب: مطبعة فضالة، 
 شــــرحها ودورهــــا يف إثــــراء التشــــريعات احلديثــــة ،تبســــيط القواعــــد الفقهيــــة، _حميــــي هــــالل الســــرحان

  .)م2005ه/1426، 1(بريوت: دار الكتب العلمية، ط

، 1(بــريوت: دار ابــن حــزم، طالتحريــر فــي قاعــدة المشــقة تجلــب التيســيرالزيبــاري، _عــامر ســعيد 

  .م)1994ه/1415

(الريــاض: مكتبــة الرشــد،  التخــريج عنــد الفقهــاء واألصــوليين ،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســني_
  ه).1414
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  ).، د.م.أم1987ه/1407، 1ط( ظير الفقهيالتن، عطية مجال الدين_
ــــدهالــــدريين، _ فتحــــي  ــــة فــــي تقيي ، 3(بــــريوت: مؤسســــة الرســــالة، ط الحــــق ومــــدى ســــلطان الدول

   .م)1984ه/1404

م).، 1993/ه1414، 3(دمشــق: دار القلــم، ط شــرح القواعــد الفقهيــة حممــد الزرقــا،أمحــد بــن _ 
  ، 206_205ص

البن جنيم (بريوت: دار  ر شرح كتاب األشباه والنظائرغمز عيون البصائأمحد بن حممد احلموي، _
  م).1985ه/1405، 1الكتب العلمية، ط

ـــــــد الوهـــــــاب  _ ـــــــن عب ـــــــزول بالشـــــــك الباحســـــــني،يعقـــــــوب ب ـــــــين ال ي (الرياض:مكتبـــــــة قاعـــــــدة اليق
  م).1996ه/1417الرشد،

القـرى_  أمحد بن عبـد اهللا بـن محيـد (مكـة املكرمـة: جامعـة أم ت. د،القواع املقري، حممد بن حممد_

  .)، د.م.أمركز إحياء الرتاث اإلسالمي

، ت.د/ عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا الشـعالن (الريـاض: القواعد د تقي الدين احلصين،أبو بكر بن حمم_

  .م)1997/ه1418، 1مكتبة الرشد، ط

  م).1991ه/1412، 2(دمشق:دار القلم، ط القواعد الفقهية _علي أمحد الندوي،
، 1(الرياض:مكتبــة الرشد،وشــركة الريــاض،ط القواعــد الفقهيــة باحســني،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب ال_

  .م)1998ه/1418

(ميـدان احلسـني_هليوبولس:دار املنـار،  التوجيـهالقواعد الفقهية بين األصالة و  اعيل،حممد بكر إمس_
  م).1997/ه1417، 1ط
يــاض: دار بلنسيــة، الر ( القواعد الفقهية الكبرى ومـا تفـرع عنهـا ،د/ حممد صدقي بن أمحد البورنو_
  .)ه 1417، 1ط
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 القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعامالت الماليةإبراهيم علي أمحد حممد الشـال، _

  .م)2002ه/1422، 1(عمان:دار النفائس، ط

  ).، د.م.أم1968ه/1387، 10(دار الفكر، ط المدخل الفقهي العاممصطفى أمحد الزرقاء، _
ت. حممــــد حســــن حممــــد حســــن إمساعيــــل(بريوت: دار الكتــــب  ،فــــي القواعــــدالمنثــــور ، ركشــــيالز _

، 2ت. د/تيســـــــري فـــــــائق أمحـــــــد حممـــــــود( ط طبعـــــــة أخـــــــرى:و )،م2000ه/1421، 1العلميـــــــة، ط

  .م، د.م.أ)1993

  .)، د.م.أه1416، 1( ط موسوعة القواعد الفقهيةنو، ر البو _حممد صدقي 

وت: مؤسسـة الرسـالة، عمـان: دار البشـري، (بـري  نظرية التعسف في اسـتعمال الحـق ،الدريين_فتحي 

  .م)1998ه/1419، 2ط

(اجلزائــر العاصــمة:دار الصــفاء،  نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا فــي اخــتالف الفقهــاء ،حممـد الروكــي_
  ).م2000ه/1421، 1بريوت:دار ابن حزم، ط

  م).1988/ه1407، 1(مطبعة املدينة،ط النظرية العامة للشريعة اإلسالمية _مجال الدين عطية،
  .م)1997ه/1418، 5(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط نظرية الضرورة الشرعية وهبة الزحيلي،_

، 5(بــريوت: مؤسســة الرســالة، ط الــوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــةالبورنــو،  يحممــد صــدق _
  .م)1998-ه1419
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  كتب الفقه
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  الفقه الحنفي

 للنْســـفي، ت.زكريـــا عمـــريات ز الـــدقائقـالبحـــر الرائـــق شـــرح كنـــم، زيــن الـــدين بـــن إبـــراهيم ابـــن جنـــي_

  .م)1997ه/1418، 1(بريوت:دار الكتب العلمية، ط

(بــريوت: دار الكتـاب العــريب،  بــدائع الصـنائع فــي ترتيـب الشـرائعأبـو بكـر بــن مسـعود الكاسـاين، _

  .م)1982ه/1402، 2ط

 ، ت.حممـــد عبـــد العزيـــز اخلالـــديحاشـــية علـــى مراقـــي الفـــالح للشـــرنبالليالطحطـــاوي احلنفـــي، _

  .م)1997ه/1418، 1(بريوت: دار الكتب العلمية، ط

، 1، تعريب فهمي احلسيين (بـريوت: دار اجليـل، طدرر الحكام شرح مجلة األحكامعلي حيدر، _

  .م)1991/ه1411

 للتمرتاشي للحصكفي شرح تنوير األبصار رد المحتار على الدر المختار حممد أمني ابن عابدين،_

  .م)1966ه/1386، 2(دار الفكر،ط

  ).، د.م.أ3(بريوت: دار الكتب العلمية، ط شرح المجلةسليم رستم باز، _

  .)، د.م.أ(دار الفكر فتح القديرحممد بن عبد الواحد ابن اهلمام، _

  .)، د.م.أم1989ه/1402(بريوت: دار املعرفة،  المبسوط حممد بن أيب سهل السرخسي،_

  

  الفقه المالكي
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أليب بكـــر بـــن عاصـــم(دار الفكـــر،  اإلتقـــان واإلحكـــام فـــي شـــرح تحفـــة األحكـــامالفاســـي،  مّيـــارة_

  .د.م.أ)

، تبصـــرة الحكـــام فـــي أصـــول األقضـــية ومنـــاهج األحكـــامإبـــراهيم بـــن علـــي ابـــن فرحـــون املـــالكي، _

  .م)1986-ه1406، 1(القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، ط

(بـــــــريوت:دار الكتـــــــب  للـــــــدردير بيـــــــرعلـــــــى الشـــــــرح الك حاشـــــــية حممـــــــد بـــــــن أمحـــــــد الدســـــــوقي،_

  .م)1996ه/ 1،1417العلمية،ط

(بــريوت: دار املعرفــة،  لعلــي أيب احلســن املــالكي حاشــية علــى كفايــة الطالــب الربــانيعلــي العــدوي، _

  .د.م.أ)

ـــــس القـــــرايف، _ ـــــذخيرةأمحـــــد بـــــن إدري ـــــريوت:دار الغـــــرب اإلســـــالمي، ط ، ت.ســـــعيد أعـــــرابال ، 1(ب

  .م)1994

  .)، د.م.أ(دار الفكر مع حاشية العدوي شرح مختصر خليلرشي، حممد بن عبد اهللا اخل_

  .)، د.م.أ(بريوت: دار الفكر الفواكه الدواني أمحد بن غنيم النفراوي،_

، ت حممــد حســن امســا المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، لقاضــي عبــد الوّهــابعلــي بــن نصــر ا _
  م).1998ه/1418، 1(بريوت: دار الكتب العلمية، ط الشافعي لعي
  .).م.أ(بريوت: دار صادر، د المقدماتحممد بن أمحد بن رشد، _

، 3دار الفكـــــــر، ط( مواهـــــــب الجليـــــــل لشـــــــرح مختصـــــــر خليـــــــلحممــــــد بـــــــن حممـــــــد احلطــــــاب، _

  .)، د.م.أم1992ه/1412
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  الفقه الشافعي

  .)، د.م.أ، تصحيح: حممد زهري النجار (بريوت: دار املعرفةاألم حممد بن إدريس الشافعي،_

  .(دار إحياء الرتاث العريب، د.م.أ) للنوويتحفة المحتاج بشرح المنهاج مي، تاهلي ابن حجر_

، ت: حممــــود مطرجــــي ومجاعــــة (بــــريوت: دار الفكــــر، الحــــاوي الكبيــــر علــــي بــــن حممــــد املــــاوردي،_

  .)، د.م.أم1994ه/1414

م، 1984ه/1404(بــــريوت: دار الفكــــر،  حاشــــية علــــى نهايــــة المحتـــاج للرملــــيالشرباملســـي، _

  ..أ)د.م

  .)، د.م.أ(دار الفكرللشريازي  المجموع شرح المهذب حميي الدين بن شرف النووي،_

للرافعـي (بـريوت: دار القلـم،  المصباح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـرأمحد بن حممد الفيومي،  _

  .).م.أد

، كــر(دار الف للنــووي مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاجحممــد اخلطيــب الشــربيين، _

  .)د.م.أ

  .(بريوت: دار الفكر، د.م.أ) الفتاوى الفقهية الكبرىابن حجر اهليتمي، _

  .)، د.م.أ(دار الفكر المهذب في فقه اإلمام الشافعي إبراهيم بن علي الشريازي،_

  

  الفقه الحنبلي
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، ت. يوسـف بـن أمحـد البكـري، وشـاكر بـن أحكام أهل الذمـة،  ابن قيم اجلوزيةحممد بن أيب بكر  _
  .م)1997ه/1417، 1توفيق العاروري(الدمام: رمادي للنشر، بريوت: دار ابن حزم، ط

ــراجح مــن الخــالف علــي بــن ســليمان املــرداوي،_  ت.حممــد حامــد الفقــي ،اإلنصــاف فــي معرفــة ال

  .م)1986ه/1406، 2(بريوت:دار إحياء الرتاث العريب،ط

ب: عبــد الرمحــان بــن حممــد بــن قاســم ، مجــع وترتيــمجمــوع الفتــاوىأمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة، _

  .)، د.م.أ(الرباط: مكتبة املعارف وابنه حممد

  .م)1983ه/1403(بريوت: دار الكتاب العريب،  المغنيعبد اهللا أمحد ابن قدامة، _

  .)، د.م.أبريوت: دار املعرفة( الفتاوى الكبرىأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،  _

للحجــاوي، تعليــق. هــالل مصــيلحي نــاع عــن مــتن اإلقنــاع كشــاف القمنصــور بــن يــونس البهــويت، _

  .)، د.م.أم1982ه/1402(بريوت:دار الفكر،  مصطفى هالل

  

  الفقه الظاهري:

 وطبعـة أخـرى: ت. .)، د.م.أت. أمحـد حممـد شـاكر (دار الفكـر المحلـى، علي بن أمحد ابن حزم،_

  .).م.أد (بريوت: دار الكتب العلمية، د العزيز الغفار سليمان البنداريعب

  

  الفقه المقـارن، وكتب  فقهية معاصرة
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ـــــو صـــــفية،_ ـــــي الشـــــريعة اإلســـــالمية فخـــــري أب ـــــورة: مطـــــابع الرشـــــيد، ط اإلكـــــراه ف ـــــة املن ، 1(املدين

  .م)1982/ه1402

، م1989ه/1409، اشـــريفة(دار  دبدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــ حممـــد بـــن أمحـــد بـــن رشـــد،_

  .)د.م.أ

(اجلزائــر: دار إحيــاء الــرتاث  المنــة فــي التعليــق علــى فقــه الســنةتمــام األلبــاين، _حممــد ناصــر الــدين 

  .العريب)

، 2(بــــــريوت: دار البيــــــارق، ط الجهــــــاد والقتــــــال فــــــي السياســــــة الشــــــرعيةحممــــــد خــــــري هيكــــــل، _

  .م)1996ه/1417

  .)د.م.أ العريب ، (دار الفكر العقوبة حممد أبو زهرة،_

  .م)1984ه/1404، 1الفكر، ط(دمشق: دار  الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي، _

، 2ط ،(بـريوت: مؤسسـة الرسـالة المفصـل فـي أحكـام المـرأة والبيـت المسـلمعبد الكرمي زيـدان، _

  .م)1994ه/1415

(عمــان: دار النفــائس،  مقاصــد المكلفــين فيمــا يتعبــد بــه لــرب العــالمينعمــر ســليمان األشــقر، _

  .م)1991/ه1411، 2الكويت: مكتبة الفالح، ط

_خصائصـه ونقائصـه_(مكة املكرمـة: منهج البحث في الفقه اإلسـالميأبو سليمان، _عبد الوهاب 
 م).1996ه/1416، 1املكتبة املكية، بريوت: دار ابن حزم، ط
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  حكام السلطانيةاأل و  السياسة  كتب

  

(بـــريوت: دار  ، ت: حممـــد حامـــد الفقـــياألحكـــام الســـلطانية احلســـني الفـــراء أبـــو يعلـــي،_حممـــد بـــن 

  .م)1983ه/1403العلمية،  الكتب

ــة علــي بــن حممــد املــاوردي،_ ،ت: خالــد عبــد اللطيــف الســبع األحكــام الســلطانية والواليــات الديني

  .م)1990/ه1410، 1(بريوت: دار الكتاب العريب، ط



 ___________________________________________________________الفهارس  

473 

، 12، تعريـــــــب: خـــــــريي محـــــــاد (بـــــــريوت: دار اآلفـــــــاق اجلديـــــــدة، طرألميـــــــا ،نيوقولـــــــو مكيـــــــاڤللي _
  م).1985ه/1405

مؤسســة (بــريوت:  السياســة الشــرعية فــي ضــوء نصــوص الشــريعة ومقاصــدها اوي،_يوســف القرضــ
  م).2000ه/1421، 1الرسالة، ط

، ت: حممــد حامـــد الطــرق الحكميـــة فــي السياســة الشــرعية ابــن قــيم اجلوزيــة،_حممــد بــن أيب بكــر 
   .)، د.م.أالفقي، (بريوت: دار الكتب العلمية
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  فقه األولويات وفقه الدعوةكتب  

  

(بــريوت: مؤسســة الرســالة،  أولويــات الحركــة اإلســالمية فــي المرحلــة القادمــة _يوســف القرضــاوي،
  م).2000ه/1421، 1ط

)_سلســـلة فقـــه 56_إصـــدار مركـــز التفكـــري اإلبـــداعي(تأصـــيل فقـــه الموازنـــات، بـــد اهللا الكمـــايلع_

  .م)2000ه/1421، 1)(بريوت: دار ابن حزم، ط2األولويات(

(الســـلفية والتصـــحيح)(لندن:  يج الفـــروع الدعويـــة علـــى األصـــول الشـــرعيةتخـــر : _عبـــد اهللا املغـــريب

   .م)1998ه/1419 ،2املطبعة احلديثة، ط

، : دار اهلــدى(عــني مليلــة_اجلزائر الــدعوة اإلســالمية تســتقبل قرنهــا الخــامس عشــر، _حممــد الغــزايل
  .)د.م.أ

  .)للنشر، د.م.أ (اجلزائر:دار الصديقية الدعوة قواعد وأصولمجعة أمني عبد العزيز، _

) 55، إصـــدار مركـــز التفكـــري اإلبـــداعي(الشـــريعة اإلســـالمية وفقـــه الموازنـــاتعبـــد اهللا الكمـــايل، _
  م)2000/ه1421 ،1ط (بريوت: دار ابن حزم،

)، 22سلســــــــلة الرســــــــائل اجلامعيــــــــة( _دراســــــــة يف الضــــــــوابط_فقــــــــه األولويــــــــات _حممــــــــد الــــــــوكيلي،

  .م)1997ه/1416، 1ط، سالمي(هريندن_فريجينيا: املعهد العاملي للفكر اإل
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_دراســـــة تأصـــــيلية الفقـــــه الحركـــــي فـــــي العمـــــل اإلســـــالمي المعاصـــــر ،موســـــى إبـــــراهيم اإلبـــــراهيم_

  .م)1997ه/1418، 1نقدية_(عمان:دار عمار، بريوت، عمان:دار البيارق، ط

  .)م2000ه/1421، 1(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط فقه األولوياتفي ، _يوسف القرضاوي

_إصـــــــدار مركـــــــز التفكـــــــري مقاصـــــــد الشـــــــريعة فـــــــي ضـــــــوء فقـــــــه الموازنـــــــاتايل، بــــــد اهللا الكمـــــــع_

  .م)2000ه/1421، 1(بريوت:دار ابن حزم، ط )3)_سلسلة فقه األولويات(57اإلبداعي(

_إصــــــدار مركــــــز التفكــــــري مــــــن فقــــــه الموازنــــــات بــــــين المصــــــالح الشــــــرعية، بــــــد اهللا الكمــــــايلع _

  .م)2000ه/1421، 1بن حزم، ط)(بريوت:دار ا4)_سلسلة فقه األولويات(58اإلبداعي(

  .)، د.م.أ(الدوحة: مطابع قطر الوطنيةهموم داعية، _حممد الغزايل

  كتب التربية

، ت.أميـــــــــن بــــــــن عـــــــــارف اآلداب الشــــــــرعية والِمـــــــــنح المرعيــــــــة، املقدســــــــي حممــــــــد بــــــــن مفلـــــــــح_

  .م)1996ه/1417، 1الدمشقي(بريوت:دار الكتب العلمية، ط

ــد المحــب أيهــاالغــزايل، أبــو حامــد حممــد بــن حممــد _ ، 1(بــريوت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، ط الول
  م)1990ه/1410

ــــــــن حممــــــــد  _ ــــــــو حامــــــــد الغــــــــزايلحممــــــــد ب ــــــــدين ،أب ــــــــوم ال ــــــــاء عل ــــــــر:دار الثقافــــــــة،ط إحي ، 1(اجلزائ

  .م)1991ه/1411

، م1990، 1(غردايــة_اجلزائر: ط اإلنســان حــين يكــون كــال وحــين يكــون عــدالجــودت ســعيد، _

  .)د.م.أ
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، ت.د/حممـد زيـنهم حممـد عـزب (القـاهرة: مكتبـة بدايـة الهدايـة ،الغـزايل أبـو حامـدحممد بـن حممـد  _

  .م)1993/ه1413، 1مدبويل، ط

  م)1977هـ/1397، 1(مصر: مكتبة اخلاجني، ط التربية األخالقية اإلسالمية _مقداد ياجلن،

  .)، د.م.أم2000(اجلزائر:دار املعرفة،  جدد حياتكحممد الغزايل، _

ــدا ابــن قــيم اجلوزيــة،_ ، ت.عبــد الجــواب الكــافي فــيمن ُســئل عــن الــدواء الشــافي أو ء والــدواءال

  .)، د.م.أم2001ه/1421،(بريوت:املكتبة العصرية الكرمي الفضيلي

دراسـة مقارنـة _ )La morale du Koran( دسـتور األخـالق فـي القـرآن_حممـد عبـد اهللا دراز، 
بور شاهني، (بريوت: مؤسسة الرسـالة، تعريب وحتقيق وتعليق: د/عبد الص_لألخالق النظرية يف القرآن

  م)1998ه/1418، 10ط

  .م)2003/ه1424، 1ابن حزم، ط (بريوت: در صيد الخاطرعبد الرمحن ابن اجلوزي: _

، ت. جلنــة إحيــاء الـــرتاث عـــدة الصــابرين وذخيــرة الشــاكريناجلوزيــة،  قــيمابــن _حممــد بــن أيب بكــر 

   .م)1983/ه1403، 5العريب، (بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، ط

، (الريـاض: دار املـريخ، علـم الـنفس التربـوي فـي اإلسـالمويوسف مصطفى القاضي،  _مقداد ياجلن

  .)م، د.م.أ1981/ه1401

، 2(بـــــريوت: دار الكتـــــاب العـــــريب، طعـــــوارف المعـــــارفعبـــــد القـــــاهر بـــــن عبـــــد اهللا الســـــهروردي، _
  .م)1983ه/1403

لواقـــع والطموح_(عمـــان_األردن: دار _رؤيـــة يف افاعليـــة المســـلم المعاصـــرابـــن عيســـى باطـــاهر، _

  .م)1997/ه1417، 1البيارق، ط
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، مـــدارج الســـالكين بـــين منـــازل إيـــاك نعبـــد وإيـــاك نســـتعينحممـــد بـــن أيب بكـــر ابـــن قـــيم اجلوزيـــة، _

  .)، د.م.أم1972ه/1392، فقي(بريوت:دار الكتاب العريبت.حممد حامد ال

، 7ط (بـريوت: دار النفـائس، راتـب عرمـوشت.أمحـد  الفوائـد،، حممد بـن أيب بكـر ابـن قـيم اجلوزيـة_
  م).1986ه/1406

ـــن تيميـــة_حممـــد عبـــد اهللا عفيفـــي،  ـــة عنـــد اب (الريـــاض: مركـــز امللـــك فيصـــل للبحـــوث النظريـــة الخلقي

  .م)1988ه/1408، 1والدراسات اإلسالمية، ط
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  المعاجم

  .)، د.م.ألقاهرة: دار الرشاد، ت. عبد املنعم احلفين (االتعريفات ،_علي بن حممد الشريف اجلرجاين

وحممـد املصـري (بـريوت :مؤسسـة الرسـالة  ، ت. عـدنان درويـشالكليات ،وسى الكفـويأيوب بن م_

  .م)1993ه/1413، 2،ط

  .وآخرْين (دار املعارف، د.م.أ) ، ت. عبد اهللا علي الكبريلسان العربحممد بن مكرم ابن منظور، _

، ت. مصـــطفى الســـقا وحســـني نصـــار ط األعظـــمالمحكـــم والمحـــيمساعيـــل بـــن ســـيده، إعلـــي بـــن _

  .)، د.م.أم1958ه /1377(معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية، 

(املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة والعلوم_جامعـــة  المعجـــم العربـــي األساســـي_أمحـــد العايـــد ومجاعـــة، 

  .)، د.م.أم1989الدول العربية، 

ـــــاييس اللغـــــةبـــــن فـــــارس، أمحـــــد _ ، 3هـــــارون (مكتبـــــة اخلـــــاجني، ط د الســـــالمت. عبـــــ ،معجـــــم مق
  ).، د.م.أم1981ه/1402

  

  التراجمالتاريخ و كتب  

  .)،د.م.أ(بريوت: دار الفكر البداية والنهاية ،إمساعيل بن كثري_
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ــاء وطبقــات األصــفياء ،ن عبــد اهللا أبــو نعــيم األصــبهاينأمحــد بــ_ ــة األولي (بــريوت: دار الكتــاب  حلي

  .م)1980ه/1400، 3العريب، ط

شــعيب األرنــؤوط، ت.مــأمون الصــاغرجي و  4اجلــزء: ،ســير أعــالم النــبالءد بــن أمحــد الــذهيب، حممــ_

  .م)1981/ه1401، 1(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

 ت.شـــعيب األرنـــاؤوط وأكـــرم البوشـــي، 14اجلـــزء: ، ســـير أعـــالم النـــبالءحممـــد بـــن أمحـــد الـــذهيب، _

  .م)1983/ه1403، 1(بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

  

  متفرقةكتب  

أيب عبـد  مجـع وعنايـة:األجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، احل بن فوزان بن عبد اهللا، _ص

  .م)1997/ه1418، 2اهللا مجال الدين بن فرحيان احلارثي، (الرياض: دار السلف، ط

، املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي_ سلســلة أزمــة العقــل المســلم عبــد احلميــد أمحــد أبــو ســليمان،_

  .م)1992/ه1413، 2)_ (عني مليلة_اجلزائر: دار اهلدى، ط1( ةإلسالمياملنهجية ا

، كتـاب أصول الحكم علـى المبتدعـة عنـد شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، يـيبأمحد بن عبد العزيز احلل_
، 1ســــــــــــالمية، ط(قطــــــــــــر: وزارة األوقــــــــــــاف والشــــــــــــؤون اإل ه1417، رمضــــــــــــان55األمــــــــــــة، عــــــــــــدد:

  م).1997يناير_فرباير

جـــــــزء التمــــــدن واحلضـــــــارة والعمـــــــران، ت: حممـــــــد  ،األعمـــــــال الكاملـــــــةوي، رفاعــــــة رافـــــــع الطهطـــــــا_

  .م)1973، 1(بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعمارة
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، 1(السـعودية:دار ابـن عفـان، ط ت.سـليم بـن عيـد اهلـاليل ،االعتصام إبراهيم بن موسى الشـاطيب،_

  .م)1997ه/1418

، ت: لصــراط المســتقيم لمخالفــة أصــحاب الجحــيماقتضــاء ا أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة،_

  .م)1998/ه1419، 2د/ناصر بن عبد الكرمي العقل، (الرياض: دار اشبيليا، ط

  .)، د.م.أم 1952، 2( دار الفكر العريب، ط اإلمام مالكحممد أبو زهرة، _

ــــــو زيــــــد،  ــــــن القــــــيم_بكــــــر بــــــن عبــــــد اهللا أب ــــــوم اب ــــــب لعل ، 2(الســــــعودية: دار العاصــــــمة، ط التقري
  م).1996ه/1417

ـــــــــن ناصـــــــــر الغامـــــــــدي،_ ـــــــــة الرشـــــــــد، طحقيقـــــــــة البدعـــــــــة وأحكامهـــــــــا ســـــــــعيد ب ، 3(الرياض:مكتب

  .م)1999/ه1419

(دمشــق: دار  ضــوابط المعرفــة وأصــول االســتدالل والمنــاظرةعبــد الــرمحن حســن حبنكــة امليــداين، _

  .م)1998/ه1419، 5القلم، ط

  .م)1999، 1اإلسالمي، ط (دار الغرب عوامل الشهود الحضاريد/عبد ايد النجار، _

(اجلزائـر: دار رحـاب، فن كتابة البحـوث العلميـة وإعـداد الرسـائل الجامعيـة_حممد عثمان اخلشت، 
  د.م.أ).

 منهج أهـل السـنة والجماعـة فـي نقـد الرجـال والكتـب والطوائـفربيع بن هادي عمري املدخلي، _

  .م)2002/ه1423، 1(القاهرة:دار املنهاج، ط

ــــــــاهي الشــــــــرعية ،يلســــــــليم بــــــــن عبــــــــد اهلــــــــال_ ، 1(القــــــــاهرة: دار ابــــــــن عفــــــــان، ط موســــــــوعة المن

  .م)1999/ه1419
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(القــاهرة: مكتبــة الــرتاث اإلســالمي، بــريوت: دار اجليــل،  نــداء للجــنس اللطيــف حممــد رشــيد رضــا،_

  .م)1985ه/1405، 2ط
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  الرسائل الجامعية:

  

ــره فــي اخــ ،زاليف عبــد احلميــد_ رســالة ماجســتري، (باتنــة:  ،تالف الفقهــاءاالجتهــاد المقاصــدي وأث
  م).2000م_1999ه/1420ه_1419جامعة العقيد خلضر، 

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،عــز الــدين حيــي_ رســالة  ،_دراســة أصــولية وفقهيــة_ضــوابط األمــر ب
  ).د.م.أماجستري، (اجلزائر: املعهد الوطين العايل ألصول الدين_اخلروبة_ 

رســــالة دكتـــــوراه، ، ت بالجزئيـــــات وأثرهــــا فـــــي االجتهــــاد الفقهـــــيعالقـــــة الكليــــال راشــــد، كمــــا_

  .م)2004_2003ه/1425_1424جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، (قسنطينة:

املعهــد الــوطين  رســالة ماجســتري، (باتنــة: ،العمــل باالحتيــاط فــي الشــريعة اإلســالمية، منوبــة برهــاين_

  .م)1999م_1998ه/1420ه_1419للتعليم العايل للعلوم اإلسالمية، 

ــره فــي األحكــام الشــرعية ،يـــيبحبيبــة رحا_ رســالة ماجســتري، (قســنطينة، جامعــة  ،فقــه الوســائل وأث
  م).2002األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، 

، رســــالة ماجســــتري، المصــــلحة الشــــرعية وتطبيقاتهــــا عنــــد ابــــن قــــيم الجوزيــــةعلــــواش،  ةمســــعود_
  م).1999م_1998ه/1419ه_1418القادر للعلوم اإلسالمية، جامعة األمري عبد  :(قسنطينة

رسالة ماجسـتري، (قسـنطينة: جامعـة األمـري عبـد  ،مقاصد الشريعة عند ابن عاشور ،سوابعة خملوف_
  م).1996ه/1417القادر للعلوم اإلسالمية، 
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ادر، (قســـنطينة: جامعـــة األمـــري عبـــد القـــ ، رســـالة ماجســـتري،نظريـــة األعـــذار الطارئـــةكمـــال لـــدرع، _

  .م)1996م_1995ه/1416

  

  

  

  

  

  المقـاالت

  

  المجالتأ_ في  

جـــدة، ، ، جملـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي"بـــالرخص الشـــرعية وحكمـــه "األخـــذحممـــد رفيـــع عثمـــاين، _

  .)م1994ه/1415( ،8عدد:

ــــــــب" رجــــــــب التميمــــــــي،_ ــــــــال األنابي ــــــــة جممــــــــ، "أطف  ،2:عــــــــدد،  جــــــــدة، ع الفقــــــــه اإلســــــــالميجمل
  م)، اجلزء األول.1987ه/1407، (3عددو م)، اجلزء األول ، 1986ه/1407(

، 23: عــدد ،جملــة البحــوث الفقهيــة املعاصــرة ،"وحمايــة البيئــة اإلســالم"حممــود صــاحل العــاديل، د/_

  .م)1994أكتوبر_نوفمرب_ ديسمرب  (ربيع اآلخر_مجادى األوىل_مجادى اآلخرة/



 ___________________________________________________________الفهارس  

484 

"، جملــة احلكمــة، م"تــزاحم األحكــام الشــرعية فــي الــدعوة عنــد شــيخ اإلســالأبــو بكــر البغــدادي، _
  ه).1416(مجاد ثان  ،7عدد بريطانيا_ ليدز،

 جـــدة، جملـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي، حضـــور المناســـبات فـــي الغـــرب،_حميـــي الـــدين قـــادي، حـــول 
  اجلزء الثاين. م)،1987ه/1407( ،3عدد

 ، جملـة"حـوار مـع فضـيلة شـيخنا وأسـتاذنا محمـد ناصـر الـدين األلبـاني" عبد الرمحن عبـد اخلـالق،_

  .م)1993/يناير ه1413، (رجب 33الفرقان، عدد

، م)1996ه/1417( ،9دد:جدة، عـ ،جملة جممع الفقه اإلسالمي "سد الذرائع"،وهبة الزحيلي، _
  اجلزء الثالث.

ـــة: حجيتهـــا ،ريـــاض منصـــور اخلليفـــي_ ، جملـــة الشـــريعة وضـــوابط االســـتدالل بهـــا" "القاعـــدة الفقهي
 55لـــــــــــــــــس النشـــــــــــــــــر العلمـــــــــــــــــي، عـــــــــــــــــدد: والدراســـــــــــــــــات اإلســـــــــــــــــالمية، جامعـــــــــــــــــة الكويـــــــــــــــــت، جم

  .م)2003ديسمربه/1424شوال(

ــين الشــاطبي وابــن عاشــور"عبــد ايــد النجــار،"_ جملــة  ،مســالك الكشــف عــن مقاصــد الشــريعة ب
، 2، قســــــــــنطينة، عــــــــــدد: جامعــــــــــة األمــــــــــري عبــــــــــد القــــــــــادر للعلــــــــــوم اإلســــــــــالميةالعلــــــــــوم اإلســــــــــالمية، 

  م)1987مايه/1407(رمضان

البيــان، ، جملــة شــاركة فــي وســائل اإلعــالم بــين المصــالح والمفاســد""الم_حممــد عبــد اهللا الــدويش، 
ذو ( ،183العــــــــــــــــــــدد: ، املنتــــــــــــــــــــدى اإلســــــــــــــــــــالمي، اجلــــــــــــــــــــزء األول مــــــــــــــــــــن املقــــــــــــــــــــال يف:لنــــــــــــــــــــدن

  م).2003فربايره/1423(ذو احلجة ،184عددال زء الثاين يف. واجل)م2003/ينايره1423القعدة
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جملــة الشــريعة والدراســات  ،"الميفقــه الموازنــات فــي الشــرع اإلســ "مــنهج _حســن ســامل الدوســي،
، (مجــــــــــــــــادى اآلخــــــــــــــــرة 46عــــــــــــــــددجامعة الكويــــــــــــــــت، جملــــــــــــــــس النشــــــــــــــــر العلمــــــــــــــــي، ،اإلســــــــــــــــالمية

  م)، 2001سبتمربه/1422

ـــالد  ، حـــولأمحـــد بـــن محـــد اخلليلـــي _ ـــى ب  جـــدة، جملـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي، ،الغـــربالهجـــرة إل
  اجلزء الثاين.م)، 1987ه/1407(، 3:عدد

  

  ةالشبكة المعلوماتيب_ في  

ــــــة اإلســــــالم"حممــــــد طــــــي، _د/ ــــــوانين البيئ ــــــة: www.Shahrodi.comموقــــــع:، "وق ــــــاريخ املعاين ، ت
  .2005أفريل13

آفـاق: جملـة فصـيلة  ،"االتفاقيـات الفلسـطينية اإلسـرائيلية بـين الواقـع والتوقعـات" ،صخر أبو نزار_
، تــــــــــــاريخ .aafaq.org wwwتصــــــــــــدر عــــــــــــن أكادمييــــــــــــة املســــــــــــتقبل للتفكــــــــــــري اإلبــــــــــــداعي، موقــــــــــــع:

  .2005أفريل13عاينة:امل

، تــــاريخ املعاينــــة: www.Balagh.comموقــــع:  "التخليــــة ثــــم التحليــــة"،، هــــالل حســــني العمــــاين _
  .2005أوت 11

، تـــاريخ  www.bilogy.arabhs.comموقـــع: ، "التربيـــة البيئيـــة مطلـــب ملـــح" _مل يــذكر الكاتـــب،
   .2005أفريل  6 :املعاينة

، تــــــــــــــاريخ www.undp.org موقــــــــــــــع: "،م2003تقريــــــــــــــر التنميــــــــــــــة اإلنســــــــــــــانية العربيــــــــــــــة_"
  .م2005أوت1املعاينة:
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، تـــــاريخ www.Shabakah.net ، موقـــــع:تكـــــرار الحـــــج ومـــــا يترتـــــب عليـــــه_مل يـــــذكر الكاتـــــب، 
   .2005أفريل  06املعاينة:

  

ـــة الحكـــام أيهـــا  عمـــر أســـامة العتيـــيب، أبـــو _ ـــم يخترعهـــا العلمـــاء لحماي "قاعـــدة: درء المفاســـد ل
، تــاريخ املعاينــة: www.Sahab.netفية، املنــرب اإلســالمي، موقــع: شــبكة ســحاب الســل ،المســعري"

   .2005أوت 23

 المــــــرأة للســــــيارة بــــــين الحــــــق والباطــــــل"، قيــــــادة"، ذيــــــاب بــــــن ســــــعد آل محــــــدان الغامــــــدي _
  م2004جانفي  24: اريخ املعاينة، تwww.saaid.net:موقع

حـول التـزام املوقـف الشـرعي مـن قـانون  موجهة إلى مجلس األمة الكـويتيكلمة _مل يذكر الكاتـب، 
تــاريخ  ،www.Al-Forqan.net، موقــع: م21/03/2005، تــاريخ 335املــرأة جملــة الفرقــان، عــدد 

  .م2005أفريل  06املعاينة: 
، www.fateh.net:موقــع ،حركــة التحريــر الفلســطيين ،"!مــن يحكــم أمريكــا؟"مل يــذكر الكاتــب، _

  2005أفريل  13املعاينة: تاريخ 

  

  ج_مقـاالت أخرى

 1صمفـــاتيح خطـــاب التحـــالف، -اجلزائريـــة نائـــب رئـــيس حركـــة جمتمـــع الســـلم-عبـــد الـــرمحن ســـعيدي
  أمانة اإلعالم. -البليدة-(املدخل) املكتب الوالئي
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  الفصل الثالث: القـاعدة الضد:(جنس فعل المأمور به أعظم  
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