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ملخص البحث

ون�س هذه �لقاعدة: )�لوقائع �لتي تعر�س لها ظروف عار�سة، �أو تكون طبيعتها 
ا لتغري امل�سالح والأعراف حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص يقطعها عن نظائرها  التغري تبعاً

ال�سكلية ويربطها باأ�سولها الأليق بها(.

وتهدف �لدر��سة �إلى �لربط بني �لتاأ�سيل للقاعدة، وتوظيفها يف �سبط �حلالت 
مو�زنة  يف  �ملعيار  مبثابة  �ل�سو�بط  هذه  لت�سبح  ��ستثنائي؛  حكم  �إلى  حتتاج  �لتي 
�إلى  �لوقائع �ل�ستثنائية، بحيث ل يفرط يف �مليل  و�أدلة  �ملجتهد بني �لأدلة �لأ�سلية 
اإذ يتعني النظر يف الوقائع التي يحتمل ا�ستثناوؤها من  اأحدهما على ح�ساب الآخر، 
احلكم العام. فاإن حتققت فيها ال�سوابط ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء جاز ذلك، واإل 

تعني البقاء على احلكم الأ�سلي الذي يدل عليه ظاهر الن�سو�ص. 

الأ�سلي  احلكم  من  لال�ستثناء  الرئي�سية  الأ�سباب  اأن  اإلى  البحث  خل�ص  وقد 
خم�سة: ال�سرورة، احلاجة، امل�سلحة، مراعاة الواقع، وجود قرائن �سارفة عن العمل 

بالدليل الأ�سلي. 

كما خل�س �إلى �أن لكل و�حد من �أ�سباب �ل�ستثناء �خلم�سة -�آنفة �لذكر- �سو�بط 
ا قبل ت�سحيح �ل�ستثناء. وُيكَت�سف �أحد �أهم �أ�سباب �لنحر�ف  ل بد من حتققها جميعاً
عن �لطريق �لو�سط �ملعتدل يف �ل�ستدلل: �إذ� ُحكم مبوجب �سبب �ل�ستثناء مع تخلف 

اأحد ال�سوابط، اأو عند الغفلة عن ال�ستثناء على الرغم من حتقق جميع ال�سوابط.

واملنهج الذي مت العمل به يف هذا البحث هو املنهج الو�سفي.
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املقدمة

ه من اأحبَّ من عباده يف الدين،  احلمد هلل الذي نوَّر بالعلم قلوب املوؤمنني، وفقَّ
وجعلهم من ورثة الأنبياء واملر�سلني، وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمةاً للعاملني، 
نبينا وقدوتنا حممد، وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد:

�لذي  �لع�سر  ول�سيما يف هذ�  باملجتمعات،  ا  فتكاً �لأمر��س  �أكرث  فالتطرف من 
ت�سعبت فيه طرق التطرف وتداخلت ب�سكل غري م�سبوق، فاأ�سبح من الواجب التنوع 
يف الدرا�سات املتخ�س�سة التي تركز على جوانب حمددة؛ لال�ستفادة من جمموعها 
يف معاجلة التطرف. ومن هنا جاءت فكرة هذا امل�سروع البحثي الذي ُيعنى بالإ�سهام 
يف معاجلة التطرف من جانٍب حمدٍد، وهو جانب القواعد املقا�سدية. ويف نطاق اأحد 
اأنواع التطرف، وهو التطرف املبني على اخللل يف فهم ال�سريعة وطريقة تطبيقها، 
ل املبني على توظيف الدين لتحقيق املاآرب الفكرية اأو ال�سيا�سية املتطرفة. وقد مت 
اختيار القواعد دون الدرا�سات ال�سرعية الأخرى؛ لكون القواعد تخت�سر املراد يف 

عبارات كلية خمت�سرة، تو�سل اإلى الهدف ب�سكل حمكم ودقيق.

 وهذا امل�سروع البحثي مت فيه اختيار اأهم قواعد مقا�سد ال�سريعة ذات ال�سلة 
النزعات  التعامل مع  لل�سريعة من جهة، وطريقة  الو�سطي  الفهم  بتحقيق  املبا�سرة 
املتطرفة لدى اآحاد املكلفني من جهة اأخرى، مع بيان وجه ال�ستفادة منها يف معاجلة 

التطرف، وحتقيق الو�سطية. 

وقد مت تق�سيم هذا امل�سروع اإلى خم�سة اأبحاث، اأحدها: هذا البحث الذي بعنوان: 
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التغري  طبيعتها  من  التي  والوقائع  العار�سة  للظروف  ال�سريعة  مراعاة  يف  قاعدة 

للمحافظة على و�سطية ال�سريعة)1(.

وتتلخ�ص م�سكلة الدرا�سة يف هذا البحث يف الآتي: 

من اأ�سعب الوقائع على املجتهد الوقائع غري املاألوفة، والتي حتتاج اإلى اجتهاد 
يخ�سها بحكم ا�ستثنائي، واأهمها نوعان: 

�لوقائع �لتي تعر�س لها ظروٌف وفروق دقيقة موؤثرة يف �حلكم؛ فيتعني �لعدول . 1
وقواعدها  باأدلتها  وربطها  ال�سكلية،  الوقائع عن حكم نظائرها  بحكم هذه 

الأليق بها.

فيتعني . 2 الأعراف،  اأو  امل�سالح  لتغري  ا  وفقاً التغري  طبيعتها  من  التي  الوقائع 
اأو  امل�سالح  على  اجلمود  وعدم  اجلديدة،  الأعراف  اأو  بامل�سالح  ربطها 
الع�سر  يف  كذلك  تعد  ومل  الن�ص،  ورود  وقت  مثمرة  كانت  التي  الأعراف 

�حلا�سر.

ولكن كيف يتعامل املجتهد مع هذين النوعني بو�سطية واعتدال؟ 

هذه م�سكلة البحث، و�سوؤاله الرئي�ص. ويتفرع هذا ال�سوؤال اإلى ثالثة اأ�سئلة:
والبحوث الأربعة الأخرى هي:   )1(

1. قاعدة )تكاليُف ال�سريعة جاريٌة على الطريق الو�سط...(، واأثرها يف معاجلة التطرف، وهو حمكم 
ومن�سور يف جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية، العدد 49.

ا  وفقاً لغتهم  فهم  من  اإل  الفهم  حق  يفهمها  فال  للعرب،  املعهود  بالل�سان  نزلت  )ال�سريعة  قاعدة   .2
ملعهودهم(، و�أثرها يف حتقيق �لو�سطية يف فهم �لن�سو�س �ل�سرعية. وهو مَكم ومن�سور يف جملة 

جامعة اأم القرى لعلوم ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، العدد 80.
3. قواعد مقا�سدية معينة على معاجلة التطرف، وهو حمكم ومن�سور يف جملة جامعة اأم القرى لعلوم 

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، العدد 81.
حتقيق  يف  واأثرها  املوؤثرة،  والقرائن  للن�ص  الظاهرة  الدللة  بني  املوازنة  يف  مقا�سدية  قواعد   .4
الو�سطية. وهو حمكم ومن�سور يف جملة البحوث الإ�سالمية التابعة للرئا�سة العامة للبحوث العلمية 

والإفتاء، العدد: 124.



أ. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

العدد  اخلامس واخلمسون  21العدد  اخلامس واخلمسون 20

كيف مييز املجتهد هذين النوعني من الوقائع عن بقية الوقائع؟ . 1

ما �حلالت �لأ�سا�سية �لتي ترجع �إليها هذه �لوقائع �ل�ستثنائية؟ وما �سو�بط . 2
كل حالة؟ 

يف . 3 �إفر�ط  غري  من  معها؛  �لتعامل  يف  معتدلاً  ا  و�سطياً منهجه  يكون  كيف 
التم�سك بالأدلة الأ�سلية، ول تفريط فيها وتو�سع يف باب ال�ستثناء؟

ولالإجابة على هذه الأ�سئلة الثالثة، تركزت اأهداف هذا البحث فيما ياأتي:

خا�ص . 1 اجتهاد  اإلى  حتتاج  التي  الوقائع  حالت  متييز  على  ا  قادراً يكون  اأن 
يخرجها عن الدللة الظاهرة للن�سو�ص، من الوقائع التي تدخل يف املدلول 

الأ�سلي للن�سو�ص.

ا . 2 اجتهاداً ت�ستدعي  التي  احلالت  مع  التعامل  ل�سوابط  ا  مدركاً يكون  اأن 
ا على تطبيق هذه ال�سوابط على الوقائع. ا، وقادراً ا�ستثنائياً

الأ�سلية، . 3 الأدلة  املوازنة بني  البحث يف  بهذا  ال�ستعانة  ا على  قادراً يكون  اأن 
واأدلة الوقائع ال�ستثنائية، بحيث ل يتطرف يف امليل اإلى اأحدهما على ح�ساب 

الآخر.

وفيما يتعلق بالدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة باملو�سوع:

بني  تربط  مقا�سدية،  قاعدة  �سكل  على  �ملو�سوع  لهذ�  در��سة  على  �أقف  فلم 
الوقائع  واأدلة  الأ�سلية  الأدلة  بني  املجتهد  موازنة  يف  وتوظيفها  للقاعدة،  التاأ�سيل 

ال�ستثنائية، فال يتطرف يف امليل اإلى اأحدهما على ح�ساب الآخر. 

و�أغلب �لدر��سات �إما عن �ل�ستح�سان، �أو �لجتهاد يف حتقيق �ملناط، �أو �ل�سرورة، 
اأو احلاجة، اأو امل�سلحة، ونحو ذلك دون الربط بتحقيق الو�سطية، واإما عن الو�سطية 
بتحقيق  ربطها  دون  �ملقا�سدية  �لقو�عد  عن  و�إما  �ملقا�سدية،  �لقو�عد  عن  مبعزل 
الو�سطية، واإما عن درا�سة اأثر املقا�سد يف حتقيق الو�سطية ب�سكل عام دون حتديد 
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الدرا�سة بالقواعد املقا�سدية املعينة يف حتقيق الو�سطية. 

هذا  ملجال  الأقرب  هو  الأربعة  الأ�سناف  هذه  من  الأخري  ال�سنف  اأن  �سك  ول 
�لبحث؛ لهذ� من �ملنا�سب �أن �أعر�س �أقرب عناوين در��سات هذ� �ل�سنف �إلى جمال 

بحثنا، مع املقارنة بينها وبني هذا البحث: 

الدرا�سة الأولى: )منهج الإمام ال�ساطبي يف تفعيل مبداأ الو�سطية(، للدكتورة/ . 1
�سعاد �سطحي، ومرمي لعور. وهذه الدرا�سة مقدمة اإلى امللتقى الدويل: )الو�سطية 
يف  وتقع  واأوروبا(،  اإفريقيا  يف  الإ�سالم  ن�سر  يف  واأثرها  الإ�سالمي،  الغرب  يف 
11 �سفحة، ومق�سمة اإلى �ستة مباحث، الأول: نبذة عن حياة الإمام ال�ساطبي، 
وخ�سائ�سها،  و�سو�بطها  �لو�سطية  مفهوم  عن  و�لر�بع:  و�لثالث  و�لثاين 
عن  والأخري:  ال�ساد�ص  واملبحث  للو�سطية،  ال�سرعي  التاأ�سيل  عن  واخلام�ص: 

جتليات تفعيل مبداأ الو�سطية عند ال�ساطبي.

اإلى  لكنه مق�سم  بحثنا،  اإلى  الأقرب  الأخري هو  املبحث  اأن عنوان  ويالحظ 
اأربعة مطالب، ولي�ص يف اأي منها حديث عن قواعد هذا البحث.

كتاب . 2 يف  قراءة  التوازن،  حتقيق  يف  واأثره  التو�سط  )نهج  الثانية:  الدرا�سة 
وهذه  عبداهلل.  بو  ون�سال  عبيد،  حياة  للدكتورة/  لل�ساطبي(،  العت�سام 

ا مقدمة اإلى امللتقى الدويل: )الو�سطية يف الغرب الإ�سالمي،  الدرا�سة اأي�ساً
واأثرها يف ن�سر الإ�سالم يف اإفريقيا واأوروبا(، وتقع يف 16 �سفحة، ومق�سمة 
بني  التوازن  حتقيق  يف  الو�سطية  اأثر  يعالج  مبحث  وكل  مباحث،  اأربعة  اإلى 
اأمرين متقابلني. ويالحظ اأنه لي�ص يف اأيٍّ منها حديث عن قواعد هذا البحث. 

الدرا�سة الثالثة: )الو�سطية يف مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية(، لوليد ها�سم . 3
عام   ،48 العدد  ديايل،  جملة  يف  من�سور  بحث  وهو  ال�سميدعي.  كردي 
2011م. ويقع يف 58 �سفحة، ومق�سم اإلى اأربعة مباحث، الأول متهيدي: عن 
معنى الو�سطية واملقا�سد. والثاين: عن الو�سطية يف حفظ الدين. والثالث: 
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عن الو�سطية يف حفظ النف�ص. والرابع: عن الو�سطية يف حفظ العقل والن�سل 
واملال. 

ويالحظ اأنه تناول املقا�سد من خالل ال�سروريات اخلم�ص، ولي�ص فيه حديث عن 
اأي من قواعد هذا البحث.

وقد �أتت خطة �لبحث يف ثالثة مباحث، بالإ�سافة �إلى �ملقدمة و�خلامتة: 

املقدمة: وفيها اأهمية البحث، وم�سكلته، واأهدافه، والدرا�سات ال�سابقة فيه، وخطته، 
ومنهج اإعداده.

املبحث الأول: حقيقة القاعدة. وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: ال�سرح الإجمايل للقاعدة.

املطلب الثاين: ال�سرح املف�سل للقاعدة.

املطلب الثالث: حالت الوقائع التي حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص.

املبحث الثاين: عالقة القاعدة بتحقيق الو�سطية يف فهم الن�سو�ص ال�سرعية.

�ملبحث �لثالث: �سو�بط �حلالت �لتي ت�ستثنى من �حلكم �لأ�سلي، وم�ستند كل �سابط.

�ملطلب �لأول: �سو�بط �ل�سرورة، وتو�سيحها باملثال.

�ملطلب �لثاين: �سو�بط �حلاجة، وتو�سيحها باملثال.

�ملطلب �لثالث: �سو�بط �إعمال �مل�سلحة �لتي ربط �ل�سرع �حلكم بها، وتو�سيح 
ال�سوابط باملثال.

�ملطلب �لر�بع: �لعو�مل �ملوؤثرة يف مر�عاة �لو�قع، وتو�سيحها بالأمثلة.

�مل�ساألة �لأولى: �لعو�مل �ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، وتو�سيحها باملثال.

�مل�ساألة �لثانية: �سو�بط �إعمال �لعرف �لذي ربط �ل�سرع �حلكم به، وتو�سيحها 
باملثال.
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اخلامتة: وفيها النتائج التي خل�ص اإليها البحث.

وقد مت توخي املنهج العلمي الآتي:

اأوًل: منهج اإعداد البحث:

على جتميع  )يعتمد  فالبحث  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  هو  �سلكته  الذي  املنهج 
تعميمات  اإلى  للو�سول  وتف�سريها؛  وحتليلها،  مقارنتها،  ثم  واملعلومات،  احلقائق 

مقبولة()1(.

ثانًيا: منهج �سياغة البحث واإجراءاته:

احلر�ص على اأن تكون كتابة معلومات البحث باأ�سلوبي اخلا�ص، وعدم النقل . 1
بالن�ص اإل عند احلاجة.

اأو . 2 مناق�سته،  اأو  دليل،  ن�سب  اأو  فكرة،  تقرير  يف  لأهله  بال�سبق  العرتاف 
�سرب مثال، �أو ترجيح ر�أي... �إلخ، وذلك بذكره يف �سلب �لبحث، �أو �لإحالة 

اإلى م�سدره يف الهام�ص، واإن مل اأكن اأخذته بلفظه.

يف . 3 ل�سورها  وعزوها  الآيات،  اأرقام  بيان  مع  امل�سحف،  بر�سم  الآيات  كتابة 
ال�سلب بني معقوفني ]...[.

تخريج الأحاديث والآثار: فاإن كان احلديث بلفظه يف ال�سحيحني اأو اأحدهما . 4
جته من اأهم امل�سادر  اأكتفي بتخريجه منهما. واإن مل يكن يف اأي منهما خررّ

الأخرى املعتمدة، مع ذكر اأهم ما قاله اأهل احلديث فيه.

فيما يتعلق بامل�سائل اخلالفية: حر�ست على جتنبها؛ لكونها لي�ست من �سلب . 5
البحث.

فيما يتعلق بالأعالم: اكتفيت بالإ�سارة اإلى الع�سر الذي عا�ص العلم فيه من . 6
اأ�سول البحث العلمي ومناهجه ل�ِ د. اأحمد بدر، �ص234، اأبجديات البحث يف العلوم ال�سرعية ل�ِ د. فريد   )1(

الأن�ساري، �ص61 )والن�ص املذكور لالأول، بيد اأن الثاين ا�ست�سهد به وعزاه اإلى الأول(. 
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خالل ذكر �سنة الوفاة عقب ذكر ال�سم مبا�سرة يف ال�سلب؛ باعتبار اأن �سنة 
�لوفاة هي �أهم ما يحتاجه �لقارئ يف �لتعريف بالَعَلم؛ ولت�سهيل رجوعه �إلى 
املراجع اإن اأراد املزيد، ومل اأترك يف ذلك �سوى ال�سحابة ؛ باعتبار 

ا عا�سوا يف �سدر الإ�سالم. اأنهم جميعاً

واآراءهم لكتبهم مبا�سرة، ومل . 7 العلماء  بالنقول: عزوت ن�سو�ص  فيما يتعلق 
�أَْعُز بالو��سطة �إل عند تعذر �لوقوف على �لأ�سل. وجعلت �لإحالة �إلى �مل�سدر 
يف حالة النقل منه بالن�ص بذكر ا�سمه واجلزء وال�سفحة. ويف حالة النقل 
تعددت  واإذا  )انظر..(.  بكلمة:  ا  م�سبوقاً ذلك  بذكر  الإحالة  تكون  باملعنى 
املعلومة:  توثيق  وكانت على درجة متقاربة يف  الواحدة  الإحالة  امل�سادر يف 
رتبتها على ح�سب وفاة املوؤلف. واإذا كان اأحدها هو املرجع الرئي�سي؛ فاأقدمه 
ثم اأعطف عليه بقية امل�سادر م�سبوقة بكلمة: )وانظر(. وعند ذكر الإحالة 
اأكتفي بذكر الكتاب واجلزء وال�سفحة، اإل اإذا دعت احلاجة اإلى ذكر املوؤلف. 

�أما معلومات �لن�سر: فقد �كتفيت بذكرها عند عر�س قائمة �مل�سادر.

ويف ختام هذه املقدمة اأحمد اهلل تعالى واأ�سكره كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم 
َر يل �إمتام هذ� �لبحث، كما ل يفوتني �أن �أ�سكر عمادة �لبحث  �سلطانه؛ على �أن ي�سَّ
العلمي يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن على دعمها لهذا البحث، حيث تبنته 
وال�سكر مو�سول   ،)AR151003-3( ا من م�سروٍع بحثيٍّ مدعوٍم برقم وجعلته جزءاً
ا. هذا واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى  لكل من اأ�سدى يل معروفاً

اآله و�سحبه.

اأ. د. خالد بن عبدالعزيز بن �سليمان اآل �سليمان

K44haled@hotmail.com
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املبحث االأول

حقيقة القاعدة

املطلب االأول
ال�شرح االإجمايل للقاعدة

ن�س القاعدة اأ. 

لتغري  ا  تبعاً �لتغيري  تكون طبيعتها  �أو  لها ظروف عار�سة،  تعر�س  �لتي  )�لوقائع 
امل�سالح والأعراف، حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص يقطعها عن نظائرها ال�سكلية ويربطها 

باأ�سولها الأليق بها()1(.

معناها الإفرادي ب. 

املراد بالظروف العار�سة:

ما يطراأ على الوقائع الق�سائية اأو الفتويَّة من اأحوال غري معتادة، جتعل الواقعة 
ا يف احلكم ال�سرعي.  ا موؤثراً خمتلفة عن الوقائع املتكررة واملاألوفة اختالفاً

ومن �سور هذه �لظروف �لعار�سة: 

اأي . 1 معتادة،  غري  م�سقٌة  املكلف  على  الأ�سلي  احلكم  اإجراء  على  يرتتب  اأن 
ليل على  انظر: املح�سول لبن العربي، �ص132، حيث عرف ال�ستح�سان باأنه: “ترك ما يقت�سيه الدَّ  )1(
طِريق �ل�ستثناء و�لرتخ�س مبعار�سته َما ُيَعار�سُه يف بع�س مقت�سياته«، بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد، 
و�لعدل”،  �مل�سلحة،  �إلى  �للتفات  هو  �لأحو�ل  �أكرث  يف  �ل�ستح�سان  »ومعنى  كالمه:  ون�س   ،201/3
-يف  وهو  ال�ستح�سان،  قاعدة   ...“ �لثاين:  �ملو�سع  يف  كالمه  ون�س   ،148/4  ،298/2 املوافقات، 
ا: اإعالم املوقعني، 41/1،  مذهب مالك- �لأخذ مب�سلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي...”، وانظر اأي�ساً
ال�ست�سالح لالأ�ستاذ م�سطفى الزرقاء، �ص26، ال�ستح�سان ل�سيخنا د. الباح�سني، �ص210، نظرية 

ال�ستح�سان لأ�سامة احلموي، �ص178.
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امل�ساحبة  امل�سقات  من  ا  �ساأناً اأعلى  اأنها  على  واخلربة  العرف  اأهل  يتوافق 
اأو  ال�سرورة  حد  اإلى  امل�سقة  هذه  ت�سل  كاأن  العادية،  الأحوال  يف  للتكاليف 

احلاجة.

اأو طريقة تطبيق احلكم . 2 اأو مكانها  اأو زمانها  الواقعة  اأن تطراأ على حقيقة 
عليها فروق دقيقة متيزها عن نظائرها وتوؤثر يف حكمها، اأو ينتج عنها جلب 
مفا�سد اأو درء م�سالح اأرجح يف نظر ال�سرع من م�سالح احلكم الأ�سلي يف 

الأحوال العادية.

واملراد بالوقائع التي طبيعتها التغري:

الوقائع التي ثبت اأن ال�سارع علق احلكم فيها على امل�سلحة املتوخاة من احلكم، 
 ، �سواء اأن�صَّ ال�سارع على الو�سيلة التي حتقق امل�سلحة وقت الت�سريع اأم تركها مطلقةاً
اأو الأزمنة  وهذه امل�سلحة تكون يف غري العبادات واملقدرات، وتتغري بتغري املكلفني 
اأو الأمكنة اأو الأحوال اأو الأعراف. ومن اأمثلة ذلك: مراعاة امل�سالح ال�سرعية يف: 
لها  ت�سهد  التي  امل�سلحية  الأنظمة  و�سن  العدل،  اإقامة  وو�سائل  التعزيرات،  مقادير 
وما  الواجبة،  النفقات  مقدار  يف:  الأعراف  ومراعاة  بالعتبار،  ال�سريعة  مقا�سد 
ُيَعدُّ من خو�رم �ملروءة، وما يح�سل به  يح�سل به �لتعاقد و�لقب�س يف �لعقود، وما 

احلرز يف ال�سرقات... اإلخ.

املعنى الإجمايل للقاعدة ج. 

اإن الجتهاد الذي يكون على الأ�سول ال�سرعية يقت�سي اأن جتري التكاليف على 
)نظام واحد ل اختالف فيه ول تناق�ص()1(، )َمْبَناها و�أ�سا�ُسها على �حِلكم وم�سالح 
وحكمٌة  كلها،  وم�سالُح  كلها،  ورحمٌة  كلُّها،  َعْدٌل  وهي  و�ملعاد،  �ملعا�س  يف  �لعباد 
اأن يعاد النظر يف الوقائع التي قد ينخرم  كلها()2(. ومما يدخل يف هذا املقت�سى: 

املوافقات، 298/2.  )1(
اإعالم املوقعني، 41/1.  )2(
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فيها ذلك -لو اأُجري الجتهاُد فيها على احلكم الأ�سلي )وهو ما ي�سميه القانونيون 
ت بظروف عار�سة جتعلها ل  بالتهيئة �لظاهرة(- �سو�ء �أكانت هذه �لوقائع قد �حتفَّ
ا  تدخل يف مناط نظائرها �لتي ت�سابهها يف �لظاهر، �أم كانت من طبيعتها �لتغريُّ وفقاً

لتغري امل�سالح اأو الأعراف:

• يف 	 موؤثرة  دقيقة  وفروق  ظروٌف  لها  َعَر�ست  �أنه  يالَحظ  �لتي  �لوقائع  فاأما 
ال�سكلية،  نظائرها  حكم  عن  الوقائع  هذه  بحكم  العدول  فيتعني  احلكم، 

وربطها باأدلتها وقواعدها الأليق بها.

• ا لتغري امل�سالح اأو الأعراف، فيتعني 	 واأما الوقائع التي من طبيعتها التغري وفقاً
ربطها بامل�سالح اأو الأعراف اجلديدة، وعدم اجلمود على امل�سالح اأو الأعراف 

التي كانت مثمرة وقت ورود الن�ص، ومل تعد كذلك يف الع�سر الالحق.

املطلب الثاين
ال�صرح املف�صل للقاعدة

ا لذلك بذكر تق�سيمات الوقائع املت�سلة  قبل ال�سرح املف�سل للقاعدة، نذكر متهيداً
هذه  ومن  متعددة،  باعتبارات  خمتلفة  اأق�سام  اإلى  الوقائع  تنق�سم  اإذ  بالقاعدة، 

رها، واأنواعها من جهة الثبات واملرونة. العتبارات، اأنواعها من جهة تكرُّ

رها على ن�سق واحد العتبار الأول: اأنواع الوقائع من جهة تكرُّ

املوؤثرة  اجلوانب  يف  واحد  ن�سق  على  تكون  التي  املعهودة  الوقائع  الأول:  النوع 
كثري  ا�سطلح  وقد  امل�سائل،  من  الأغلب  العموم  ميثل  ما  وهذا  احلكم،  يف 
ل�ُسَنِ  �ملو�فق  )�لجتهاد  بـِ  �لنوع  هذ�  يف  �لجتهاد  ت�سمية  على  العلماء  من 
�لقيا�س(. وي�سهل على �ملجتهد �إبد�ء �حلكم يف �أكرث هذه �لوقائع؛ لأنه يتعامل 
معها وفق معامِلَ وقو�عَد مطردٍة؛ مما يجعل مهمة �لجتهاد تكاد تقت�سر على 

بيان احلكم الأ�سلي لهذه الوقائع.
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�لنوع �لثاين: �لوقائع غري �ملعهودة �لتي تعِر�ُس لها بع�ُس �لظروف �ملوؤثرة يف �حلكم، 
نظائرها  حكم  عن  يخرجها  ا�ستثنائي،  باجتهاد  تخ�سي�سها  ي�ستدعي  مما 
ال�سكلية، ويلحقها باأدلتها الأليق بها. وقد ا�سطلح كثري من العلماء على ت�سمية 
الكرخي  تعريف  تعريفه،  اأ�سهر ما جاء يف  بال�ستح�سان، ومن  هذا الجتهاد 
)ت340ه�( له ب�: “�أن يعدل �لإن�سان عن �أن يحكم يف �مل�ساألة مبثل ما حكم به 

ي الُعُدول عن الأورّل”)2( )3(. يف نظائرها اإلى خالفه لوجه اأقوى)1( يقت�سِ

وعند التاأمل يف هذين النوعني )الوقائع املعهودة وغري املعهودة( يالحظ اأن النوع 
الثاين اأدق من النوع الأول -يف الغالب-؛ لهذا يحتاج اإلى جهد اأو�سع، لأنه يتعامل مع 
احلالت ال�ستثنائية غري املعهودة، فيحتاج يف كثري من الأحيان اإلى �سعة �ساملة يف 
ٍة عالية يف �لذكاء، وملكة قوية يف �ل�ستنباط،  �لعلوم، وخربة طويلة يف �لجتهاد، وِحدَّ
الوقائع،  هذه  بها  تتميز  التي  املوؤثرة  واملاآلت  الفروق  اكت�ساف  يف  ذلك  اأكان  �سواء 
وت�ستدعي العدول بحكمها عن حكم نظائرها ال�سكلية، اأم كان ذلك يف الو�سول اإلى 
الأدلة الأليق بهذه الوقائع، اأم كان يف حتقيق الن�سجام بني حكم هذه الوقائع واأ�سول 

ال�سريعة ومقا�سدها الكلية.
ااملراد من قوله: )لوجٍه اأقوى(: لوجه اأقوى بح�سب املقت�سى ال�سرعي، الذي يعرف باأدلة ال�سريعة املعتربة.  )1(
منها:  الكتب،  من  كثري  يف  التعريف  هذا  نقل  ورد  كما   ،3/4 البزدوي،  اأ�سول  �سرح  الأ�سرار  ك�سف   )2(
املعتمد، 296/2، التمهيد يف اأ�سول الفقه، 93/4، املح�سول للرازي، 125/6، نفائ�ص الأ�سول يف �سرح 

املح�سول، 4032/9.
عليه  �عرت�س  لكن   ،296/2 املعتمد،  يف  )ت436ه�(،  الب�سري  احل�سني  اأبو  التعريف  هذا  نقل  وقد   )3(
و�أبدى ر�أيه يف �سيغة �أخرى تتجاوز �لعرت��س، فقال: “وهذا يلزم عليه اأن يكون العدول عن العموم 
ا.  ا، ويلزم عليه اأن يكون القيا�ص الذي يعدل اإليه عن ال�ستح�سان ا�ستح�ساناً اإلى التخ�سي�ص ا�ستح�ساناً
وينبغي اأن يقال: ال�ستح�سان هو ترك وجه من وجوه الجتهاد غري �سامل �سمول الألفاظ لوجه هو اأقوى 

منه، وهو يف حكم �لطارئ على �لأول”.
ا يف تعريف م�سطلح �ل�ستح�سان لدى �لأ�سوليني، بيد �أن �لذي يعنينا  وهذ� �لعرت��س و�إن كان متجهاً
يف �سياق هذا البحث هو تعريف الكرخي بعمومه؛ لي�سمل اأي عدول، حتى لو كان املعدول عنه �سامالاً 
�لحتمالت  لتتبع كل  �لعمل مبوَجبه،  قبل  �لدليل  يو�سع نظره يف  �أن  �ملجتهد  �إذ على  �لألفاظ،  �سمول 

الواردة حتى لو كان من بينها التخ�سي�ص اأو التقيد... اأو غري ذلك.



قاعدة يف مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع 

اليت من طبيعتها التغري للمحافظة على وسطية الشريعة

العدد  اخلامس واخلمسون  29العدد  اخلامس واخلمسون 28

ولدقة هذا النوع من الجتهاد جعله الإمام مالك )ت179ه�( ُجلَّ العلم والفقه 
ال�ستنباطي، وقد ا�ستهر عنه قوله: “ال�ستح�سان ت�سعة اأع�سار العلم”)1(.

ا بني م�ستوى الجتهاد يف هذا النوع والنوع الأول: عند املقارنة بني  ويظهر الفرق جلياً
اجتهاد الإمام اأبي حنيفة )ت150ه�( واجتهاد تالميذه، حيث و�سف ذلك تلميذه حممد 
املقايي�ص،  اأ�سحابه يف  يناظر    اأبو حنيفة  “كان  ابن احل�سن )ت189ه�( فقال: 

فينت�سفون منه فيعار�سونه، حتى �إذ� قال: )�أَ�ستح�ِسُن( مل يلحقه �أحد منهم...”)2(.

اأحد م�سامينه حمل  اأن  بيد  العلماء،  اأن دليل ال�ستح�سان مثار جدل لدى  ومع 
�تفاق عند جميع �لعلماء، فمن �مل�َسلَِّم عند �جلميع �أنهم يخ�سون �مل�سائل �ل�ستثنائية 
ا اأم ل، وهذا ما  وا ذلك ا�ستح�ساناً باجتهاٍد يخرجها عن نظائرها ال�سكلية، �سواءاً اأ�سمرّ
تو�سل له كثري من الباحثني املعا�سرين الذين اأفردوا ال�ستح�سان ببحث م�ستقل)3(. 

العتبار الثاين: اأنواع الوقائع من جهة الثبات واملرونة

ول  الأزمنة  بح�سب  ل  يتغري،  ل  ثابت،  حكم  لها  يكون  التي  الوقائع  الأول:  النوع 
الأمكنة ول اجتهاد الأئمة، كوجوب ال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج، وحترمي 
القتل والزنا وال�سرقة و�سرب اخلمر، واحلدود املقدرة بال�سرع على اجلرائم 

ونحو ذلك، فهذ� ل يتطرق �إليه تغيري ول �جتهاد يخالف ما ُو�سع عليه)4(. 

ا يتغري بح�سب ما تقت�سيه امل�سلحة  النوع الثاين: الوقائع التي جعل ال�سرع لها حكماً
الإحكام لبن حزم، 192/6 حيث نقله ب�سنده عن الإمام مالك، كما ا�ستهرت ن�سبة هذه العبارة اإلى   )1(
الإمام مالك يف كثري من كتب املالكية غري امل�سندة، منها: البيان والتح�سيل، 120/11، اأنوار الفروق 
الأحكام، 60/2،  ومناهج  الأق�سية  اأ�سول  تب�سرة احلكام يف  املوافقات، 151/4،  للقرايف، 146/4، 

حا�سية الد�سوقي، 479/3.
اأخبار اأبي حنيفة واأ�سحابه لل�سيمري، �ص25.  )2(

منهم اأ�سحاب الكتب الآتية: ال�ستح�سان عند علماء اأ�سول الفقه واأثره يف الفقه الإ�سالمي ل�ِ د. ال�سيد �سالح   )3(
عو�س، �س11، ال�ستح�سان يف ال�سريعة الإ�سالمية ل�ِ د. را�سم حممد، �ص167، ال�ستح�سان واأثر العمل به 

على م�سائل الأحوال ال�سخ�سية ل�ِ د. عروة عكرمة، �ص59، نظرية ال�ستح�سان لأ�سامة احلموي، �ص109.
انظر: اإغاثة اللهفان يف م�سائد ال�سيطان، 572/1.  )4(
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- كمقادير �لتعزير�ت و�أجنا�سها و�سفاتها، فاإن �ل�سارَع  ا وحالاً ا ومكاناً -زماناً
ُع �حلكم فيها بح�سب �مل�سلحة)1(. ُيَنوِّ

اإذا تقرر هذان العتباران يف تق�سيم الوقائع فالذي يعنينا منهما هو النوع الثاين 
من كل تق�سيم، وهما: 

�لوقائع �لتي �حتفت بظروف عار�سة جتعلها ت�ستثنى من نظائرها. �أ. 

وبيان  الأعراف.  اأو  امل�سالح  لتغري  ا  وفقاً التغري  طبيعتها  من  التي  الوقائع  ب. 
هذين النوعني على النحو الآتي:

اأنه عر�ست لها ظروف وفروق دقيقة موؤثرة يف  التي يالحظ  الوقائع  اأوًل: 
احلكم بحيث يثبت اأن مناطها )ومتعلقها( غري مناط نظائرها املجان�سة 

لها يف ال�سكل

وربطها  نظائرها،  حكم  عن  بحكمها  العدول  يتعني  الوقائع  من  اجلن�ص  هذا 
الوهلة  عند  الذهن  اإلى  متبادر  غري  ذلك  كان  -واإن  بها  الأليق  وقواعدها  باأدلتها 
الأولى- ويكون ذلك يف الغالب على �سبيل ال�ستثناء، والباعث الرئي�ص له املحافظة 
على مقا�سد ال�سريعة، بحيث تكون جميع الأحكام عن ن�سق عادل ومتوازن، حتفظ 

م�سالح العباد يف الدارين، وتن�سجم مع مقا�سد ال�سريعة.

وبنى  بغري حق،  �أر�س غريه  �لإن�سان على  ��ستولى  �إن  الوقائع:  اأمثلة هذه  ومن 

ا، و�أثبت �ملالك �لأ�سلي �أن �لأر�س له، وطالب باإز�لة �لبناء وت�سليمه  ا �سكنياً عليها برجاً
�لأر�َس خاليةاً لإقامة بناء �آخر عليها، فما �حلكم؟ 

احلكم الأ�سلي: �أن مالك �لأر�س يف �لأحو�ل �لعادية ميلك �إلز�م �مل�ستويل على 

�أو غري ذلك)2(؛ ملا جاء يف حديث  �أو زرع  �أحدثه فيها من بناء  باإز�لة كل ما  �أر�سه 
انظر: اإغاثة اللهفان يف م�سائد ال�سيطان، 572/1.  )1(

انظر: املغني، 180/5. ون�س كالم �ملوفق: »�إذ� غر�س يف �أر�س غريه بغري �إذنه، �أو بنى فيها، فطلب   )2(
ا«. �ساحب �لأر�س قلع غر��سه �أو بنائه، لزم �لغا�سب ذلك. ول نعلم فيه خالفاً
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 .)1(» �َسِعيد ْبِن َزْيٍد  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َلْي�َس ِلِعْرٍق َظامِلٍ َحقٌّ

يزرع،  �أَو  ِفيَها  فيغر�س  �ْلَغرْي،  �أَر�س  ب  يغ�سِ �أَن  “ُهَو  )ت516ه�(:  البغوي  قال 
َفاَل حق لُه، ويقلَع غر��سه وزرعه”)2(. و�لبناء بغري �إذن �ساحب �لأر�س ياأخذ حكم 

الغر�ص والزرع.

ومع اأن ما �سبق هو احلكم الأ�سلي، لكن ل ينا�سب تنزيله على واقعتنا يف هذا 
املثال؛ لأن املبنى اإذا كان ذا تكلفة مالية باهظة، فاإن حفظه ما اأمكن من مقا�سد 
ال�سريعة)3(، بل اإن حفظ املال من ال�سروريات اخلم�سة، وهذا يحتِّم البحث عن حلول 
عادلة يح�سل فيها �ملو�زنة قدر �لإمكان بني م�سلحة مر�عاة �ل�سريعة لر�سا �ساحب 
�لأر�س �لأ�سلي، وم�سلحة مر�عاة �ل�سريعة ل�سرورة حفظ �ملال )�ملتمثلة يف �لإبقاء 

على الربج ال�سكني(.

ومن املخارج التي ميكن اأن حتقق العدل جلميع الأطراف: �أن ُتقيَّم �لأر�س على 

حدة، و�ملبنى على حدة، وبعد �إقر�ر �ملحكمة لل�سعر �لعادل لالأر�س وللمبنى: ُيخريَّ 
�ملالك �لأ�سلي لالأر�س بني �أمرين:

�لأمر �لأول: �أن ياأخذ من �ساحب �ملبنى قيمة �لأر�س، ويتنازل عنها له.
اأخرجه اأبو داود، 178/3، ح3073، والرتمذي، 654/3، ح1378، والن�سائي، 325/5، ح5729، وغريهم.  )1(

• قال �لرتمذي عقب �حلديث: »َهَذ� َحِديٌث َح�َسٌن َغِريٌب«.	
• وقال ابن عبدالرب -يف ال�ستذكار، 185/7-: »واحلديث �سحيح عن النبي -�سلَّى اهلل عليه و�سلم-، 	

وقد تلقاه العلماء بالقبول«.
• وقال الألباين -يف اإرواء الغليل، 353/5، ح1520-: »�سحيح«.	
• وقال �لأرناوؤوط -يف حتقيق �سن �أبي د�ود، 680/4-: »اإ�سناده �سحيح«.	

�سرح ال�سنة للبغوي، 271/8.  )2(
النف�ص ذي  “فائدة: على فقيه  اأ�سول الفقه، 272/8:  ويف هذا املعنى قال �ساحب البحر املحيط يف   )3(
امللكة ال�سحيحة تتبع األفاظ الوحيني الكتاب وال�سنة، وا�ستخراج املعاين منهما. ومن جعل ذلك داأبه 
من  وا�ستمد  منها،  اأعلى  هو  ما  طلب  باآية  ظفر  وكلما  ينزف،  ل  الذي  البحر  وورد  مملوءة،  وجدها 
�لوهاب. ومن فقه �لفقه قولهم يف حديث ميمونة: »َهالَّ �أََخْذُتْ �إَهاَبَها َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم ِبِه” اإن فيه 

ا للمال، واإنه مهما اأمكن األ ي�سيع فال ينبغي اأن ي�سيع«. احتياطاً
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الأمر الثاين: اأن ي�سرتي املبنى من �ساحبه، بدفع القيمة املقدرة له)1(.

�لغ�س  طريق  عن  متلكها  �أو  �لأر�س،  غ�سب  ي�سمل  كما  �حلقوقي  �حلكم  وهذ� 
واملخادعة، كذلك ي�سمل ما لو متلكها عن طريق اخلطاأ من قبله اأو من قبل املكتب 

الهند�سي اأو من قبل البلدية،... ونحو ذلك.

اأما احلكم اجلزائي على الغ�سب واملخادعة وما يتعلق بهما، فريجع اإلى ال�سلطة 
�لتقديرية للقا�سي يف حتديد �لعقوبة �لتعزيرية �ملنا�سبة لهذه �جلنايات. 

ثانًيا: الوقائع التي من طبيعتها اأن يتغري حكمها وفًقا لتغري امل�سالح اأو الأعراف

اجلديدة،  الأعراف  اأو  بامل�سالح  حكمها  ربط  يتعني  الوقائع  من  النوع  هذا 
وعدم اجلمود على امل�سالح اأو الأعراف ال�سابقة -والتي مل تعد متحققة يف الزمن 
�ل�سابَق  �حلكَم  �عترَب  �إمنا  �لن�سَّ  لأن  ذلك)2(؛  على  �لتفاق  ُحكي  وقد  �حلا�سر-. 
ا وقت الن�ص، ويدخل العرف العملي  ا على اأنه كان يحقق امل�سلحة املعتربة �سرعاً جرياً
املتغري يف حكم هذه امل�سالح املتغرية؛ لأن العرف العملي ما توافق النا�ص عليه اإل 
بة، وحيث تغريت هذه امل�سالح والأعراف فيتعني اأن يتبعها  لكونه يحقق م�سلحة جمرَّ

ا)3(. � وعدماً �حلكم؛ لأن �حلكم مربوط بها، فيدور معها وجوداً

وقد �سبق �لتمثيل لذلك مبقادير �لتعزير�ت و�أجنا�سها و�سفاتها)4(، ومن الأمثلة الأخرى:
هذ� �حلكم �أ�سار �إليه �سيخنا معايل �ل�سيخ عبد�هلل بن ممد �آل خنني، يف ما�سرة من�سورة له على   )1(
اليوتيوب، بعنوان: جتربتي يف الق�ساء، والتي اأقامتها جمعية ق�ساء ال�سعودية، يف مقر املعهد العايل 

للق�ساء بالريا�س، بتاريخ 1435/1/21ه�، وقد بنيَّ احلكم يف الدقيقة 55:30. 
http://www.youtube.com/watch?v=Wa1PTeitSrQ :وميكن الو�سول اإليها بالرابط الآتي

انظر: اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، 176/1، الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام، �ص218 ال�سوؤال   )2(
39، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، 48/1، اإعالم املوقعني، 71/3.

انظر من الكتب الأ�سولية التي تناولت دوران احلكم مع العلة: املعتمد، 784/2، امل�ست�سفى، 307/2،   )3(
املح�سول و�سرحه: الكا�سف، 400/6، الإحكام لالآمدي، 330/3، �سرح التنقيح، �ص396، اأ�سول الفقه 

لبن مفلح، 1297/3، الت�حرير وتي�سريه، 302/3، 49/4.
وذلك عند احلديث عن اأنواع الوقائع من جهة الثبات واملرونة.  )4(
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�لأذ�ن  �أحكام  بع�س  متغرية،  مب�سالح  �ملربوطة  �لأحكام  �أمثلة  من  الأول:  املثال 

بعد اخرتاع مكرب  الأذان، لكن  تبليغ  لتحقيق م�سلحة  و�سيلة  باعتبارها  �ُسرعت  التي 
�ل�سوت �أ�سبحت م�سلحة �لتبليغ حت�سل به ب�سكل �أكرث كفاءة من �لو�سائل �لتي ثبتت 
بالن�سو�ص، ومن اأمثلة هذه الأحكام: ال�سعود على مكان مرتفع لأداء الأذان، واللتفات 
نحو اليمني والي�سار يف احليعلتني، ووجود مبلغني بتكبريات الإمام اأثناء ال�سالة، فهنا 
التي وردت يف  الو�سائل  ال�سوت(، دون  بالو�سيلة اجلديدة )وهي مكرب  يتعلق احلكم 
الهدي النبوي؛ لأن تلك الو�سائل مل يق�سد منها التعبد لذاتها، واإمنا حتقيق م�سلحة 

تبليغ ال�سوت، ومكرب ال�سوت يحقق هذه امل�سلحة بدرجة اأعلى. 

الزينة  اأخذ  متغرية،  عملية  باأعراف  املربوطة  الأحكام  اأمثلة  من  الثاين:  املثال 

عند دخول امل�سجد املاأمور بها يف قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ( 
]الأعراف: 31[؛ فعلى القول باأن املراد بالزينة: زينة اللبا�ص، يظهر اأن املق�سود من هذا 

احلكم حتقيق م�سلحة �سرعية، وهو اأن يكون امل�سلي ب�سورة لئقة عند دخوله لبيت 
ا ل �سك فيه اأن ما يحقق هذه امل�سلحة يتغري بتغري الأعراف، فما كان  اهلل تعالى، وممَّ
من الزينة عند اأهل العرف يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ل يكون كذلك يف عرفنا �حلا�سر، 
و�لعك�س بالعك�س. وعلى هذ� فلي�ست �لعربة مبا كان ُيلب�س يف عهد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�إمنا مبا 
يعده اأهل العرف من الزينة الالئقة ببيوت اهلل تعالى، وهذا يختلف باختالف الأعراف.

املطلب الثالث
حاالت الوقائع التي حتتاج اإلى اجتهاد خا�ض

تاأ�سي�ًسا على ما �سبق ذكره يف تو�سيح القاعدة:

اجتهاد خا�ص يخرجها عن  اإلى  التي حتتاج  الوقائع  ن�سرب حالت  اأن  اأردنا  اإذا 
الدللة الظاهرة للن�سو�ص -من الوقائع التي تدخل يف املدلول الأ�سلي للن�سو�ص- 

فاإنها ل تكاد تخرج عن خم�ص حالت:
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احلالة الأولى: اأن يرتتب على اللتزام باحلكم امل�ستفاد من الن�ص تفويت م�سلحة 

�سرورية �أرجح يف نظر �ل�سرع من ذلك �حلكم، فتقدم هذه �مل�سلحة �ل�سرورية على 
. احلكم الأ�سلي ا�ستثناءاً

ويجب �أن ير�عى يف هذ� �لتقدمي �سو�بط �إعمال �ل�سرورة)1(.

رور�ُت ُتبيُح �ملحظور�ت ب�سرط  ومن �أ�سهر �لقو�عد �لتي تقرر هذ� �حلكم: )�ل�سَّ
عدم نق�سانها عنها()2(.

تفويت  الن�ص  من  امل�ستفاد  باحلكم  اللتزام  على  يرتتب  اأن  الثانية:  احلالة 

م�سلحة حاجية اأرجح يف نظر ال�سرع من ذلك احلكم، فتقدم هذه امل�سلحة احلاجية 
. على احلكم الأ�سلي ا�ستثناءاً

ويجب �أن ير�عى يف هذ� �لتقدمي: �سو�بط �إعمال �حلاجة.

م حترمي الو�سائل، فاإنه يباح  ومن بني القواعد التي تقرر هذا احلكم: )ما ُحرِّ
للحاجة اأو امل�سلحة الراجحة()3(.

احلالة الثالثة: �أن يكون �لن�س �ل�سرعي قد ربط �حلكم مب�سلحٍة متغرية، فيتغري 

احلكم بتغريها.

ويجب �أن ير�عى يف تقدمي �مل�سلحة �جلديدة: �سو�بط �إعمال �مل�سلحة �لتي ربط 
ال�سرع احلكم بها. 

احلالة الرابعة: اأن يكون الن�ص ال�سرعي قد ربط احلكم بعرٍف متغري، اأو حتتف 

�لو�قعة مبوؤثر�ت متغرية، فيتغري �حلكم بتغريهما.
و�سياأتي احلديث عنها يف املطلب الأول من املبحث الثالث.  )1(

انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي، 45/1، املنثور للزرك�سي، 217/2، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي،   )2(
211/1، اإي�ساح امل�سالك للون�سري�سي، �ص132، قاعدة 103، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم، �ص107، 

ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 804/2، قاعدة 156.
زاد املعاد، 242/2. وانظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال، 56/6، جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن   )3(
تيمية، 164/1، 251/21، 298/22، 186/23، 214، اإعالم املوقعني، 140/2، 142، فتح الباري، 58/10. 
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�لذي ربط  �لعرف  �إعمال  �لعرف �جلديد: �سو�بط  تقدمي  ير�عى يف  �أن  ويجب 
العوامل  املتغرية:  الوقائع  مراعاة  يف  يالحظ  اأن  يجب  وكذلك  به،  احلكم  ال�سرع 

�ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، و�عتبار �ملاآلت.

ومن القواعد التي تقرر احلكم املذكور يف احلالة الثالثة والرابعة: )تغري الفتوى 
واختالفها بح�سب تغري الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد()1(، و)ل ينكر 

تغري الأحكام املبنية على امل�سلحة والعرف بتغري الزمان()2(.

احلالة اخلام�سة: اأن يكون هناك جتاذب بني دليل الواقعة املتبادر اإلى الذهن، 

�لأدلة عن  �لتوفيق بني هذه  �لو�قعة؛ مما ي�ستدعي  �رتباط مبناط  �أخرى لها  و�أدلة 
اأحدها على جزء من مدلول  اأو بتقدمي مدلول   ، بالتاأويل مثالاً بينهما  طريق اجلمع 

الآخر على �سبيل التخ�سي�ص اأو التقييد... اإلى غري ذلك من �سور اجلمع. 

وقد يتعذر التوفيق بني الدليلني؛ فيتعني ترجيح اأحدهما على الآخر بطريق معترب 
من طرق الرتجيح. 

مقا�سد  حتقيق  �إلى  �أقرَب  يكون  ما  مر�عاة  ذلك:  يف   � كثرياً عليه  يعول  ومما 
ا مع قو�عدها �لعامة، و�أ�سولها �لكلية. �ل�سريعة، و�أكرَث �ن�سجاماً

ويجب اأن يراعى يف كل وجه من وجوه التقدمي يف هذه احلالة ال�سوابط ال�سرعية 
�لتاأويل  �سروط  حتقق  فيتعني  �لن�س؛  تاأويل  هو  �لتقدمي  وجه  كان  فاإن  �ملطلوبة، 
ال�سحيح، واإن كان ذلك من قبيل التخ�سي�ص اأو التقييد اأو الرتجيح؛ فتتعني مراعاة 

اأحكام التخ�سي�ص اأو التقييد اأو الرتجيح... وهكذا.

وهذه احلالة على وجه اخل�سو�ص ل ينطبق عليها و�سف احلالة ال�ستثنائية التي 
حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص، و�سبب اإيرادها باعتبارها حالة خام�سة اإمنا اأتى يف �سياق 

ا.  ح�سر ال�سور التي قد ترتك فيها دللة ن�صٍّ ما كالاً اأو بع�ساً
اإعالم املوقعني، 5/3.  )1(

القواعد الفقهية للدكتور عليرّ الندوي، �ص158، وانظر: البحر املحيط، 166/1، جملة الأحكام العدلية   )2(
مع �سرحها لعلي حيدر، 43/1، مادة 39.



أ. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

العدد  اخلامس واخلمسون  37العدد  اخلامس واخلمسون 36

ومع هذا فاإن لها عالقة بر�سم املنهج الو�سطي يف فهم الن�سو�ص ال�سرعية من 
جهة اأخرى، وهي جهة املوازنة بني الدللة الظاهرة للن�ص وجميع القرائن املوؤثرة يف 

احلكم، وقد اأفردت لها بحثاًا م�ستقالاً م�ستمالاً على خم�ص قواعد)1(.

يف   � تاأثرياً و�أكرثها  �خلم�سة  �حلالت  هذه  �أهم  �أن  عليه:  �لتنبيه  يح�سن  ومما 
ال�ستثناء من الن�ص الأ�سلي هي: ال�سرورة واحلاجة، ومن يكون له احلق يف تقدير 
ح�سول �ل�سرورة و�حلاجة، وتقدير ما تندفعان به، وكذلك حتقيق �ل�سروط: كل ذلك 
)وهو  للمجتهد  يرجع  ذلك  يف  احلق  اأن  فالأ�سل  الوقائع،  طبيعة  باختالف  يختلف 
�ملفتي �أو �لقا�سي(، لكن قد تكون بع�س �لوقائع يتعني فيها �أن ي�ساركه يف �لتقدير: 
الوقائع، كالوقائع الطبية والهند�سية وال�سيا�سية واملالية. وقد  اأهل اخلربة يف ذات 
اأو  ال�سيا�سية،  كالوقائع  حتملها،  املجتهد  ي�ستطيع  ل  تبعات  لها  الوقائع  بع�ص  تكون 
ُتبنى على �سابق جتربة لدى �ملكلف �أو تقدير خا�س من �ملكلف كم�سقة �ملر�س، ونحو 
لعهدة  �خلا�س  �ملناط  ويرتك حتديد  �لعام،  �ملناط  بتحقيق  �ملجتهد  فيكتفي  ذلك: 

املكلفني)2(.

وعنوانه: )قواعد مقا�سدية يف املوازنة بني الدللة الظاهرة للن�ص والقرائن املوؤثرة، واأثرها يف حتقيق   )1(
الو�سطية(، وقد مت حتكيمه ون�سر يف جملة البحوث الإ�سالمية التابعة للرئا�سة العامة للبحوث العلمية 

والإفتاء. العدد: 124.
 117  ،107  ،105  ،33/3  ،235  ،71/2 املوافقات،   ،)538/7( مالك  موطاأ  �سرح  يف  امل�سالك  انظر:   )2(
67/4، حا�سية �ل�سندي على �سن �لن�سائي، 178/7، اآثار ال�سيخ العالمة عبدالرحمن بن يحيى املعلمي 

اليماين، 285/19.
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املبحث الثاين

عالقة القاعدة بتحقيق الو�صطية يف فهم الن�صو�ص ال�صرعية

عند نقل �لن�سو�س �ل�سرعية �إلى حيز �لتطبيق قد حتتف بع�س �لوقائع بعو�ر�س 
موؤثرة يف احلكم، مما يجعل اإحلاقها بنظائرها الظاهرة ل ُيحقق عدالة ال�سريعة 
وم�سالح العباد يف الدارين على الوجه الذي تتوخاه مقا�سد ال�سريعة الكلية وقواعدها 
العامة، مما ي�ستدعي تخ�سي�ص هذه الوقائع باجتهاد خا�ص من�سبط يراعي بقاء 
احلال  وكذلك  الكلية.  ومقا�سدها  العامة  ال�سريعة  قواعد  منظومة  حتت  حكمها 
فيما لو كانت هذه الن�سو�ص ُبنيت على م�سالح اأو اأعراف متغرية يف الأ�سا�ص، مما 
وهذان  ينا�سبها،  جديد  باجتهاد  اجلديدة  والأعراف  امل�سالح  تخ�سي�ص  ي�ستدعي 

احلكمان هما ما متثلهما قاعدتنا هذه.

مقت�سى  بني  املوازنة  يقت�سي  ال�سرعية  الن�سو�ص  فهم  يف  الو�سطية  فتحقيق 
وللوفاء  منها،  �ل�ستثناء  و�سو�بط  �لن�سو�س،  تلك  عليه  تدل  �لذي  �لأ�سلي  �حلكم 
بذلك يتعني النظر يف الوقائع التي يحتمل ا�ستثناوؤها من احلكم العام، فاإن حتققت 
فيها ال�سوابط ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء جاز ذلك، واإل تعني البقاء على احلكم 

الأ�سلي الذي يدل عليه ظاهر الن�سو�ص.

وبهذا ُيعلم اأن من مظاهر النحراف يف فهم الن�سو�ص: عدم املوازنة بني الأدلة 
�لتم�سك بالأدلة �لأ�سلية مع وجود  �لأ�سلية ومقت�سى �ل�ستثناء منها، فالإفر�ط يف 
مقت�سى ال�ستثناء انحراف عن املنهج الو�سطي. والتفريط يف الأدلة الأ�سلية وتوهم 
ا عن �ملنهج �لو�سطي،  وجود مقت�سى �ل�ستثناء مع عدم حتقق �سو�بطه �نحر�ف �أي�ساً

لكن اإلى الطرف امل�ساد لالنحراف ال�سابق.
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وميكن تو�سيح ذلك بثالثة �أمثلة:

املثال الأول:

وهو مثال ملا روعي فيه حتقق �سو�بط �ل�ستثناء: �لقر�ر �ل�سادر من جممع �لفقه 
الإ�سالمي الدويل ب�ساأن التوفيق بني التقيد بالثوابت ومقت�سيات املواطنة للم�سلمني 

خارج الدول الإ�سالمية، ون�ص القرار: 

ا، وَحمل جن�سيتها،  ا وو�قعاً �إلى دولة معينة �أر�ساً �لنتماء  باملو�طنة  ُيق�سد   : “�أولاً
والعملية  العتقادية  ال�سرعية  الأحكام  الإ�سالمية  بالثوابت  ويق�سد 
عليها  اأجمعت  اأو  القطعية  ال�سرعية  الن�سو�ص  بها  جاءت  التي  والأخالقية 
وهي:  ال�سروريات اخلم�ص  بحفظ  يتعلق  ما  ذلك  وي�سمل  الإ�سالمية،  الأمة 

حفظ الدين، والنف�ص، والعقل، والن�سل، واملال.

الإ�سالمية  الدول  غري  يف  امل�سلمني  اإ�سهام  من  �سرعي  مانع  هناك  ا: لي�ص  ثانياً
مع  تتعار�س  ل  �لتي  �لقت�سادية  �أو  �ل�سيا�سية،  �أو  �لجتماعية،  �لأن�سطة  يف 
تهدد  األ  �سريطة  ذلك،  املواطنة  اقت�ست  اإذا  �سيما  ول  املتقدمة،  الثوابت 

هويتهم و�سخ�سيتهم الإ�سالمية.

ثالثاًا: ل مانع من حتاكم �مل�سلمني يف �لغرب �أمام �لق�ساء �لو�سعي، عندما يتعني 
�سبيالاً ل�ستخال�ص حق اأو دفع مظلمة.

ويف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية ل بد من اللتزام باأحكام ال�سريعة، عن طريق 
التحكيم الإ�سالمي، اأو الفتوى ال�سرعية مع اللتزام بها.

الدول  غري  يف  امل�سلمني  ب�ساأن  ال�ستثناء  مبداأ  اإلى  الفتاوى  يف  ي�سار  ا: ل  رابعاً
اإلى  املوؤدية  العامة  اأو احلاجة  ال�سرورة  اإل عند حتقق موجبات  الإ�سالمية 
مع  �حلاجة  �أو  �ل�سرورة  من  لكل  �ل�سرعية  بال�سروط  �حلرج،  �أو  �مل�سقة 

اللتزام بالتقدير بقدرهما”)1(.
قرار رقم 155 )17/4( يف الدورة ال�سابعة ع�سرة املنعقدة يف عمان )اململكة الأردنية الها�سمية( =  )1(
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يف  ق  فرَّ حيث  ا؛  معاً الوقائع  لنوعي  مثالاً  ي�سلح  اأنه  القرار  هذا  على  فيالحظ 
التحاكم اأمام الق�ساء يف الدول غري امل�سلمة بني ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية وغريها 

من الق�سايا:

• �حلكم 	 مبقت�سى  �لقر�ر  مت�سك  فقد  �ل�سخ�سية:  �لأحو�ل  ق�سايا  يف  فاأما 
�لأ�سلي، ومل ُيِجِز �لتحاكَم لغري �أحكام �ل�سريعة.

• و�أما ما عد� �لأحو�ل �ل�سخ�سية فاأعمَل �لقر�ُر قاعدَتنا هذه، و�أجاز �لتقا�سي 	
اأمام املحاكم التي ل حتكم بال�سريعة، باعتبار ذلك الطريق املتعني ل�ستخال�ص 

احلق اأو دفع املظلمة، فياأخذ حكم ال�سرورة.

ا ملا ي�ستثنى من اأحكام الأقليات امل�سلمة، وهو اأن  ا عاماً ويف نهاية القرار ذكر حكماً
ال�ستثناء مقيد بال�سرورة اأو احلاجة، كما نبه اإلى اأنه ل ي�سار اإليهما اإل عند حتقق 
دون  به،  تندفعان  الذي  بالقدر  واحلاجة  ال�سرورة  بتقدير  اللتزام  مع  �سروطهما، 

جتاوز لذلك املقدار)1(.

املثال الثاين:

وهو من �لأمثلة �لتي مل ير�َع فيها حتقق �سو�بط �ل�ستثناء: �لعمليات �لتفجريية 
ا مدنية، ويح�سل فيها قتل ع�سوائي متعمد، بحيث ميوت القاتل،  التي ت�ستهدف اأهدافاً
ومتوت معه اأنف�ص مع�سومة ل عالقة بينها وبينه �سوى اأنه وافق وجودهم يف املكان 
والزمان املحددين للعملية، بدعوى اأنه �سيتحقق بقتل هوؤلء الأبرياء اإثخان يف العدو!

فعندما ننظر يف احلكم الأ�سلي جلرمية القتل: فهو التحرمي، وهذا من الأحكام 
م حق احلياة وبالغ يف  القطعية املعلومة من الدين بال�سرورة، بل ل يوجد ت�سريع عظَّ

= من 28 جمادى الأولى اإلى 2 جمادى الآخرة 1427ه�، املوافق 24 – 28 حزيران )يونيو( 2006م. 
الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  من  ال�سادر  القرار  املثال:  هذا  منوال  على  التي  الأخرى  الأمثلة  ومن   )1(
�أُجرَي �حلكم �لأ�سلي، وهو  رقم 223 )23/7( يف تاريخ 11 نوفمرب 2018م، ب�ساأن �لإذن �لطبي، حيث 
وجوب �إذن �ملري�س �أو وليه للطبيب باإجر�ء ما يلزم لعالجه، لكن عند �لتطبيق لو عر�ست ظروف ت�ستدعي 
�لتدخل �لطبي دون ��سرت�ط �إذن �ملري�س �أو وليه فيجوز ذلك، وت حتديد حالت هذه �لظروف �لعار�سة.
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التحذير من قتل الأنف�ص املع�سومة مثل الت�سريع الإ�سالمي)1(. ومع �سدة التحذير من 
م الإن�ساُن  ا من جرائم القتل، حيث يلغِّ ا جديداً جرمية القتل، �سهد هذا الع�سر نوعاً
�أو  مطعم  �أو  حافلة  يف  ا،  مدنياً ا  ب�سرياً ا  جتمعاً يتو�سط  ثم  ونحوها،  باملتفجر�ت  نف�َسه 
ا وميوت معه اأكرب  فندق اأو متجر اأو م�سجد... اإلخ، فيفجر نف�سه باختياره، ليموت يقيناً
اأنه هدف مدين فيه تعمد لقتل نف�سه،  قدر ممكن يف هذا التجمع، على الرغم من 
ولقتل م�ساملني، وميكن اأن يكون يف هذا التجمع م�سلمون، اأو معاهدون، اأو اأطفال، اأو 

ن�ساء، �أو �سيوخ، �أو مر�سى، �أو رهبان، �أو �أُجر�ء)2(، ونحوهم من الدماء املع�سومة.

والذي  العمليات)3(،  تفا�سيل هذه  بيان  املقام يف  بنا  الكالم وي�سيق  بنا  ويطول 
ومن �سور �سدة حتذير ال�سريعة من جرمية القتل:  )1(

ا حتى لو مل تكن �لنف�س م�سلمة. قال تعالى: . 1 �أنها جعلت قتل �أي نف�س بغري حق مبثابة قتل �لنا�س جميعاً
)پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ( ]املائدة: 32[. 
ا خم�ص عقوبات اأخروية ردعية، قال تعالى: )گ  گ  گ   . 2 رتبت على جرمية قتل املوؤمن عمداً

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ( ]الن�ساء: 93[.
3 . � ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهداً رتبت على قتل املعاهد احلرمان من دخول اجلنة والقرتاب منها. قال النَّ

ا«. �أخرجه �لبخاري، 99/4، ح3166. ِة، َو�إِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َم�ِسرَيِة �أَْرَبِعنَي َعاماً مَلْ َيِرْح َر�ِئَحَة �جَلنَّ
�ستة  يف  القتال  يف  جتنبهم  يتم  الذين  الأ�سناف  ح�سر  حيث   ،)348/2( القرطبي،  تف�سري  انظر:   )2(

�أ�سناف، وذلك يف معر�س تف�سريه لقوله تعالى: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    
ىئ  ىئ  ىئ  ی( ]البقرة: 190[.

هذه العمليات من النوازل اجلديدة؛ لأن ما ورد فيها من اآثار، وما بحثه الفقهاء من م�سائل لي�ص يف اأيٍّ   )3(
منها تعمد قتل �لإن�سان نف�سه مببا�سرة منه، و�إمنا مببا�سرة من غريه، بينما هذه �مل�ساألة ل تتحقق �إل 
� وتفا�سيَل توؤثر  بتعمد قتل �ملفجر نف�َسه. كما �أنها من �لنو�زل �خلطرية و�ملعقدة، ول�سيما �أن لها �سوراً

يف احلكم، منها:
ا يف هذه العمليات من جهة املبداأ.. 1 حكم مبا�سرة الإن�سان لقتل نف�سه عمداً
ا . 2 ا، وقد يكون مدنياً ا �سرفاً وعلى القول بجواز ذلك، فقد يكون الهدف يف العملية التفجريية ع�سكرياً

ا، وقد يجتمع فيها الهدفان، ويكون اأحدهما هو الغالب. �سرفاً
ا ميثل م�سالح امل�سلمني، . 3 كما اأن اجلهة املخططة لهذه العمليات وامل�سدرة لالأمر فيها قد تكون جي�ساً

ا من  نابعاً اأخرى كثرية، وقد يكون ذلك  وقد تكون جماعةاً متثل نف�سها من بني جماعات وكيانات 
الفرد نف�سه الذي قام بالعملية.

والذي يعنينا يف هذا املقام هو جمرد التمثيل ل�ستدلل منحرف عن الطريق الو�سط واملعتدل، =
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يعنينا منها يف هذا ال�سياق: مناق�سة من يرى جواز قتل الإن�سان نف�سه، وا�ستهداف 
ا بال�سرورة واحلاجة: املدنيني بهذه العمليات ا�ستثناء من احلكم الأ�سلي؛ تذرعاً

اأوًل: مناق�سة تذرعهم بال�سرورة، بدعوى تخريجها على م�ساألة الترت�س باأ�سرى 
امل�سلمني

مما تذرع به املجيزون للعمليات التفجريية اإدخالها يف امل�سلحة ال�سرورية من 
الفقهاء، ووجه  التي بحثها  امل�سلمني  بالأ�سرى  الترت�ص  خالل تخريجها على م�ساألة 
ا  تغليباً بهم  �س  �ملترتَّ قتل   � ��سطر�راً فيجوز  مب�سلمني،  ترت�سو�  �إذ�  �لأعد�ء  �أن  ذلك: 
مل�سلحة اأعلى -مع اأنهم م�سلمون-، فكذلك هنا ي�سطر املفجر لأن يفجر نف�سه يف 
ا مل�سلحة  جتمع للعدو، واإن كان يعلم اأن يف ذلك قتالاً لنف�سه ولدماء مع�سومة؛ تغليباً

الإثخان يف العدو.

وميكن �أن يعرت�س على ذلك باعرت��سات كثرية؛ منها:

العرتا�س الأول:

ا، ل�سببني: عدم �لت�سليم ب�سحة �لتخريج؛ لأن مناط �مل�ساألتني خمتلف كلياً

امل�سلمني  اأمام  ويكون  العدو،  من  املبادرة  تكون  الترت�ص  م�ساألة  يف  الأول:  ال�سبب 
�لر�سوخ  و�إما  بهم،  �ملترت�س  �مل�سلمني  �لأ�سرى  قتل  �إما  مف�سدتني:  بني  �خليار 
للعدو وحتمل نتائج اأعظم من قتل الأ�سرى، والتي يف الغالب �سيموت فيها عدد 
�أكرب من �مل�سلمني. �أما يف �لعمليات �لتفجريية فلي�س هناك ��سطر�ر �أ�سالاً لأحِد 
خيارين مّرمني! و�إمنا هي مببادرة وهجوم من �ملفّجر، وبدونها تبقى �خليار�ت 

، ولو بعد حني دون اأن ُي�سطر اإلى قتل الأنف�ص املع�سومة. املباحة متاحةاً

�ص بهم ل تنطبق  ال�سبب الثاين: العلة املقا�سدية ملن قال بجواز قتل الأ�سرى املترتَّ
ا  اأمراً كان  واإن  الأ�سرى  حياة  حفظ  لأن  املذكورة؛  التفجريية  العمليات  على 
ا مدنية، مع الكتفاء  = وقد مت اختيار �سورة حمددة وهي: العمليات التفجريية التي ت�ستهدف اأهدافاً
ببيان وجه اخلطاأ يف ال�ستثناء من احلكم الأ�سلي -وهو حرمة الدماء- بدعوى ال�سرورة واحلاجة.
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ا، �إل �أن ما يقابله �أمر �سروري �أرجح منه، وهو حفظ دين �مل�سلمني  �سرورياً
بقية  دماء  حفظ  اأو  ديارهم،  على  الكفار  ا�ستيالء  بعد  عنه  يُفتنوا  اأن  من 
بينما  ا.  والنف�ص معاً الدين  اأو حفظ  الأ�سرى،  اأكرب من  امل�سلمني، وهم عدد 
ر  �ملفجِّ نف�س  وهو  �سروري  �أمٌر  ف�سيفوت  �ملذكورة  �لتفجريية  �لعمليات  يف 
والأنف�ص املع�سومة التي �ستموت يف التفجري)1(، لكن عند النظر يف امل�سالح 
ا  املرتتبة على العملية التفجريية املذكورة، فهذه امل�سالح -اإن وجدت- غالباً
ل تعدو اأن تكون م�سالح معنوية موؤقتة تنتهي باإيالم الطرف امل�ستهدف دون 
اإلى م�سلحة حفظ  اأن هذه امل�سالح ل ترتقي  اأي ن�سر، ول �سك  ق  اأن حتقِّ
ا ما ترتتب على هذه العملية مفا�سد اأعلى ت�سر  الأنف�ص املع�سومة، بل غالباً

بامل�سلمني، وذلك عند ردة فعل الطرف امل�ستهدف.

 العرتا�س الثاين:

اأن مبداأ تقدير امل�سالح واملفا�سد يف مثل هذه العمليات �ساأن عام ميتد اأثره اإلى 
ا، وهو مما تختلف فيه الأنظار وتتفاوت ب�سكل كبري، وقادة اجلماعات  امل�سلمني جميعاً
مثل  يف  امل�سلحة  رجحان  تقدير  يف  ا  مرجعاً يكونوا  اأن  ميكن  ل  الفئوية  والأحزاب 
� من تعمد قتل �لأنف�س �ملع�سومة، ونبي �لرحمة  ا على حقوق �لنا�س، و�أخطر �أثراً و�أي �سيء �أكرث تعدياً  )1(
�سلو�ت ربي و�سالمه عليه قد خ�س مع�سية �لقتل دون بقية �ملعا�سي بقوله: »َلْن َيَز�َل �ملُوؤِْمُن يِف ُف�ْسَحٍة 
ا« -�أخرجه �لبخاري، 2/9، ح6862-، كما ترباأ ملسو هيلع هللا ىلص ممن ل يتحا�سى  ا َحَر�ماً ْب َدماً ِمْن ِديِنِه، َما مَلْ ُي�سِ
ِمْن  َيَتَحا�َسى  َوَل  َوَفاِجَرَها،  َها  َبرَّ ِرُب  َي�سْ ِتي،  �أُمَّ َعَلى  َخَرَج  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  يف  كما  املع�سومة  الدماء 

ي َوَل�ْسُت ِمْنُه« - �أخرجه م�سلم، 1476/3، ح1848- .  ُموؤِْمِنَها، َوَل َيِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْي�َس ِمنِّ
ا( نكرٌة يف �سياق النفي فيفيد العموم، لي�سمل جميع  ا حراماً ووجه الدللة يف احلديث الأول: اأن لفظ )دماً
الأنف�ص املع�سومة �سواء كانت موؤمنة اأم كافرة، والظاهر اأن احلكمة من تخ�سي�ص جرمية القتل بهذا 
، ويف الغالب ميكن تداركه،  التحذير؛ لأن التعدي على ما �سوى حق احلياة من حقوق الإن�سان تعدٍّ جزئيٍّ

بينما التعدي على حق احلياة فهو ق�ساء نهائي على كافة حقوق الإن�سان.
ووجه الدللة يف احلديث الثاين: اأنه يحذر من القتل الع�سوائي الذي ل يفرق فيه القاتل بني مباح الدم 
ومع�سوم �لدم، فال يتحا�سى �ملوؤمنني و�ملعاهدين، ويختار للتحذير من ذلك �لرب�ءة منه ب�سيغة: )َفَلْي�َس 
ي َوَل�ْسُت ِمْنُه(، وهذه �ل�سيغة -يف هذ� �ل�سياق- من �سيغ �لتحرمي، ويدخل يف هذ� �لقتل �لع�سو�ئي:  ِمنِّ
العمليات التفجريية املدنية؛ لأنه ل يح�سل فيها حتا�سي املوؤمنني واملعاهدين، فدل احلديث على حترميها.
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هذه العمليات؛ لأن ما تراه جماعُة املفجر لنف�سه م�سلحةاً راجحة، قد ل تراه كذلك 
ا يف تقدير م�سالح  ا واحداً اجلماعات والأحزاب الأخرى؛ لهذا حددت ال�سريعة مرجعاً
امل�سلمني، ميثل امل�سلمني يف البلد املعني بهذه العملية، وهو ويل اأمرهم يف ذلك البلد، 
اأو من ينوب عنه من قادة اجلي�ص ونحوهم، وهو م�سوؤول اأمام اهلل واأمام النا�ص يف 
توخي الأ�سباب املعينة يف تقدير امل�سلحة الراجحة. واإذا كان من حق ويل الأمر على 
رعيته منا�سحتهم له بالطرق �مل�سروعة بيد �أنه ل جتوز منازعته بالت�سرف مبعزٍل 
 ، ةاً َجاِهِليَّ ِميَتةاً  َماَت  َفَماَت،  َماَعَة  �جْلَ َوَفاَرَق  اَعِة،  �لطَّ ِمَن  َخَرَج  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  عنه، 
 ، َبةاً ُر َع�سَ َيْن�سُ �أَْو  َبٍة،  �إَِلى َع�سَ َيْدُعو  �أَْو  َبٍة،  ِلَع�سَ ُب  َيْغ�سَ ٍة  يَّ ِعمِّ َر�َيٍة  َت  َقاَتَل حَتْ َوَمْن 
“هي الأمر الأعمى ل ي�ستبني وجهه كذا  ٍة(:  يَّ ٌة«)1(. ومعنى )ِعمِّ َفِقْتَلٌة َجاِهِليَّ َفُقِتَل، 
�لكرثة  من  �ملعنى  هذ�  تقرر  �لتي  و�لن�سو�س  واجلمهور”)2(.  حنبل  بن  اأحمد  قاله 
من  �مل�سلمني  م�سالح  تقدير  يف  ي�ستقلو�  �أن  �مل�سلمني  من  فئة  لأّي  جاز  ولو  مبكان، 
بن  �لعز  قال  �لأئمة،  ن�سب  يف  �ل�سرعية  �لأغر��س  �أهم  �أحد  لفات  �أنف�سهم؛  تلقاء 
والأ�سلح  ال�سالح  معرفة  يف  تختلف  الآراء  اأن  علم  “وملا  )ت660ه�(:  عبدال�سالم 
العظمى  الإمامة  ال�سرين، ح�سر  و�سر  والأف�سد ويف معرفة خري اخلريين  والفا�سد 
يف واحد؛ كيال يتعطل جلب امل�سالح ودرء املفا�سد ب�سبب اختالف الولة يف ال�سالح 

والأ�سلح والفا�سد والأف�سد”)3(.

، اأو بال اإمام: فال يكون حتريره اإل بتوحيد �سفوف  ولو كان البلد امل�سلم حمتالاً
املجاهدين حتت راية واحدة، وقيادة واحدة؛ واإل �سار جهادهم عبثاًا؛ لأنهم اإن مل 

يتحدوا يف خندق القتال، فلن يتحدوا عند جني الثمار من باب اأولى)4(. 
اأخرجه م�سلم، 1476/3، ح1848.  )1(

�سرح النووي على م�سلم، 238/12.  )2(
الفوائد يف اخت�سار املقا�سد، �ص142.  )3(

�أ�سباب  كتاب:  �لتفجريية،  �لعمليات  هذه  مثل  يف  �لترت�س  مب�ساألة  �لتذرع  ناق�ست  �لتي  �ملر�جع  من   )4(
النحراف يف مفهوم اجلهاد وو�سائل عالجه، ل�ِ اأ. د. �سليمان الغ�سن، �ص66-69، حيث نقل جملة من 
ا اإل  �ص به ل يكون جائزاً ن�سو�ص العلماء يف م�ساألة الترت�ص، ثم ا�ستخل�ص منها: اأن قتل امل�سلم املترتَّ

ب�ستة �سروط ل تتحقق يف �لعمليات �لتفجريية.
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ثانًيا: مناق�سة تذرعهم باحلاجة 

قول  املدنيني،  قتل  فيها  يتم  التي  التفجريية  للعمليات  املجيزون  به  ع  تذررّ مما 
اإليها يف  ُيلجاأ  “العمليات ال�ست�سهادية و�سيلة �سرعيرّة من و�سائل اجلهاد،  اأحدهم: 
وقت �حلاجة، ومبقد�رها، ولي�ست �لأ�سَل �ملتعنّي، ول �ل�سبيل �لأوحد ملجاهدة �لكفار 
�سوره  بكل  والإعداد  ال�ستعداد  ة  الأمرّ على  الواجب  بل  عليهم،  والتغليظ  واملنافقني 

املتاحة”)1(. 

وميكن اأن يعرت�س على ذلك باأن يقال:

اأن  مع  الأ�سلي،  احلكم  من  ال�ستثناء  يف  احلاجة  على  اعتمد  ال�ستناد  هذا 
تبيح  واإمنا  اإباحة املحرم لذاته،  ال�سعف ما يجعلها ل تقوى على  احلاجة فيها من 
املحرم لغريه، اأي اأنها ل تبيح ما كان فيه مف�سدة لذاته، واإمنا تبيح ما كان يف�سي 
ا للذريعة، ولكون املحرم يف م�ساألتنا هو القتل بغري حق، فال تقوى  اإلى املف�سدة �سداً

ا للذريعة. م لت�سمنه املف�سدة يف ذاته، ولي�ص �سدًّ احلاجة على اإباحته؛ لأنه حمررّ

وبعبارة �أخرى يقال: �إن مثار �لنحر�ف يف هذ� �ل�ستدلل �أنه �أغفل �أهم �سابط من 
ا من �حلكم �لأ�سلي، وهذ� �ل�سابط  �سو�بط �حلاجة، وهو �أن تكون �حلاجة �أرجح �سرعاً
ل يتحقق يف العمليات التفجريية؛ لأنها لي�ست اأرجح من احلكم الأ�سلي؛ لأن فيها قتالاً 
م لذاته ولي�ص لغريه، فال تقوى احلاجة على  ا لأنف�ص مع�سومة، وهذا القتل حمررّ متعمداً
ا لغريه، فمن القواعد املقررة: اأنه “اإذا ُنهي عن  ماً اإباحته؛ لأنها ل تبيح اإل ما كان حمررّ

ال�سيء بعينه مل توؤثر فيه احلاجة، واإذا كان ملعناًى يف غريه اأثرت فيه احلاجة”)2(.

ولو قيل: �إن �حلاجة هنا قد تكون عامةاً فتاأخذ حكم �ل�سرورة، فيجاب مبا �أجيب 
ا عند مناق�سة تذرعهم بال�سرورة. به اآنفاً

الدلئل اجلليرّة على م�سروعية العمليرّات ال�ست�سهاديرّة، للدكتور اأحمد عبدالكرمي جنيب، �ص30،.  )1(
البخاري لبن  �سرح �سحيح  انظر:  القاعدة  وللتو�سع يف هذه   .61/8 �لعربي،  لبن  �لأحوذي  عار�سة   )2(
ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  تيمية، 431/1، جمموع  ابن  الإ�سالم  ل�سيخ  الكربى  الفتاوى  بطال، 56/6، 

تيمية، 251/21، 298/22، 186/23، 214، اإعالم املوقعني، 140/2، 142، فتح الباري، 58/10.
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املثال الثالث: 

ا من �لأمثلة �لتي مل ير�َع فيها حتقق �سو�بط �ل�ستثناء:  وهو �أي�ساً

ال�سرورية  امل�سلحة  م�سمى  ال�سريعة حتت  اأحكام  لبع�ص  من متييع  يح�سل  ما 
حتت  �سيا�سية  �أهد�ف  �إلى  �لو�سول  بغر�س  �إلخ،  �لو�قع...  جمار�ة  �أو  �حلاجية  �أو 
و�لتيار�ت  و�لأحز�ب  �جلماعات  من  كثري  �أيدي  على  ذلك  ويكرث  �لدين،  غطاء 
ال�سيا�سية التي ت�سور للجماهري اأنها اجلهة الوحيدة القادرة على اأن حتكم بال�سريعة 
�لإ�سالمية، ويف �سبيل �لو�سول �إلى ذلك ترفع لو�ء �ملعار�سة ب�سكل م�ستفز حلكومات 
قائمة، وت�ستخدم �ستى الو�سائل املمكنة لإ�سقاطها، بدعوى اأنها ل تقيم �سرع اهلل... 
�إلخ، ومبجرد و�سولها �إلى �ل�سلطة ما يلبث �أن تتنازل عن كثري من �سعار�تها، بل قد 
ل  تتنازل عن بع�سها قبل الو�سول اإلى ال�سلطة اإذا راأت اأن هذا التنازل ميكن اأن يعجرّ
عون اأنها حتت  يف و�سولها اإلى ال�سلطة، ولكي تبقى تنازلتهم يف دائرة ال�سريعة يدَّ

ذريعة ال�سرورة واحلاجة وجماراة الواقع...اإلخ!

يف  مناق�ستها  ي�سع  ول  مبكان،  �لكرثة  من  �لنحر�ف  لهذ�  �لتطبيقية  و�لأمثلة 
�لأمثلة  عر�س  خالل  من  فيها  �لنحر�ف  مو�سع  �كت�ساف  ميكن  ولكن  �ملقام،  هذ� 
�لتطبيقية لهذ� �ملنهج على �سو�بط و�سروط �ل�سرورة و�حلاجة و�مل�سلحة ومر�عاة 
لأنه من  �مل�سروط حينئٍذ؛  ي�سقط  �أي �سرط  �ل�سحيح، وعند تخلف  و�لتاأويل  �لو�قع 

�لقو�عد �ملقررة �أن )�ملعلق بال�سرط معدوم قبله()1(. 

وبهذا ُيعلم اأن مكمن النحراف يف هذا املنهج اأنه مل توظف فيه قاعدتنا بال�سكل 
ال�ستثناء  ومقت�سى  الأ�سلية  الأدلة  بني  عادلة  موازنة  فيه  حت�سل  مل  اإذ  ال�سحيح 
�سلم  ولو   ! اأ�سالاً التنازل  تقبل  ل  الدين  يف  وحمكمات  اأ�سا�سيات  يطال  لأنه  منها؛ 
اأحكام  اأهم  اأن بع�سها قد يقبل التنازل يف حال ال�سرورة الق�سوى، فاإن من  جدلاً 
�ل�سرورة �أنه مبجرد زو�لها يزول �حلكم �ل�ستثنائي، ويعود �حلكم �لأ�سلي، فيجب 
انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي، 231/2، املح�سول للرازي، 68/2، اإعالم املوقعني، 159/2، ترتيب الالآيل،   )1(

.1059/2
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اأم  املقدار  يف  ذلك  اأكان  �سواءاً  لل�سرورة،  ا  مقارناً ال�ستثنائي  احلكم  هذا  يكون  اأن 
الوقت، وال�ساأن فيمن يتوخى اللتزام بال�سريعة اأن يحر�ص على البحث عن البدائل 
�ملباحة للعودة �ل�سريعة �إلى �حلكم �لأ�سلي، ولكن عند عر�س ذلك على و�قع كثري من 
هذه اجلماعات والأحزاب والتيارات يالحظ اأنها على النقي�ص من ذلك، فالتنازلت 
تتبعها تنازلت اأكرب منها، مما يولد قناعة لدى من يحلل ذلك: اأن هذه التنازلت يف 
�لنهاية �أقرب �إلى �أن تكون تنازلت عن مبادئ يف �لدين؛ لتحقيق �أهد�ف �سيا�سية 
ها الفطُر ال�سليمة للجماهري ولو بعد  فئوية، جتر اإلى تنازلت اأخرى، ما يلبث اأن متجَّ

حني، مما يجعل اآثارها الدنيوية عك�سية.

ومهما يكن من �سيء: فاإن �سريعة اهلل غالية وعزيزة، ومقت�سى التم�سك بها اأن 
�أو �سعف  يكون �مل�سلم يف قمة �لعتز�ز مببادئها و�أحكامها، و�إن �نتاب �مل�سلم خور 
� بني �ل�سفافية و�لو�سوح وبني �لتلبي�س و�ملخادعة،  ا كبرياً فينبغي �أن يعلم �أن هناك تفاوتاً
ا  اإنكارها �سكالاً مع بقائها م�سموناً ا هناك تفاوت بني الإقرار باملع�سية، وبني  واأي�ساً
بالتاأويالت الفا�سدة واحليل املاكرة، ووجه التفاوت اأنه يف حال عدم ال�سفافية وعدم 
للماآرب  مطيةاً  الدين  وي�سبح  للتوبة،  قابلة  غري  املع�سية  ت�سبح  باملع�سية  الإقرار 
�لعو�قب  ا من ذلك؟! وخلطورة هذه  تدلي�ساً و�أكرث  ا  �أقبح �سنيعاً �سيء  و�أي  �لدنيوية، 

ورد التحذير من ا�ستباحة املحرمات باأدنى احليل يف ن�سو�ص كثرية؛ منها: 

�ْرَتَكَبِت . 1 َما  َتْرَتِكُبو�  »َل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    هريرة  اأبي  عن  جاء  ما 
َيِل«)1(. اِرَم �هلِل ِباأَْدَنى �حْلِ �ْلَيُهوُد، َفَت�ْسَتِحلُّو� َمَ

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َلَيُكوَننَّ . 2 �ْسَعِريُّ ، �أنه: �َسِمَع �لنَّ ما جاء عن �أبي َماِلٍك �ْلأَ
ِتي �أَْقَو�ٌم، َي�ْسَتِحلُّوَن �حِلَر، َو�حَلِريَر، َو�خَلْمَر، َو�ملَعاِزَف«)2(. ِمْن �أُمَّ

اأخرجه ابن بطة يف اإبطال احليل، �ص46.   )1(
• َقُه 	 وثَّ د بن م�سلٍم هَذ�  و�أَحمُد بن ممَّ ٌد،  �إ�سناٌد جيِّ تف�سريه، 293/1-: »وهذ�  ابن كثري- يف  قال 

حيح«. ، وباقي رجاِله م�سهورون على �سرط �ل�سَّ �حلافظ �أبو بكٍر �خلطيُب �لبغد�ديُّ
• وقال �ل�سخاوي -يف �لأجوبة �ملر�سية، 215/1-: »اأخرجه ابن بطة وغريه ب�سند ح�سن«.	
• وقال الألباين -يف حتقيقه ل�سفة الفتوى واملفتي وامل�ستفتي لأبي عبداهلل احلراين، �ص: 28-: »ح�سن«.	

اأخرجه البخاري، 106/7، ح5590.  )2(
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ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل . 3 َحاِب �لنَّ يٍز، َعْن َرُجٍل ِمْن �أَ�سْ رْيِ ما جاء عن َعْبَد�هلل ْبَن ُمَ
وَنَها ِبَغرْيِ ��ْسِمَها«)1(. ْمَر، ُي�َسمُّ ِتي َي�ْسَرُبوَن �خْلَ ا ِمْن �أُمَّ َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ �أَُنا�ساً

النا�ص  فيه حال كثري من  �ص  ي�سخِّ ال�ساطبي )ت790ه�( كالم لطيف  ولالإمام 
على  ذلك  ويبنون  الأ�سلية،  الأحكام  من  وال�ستثناء  الرتخ�ص  يف  يتو�سعون  الذين 
الأوهام، ينا�سب اأن يختم به هذه املناق�سة؛ ون�ص كالمه: “... اإن اأ�سباب الرخ�ص 
، ل مققة، فرمبا عدها �سديدة وهي خفيفة يف نف�سها،  �أكرث ما تكون مقدرةاً ومتوهمةاً
 � ا وغري مبني على �أ�سل. وكثرياً فاأدى ذلك �إلى عدم �سحة �لتعبد، و�سار عمله �سائعاً
ما ي�ساهد �لإن�سان ذلك؛ فقد يتوهم �لإن�سان �لأمور �سعبة، ولي�ست كذلك �إل مبح�س 
التوهم... ولو تتبع الإن�سان الوهم لرمى به يف مهاٍو بعيدة، ولأبطل عليه اأعمالاً كثرية. 

وهذا مطرد يف العادات، والعبادات، و�سائر الت�سرفات”)2(.

ح18073،   ،615/29 له(،  )واللفظ  اأحمد  والإمام  ح587،   ،479/1 الطيال�سي،  داود  اأبو  اأخرجه   )1(
والن�سائي، 312/8، ح5658.

• قال الألباين -يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة، 183/1، ح90-: »واإ�سناده �سحيح«.	
• وقال حمققي امل�سند: »اإ�سناده �سحيح، رجاله ثقات رجال ال�سيخني«.	

املوافقات، 247/1.   )2(
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املبحث الثالث
�صوابط احلاالت التي ُت�صَتثنى من احلكم االأ�صلي، 

وم�شتند كل �شابط)1(

توطئة

من اأهم اأهداف هذا البحث: الربط بني التاأ�سيل للقاعدة، وتوظيفها يف حتقيق 

الو�سطية واملوازنة املعتدلة بني الأحكام الأ�سلية والأحكام امل�ستثناة من خالل ح�سر 
�إلى حكم ��ستثنائي، وتلخي�س �حلديث عن �سو�بط هذه  �أهم �حلالت �لتي حتتاج 
�ل�سو�بط مبثابة  هذه  لت�سبح  و�لتمثيل؛  بالتعليل  تدعيمها  على  بالرتكيز  �حلالت، 
ل  بحيث  ال�ستثنائية؛  الوقائع  واأدلة  الأ�سلية،  الأدلة  بني  املجتهد  موازنة  املعيار يف 
يفرط يف �مليل �إلى �أحدهما على ح�ساب �لآخر؛ �إذ يتعني �لنظر يف �لوقائع �لتي يحتمل 

ا�ستثناوؤها من احلكم العام: 

• اإن حتققت فيها ال�سوابط ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء؛ جاز ذلك.	

• اإن مل تتحقق فيها تلك ال�سوابط تعني البقاء على احلكم الأ�سلي الذي يدل 	
عليه ظاهر الن�سو�ص.

ا: ل تكاد تخرج عن  ا ا�ستثنائياً اأن هذه احلالت التي ت�ستدعي حكماً وقد مر بنا 
خم�ص حالت، وهي: ال�سرورة، واحلاجة، وامل�سلحة، والعرف، والتاأويل ومتعلقاته. 
وقد ُعقد هذ� �ملبحث لبيان �سو�بط �حلالت �لأربعة �لأولى)2(، كل حالة يف مطلب 

من �أهم �ملر�جع �لتي ت �ل�ستفادة منها يف هذ� �ملبحث: كتاب تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 685/2-   )1(
974، فقد مت تلخي�ص هذه ال�سفحات الثالث مائة من هذا الكتاب يف مبحثنا هنا، مع تعديل العبارة 
يف كثري من �لفقر�ت، و�إ�سافة كثري من �لعبار�ت و�لنقول �جلديدة �لتي مل ترد يف هذ� �ملرجع، وجمموع 

هذه العبارات والنقول املعدلة اأو اجلديدة تقارب ن�سف هذا املبحث.
يح�سن �لتنبيه على �أن كل حالة من هذه �حلالت من �لأهمية مبكان، لهذ� �أُفردت فيها موؤلفات م�ستقلة، =  )2(



قاعدة يف مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع 

اليت من طبيعتها التغري للمحافظة على وسطية الشريعة

العدد  اخلامس واخلمسون  49العدد  اخلامس واخلمسون 48

م�ستقل. اأما التاأويل، فقد اأفردت له بحثاًا م�ستقال)1(.

املطلب االأول
�صوابط ال�صرورة، وتو�صيحها باملثال

امل�ساألة الأولى: �سوابط ال�سرورة

ال�سابط الأول: 

توقع  اأو  الواقع،  يف  وح�سولها  �ل�سرعي)2(،  مبعناها  �ل�سرورة  حقيقة  وجود 
ح�سولها فيما يغلب على الظن)3(.

املراد بال�سرورة ال�سرعية: هي التي ل ي�سع الإن�سان ال�ستغناء عنها، فلو اأنها مل 
تر�َع؛ لرتتب على ذلك تفويت �إحدى �ل�سروريات �خلم�س. 

ا بالفعل، اأو  فال بد اأن تكون ال�سرورة على هذا النحو، ولبد اأن يكون هذا واقعاً
يغلب على الظن وقوعه.

ومما يدل على هذا ال�سابط: 

ژ  . 1 ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   )ڇ   تعالى:  قوله 
ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  
= �سرتد �لإ�سارة �إليها يف هو�م�س هذ� �ملبحث، وميكن �لرجوع �إليها ملن يريد �لتفا�سيل، و�إمنا �لغر�س 
من �إير�دها يف هذ� �ملبحث: ماولة تقريبها �إلى ذهن �لقارئ ب�سكل خمت�سر و�سامل لأهم ما يحتاجه 

منها، لي�سهل ا�ستح�سارها عند املوازنة بني الدليل الأ�سلي، ومقت�سى ال�ستثناء منه.
وعنوانه: قواعد مقا�سدية يف املوازنة بني الدللة الظاهرة للن�ص والقرائن املوؤثرة، واأثرها يف حتقيق   )1(
العلمية  للبحوث  العامة  للرئا�سة  التابعة  الإ�سالمية  البحوث  جملة  يف  ومن�سور  حمكم  وهو  الو�سطية. 

والإفتاء، العدد: 124.
فقه  �ص305،  مبارك،  حممد  جميل  د.  ل�ِ  ال�سرعية  ال�سرورة  نظرية  ال�سابط:  هذا  اإثبات  يف  انظر   )2(

ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة ِل� اأ. د. عبدالوهاب اأبو �سليمان، �ص64.
الزحيلي،  وهبة  د.  اأ.  ِل�  ال�سرعية  ال�سرورة  نظرية  �ص64،  املعا�سرة،  وتطبيقاته  ال�سرورة  فقه  انظر:   )3(
�ص69، ول�ِ د. جميل مبارك، �ص312، قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص487.
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ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ( ]الن�ساء: 97[.

ففي الآية الأولى: بيان حلال الأقوياء الذين اختاروا اإخفاء دينهم، والبقاء 
لذلك؛  م�سطرون  اأنهم  ا  توهماً بدينهم؛  الهجرة  وعدم  امل�سركني،  بلد  يف 
لكونهم م�ست�سعفني حتت �سلطة امل�سركني يخ�سون بط�سهم، لكن مل يقبل اهلل 
عذرهم وو�سفهم باأنهم ظاملون لأنف�سهم؛ لأن هذ� �ل�سطر�ر وهميٌّ ولي�س 
اأقوياء يجدون الزاد والراحلة ويعرفون كيف ي�ستهدون  حقيقيًّا، فهم رجال 

اإلى الطريق املو�سل اإلى البلد الذي ياأمنون فيه على دينهم، ولو باحليلة.

ل  حقيقةاً  �ل�سرورة  �سرط  فيهم  حتقق  من  ��ستثناء  ورد  �لثانية:  �لآية  ويف 
ا، وهم �مل�ست�سعفون من �لرجال �ملر�سى �أو �لكبار يف �ل�سن، �أو �لن�ساء،  وهماً
اأو الأطفال، فهوؤلء اإذا اعتذروا عن الهجرة؛ باأنهم ل يجدون حيلة ول يهتدون 
: فعذرهم مقبول؛ لتحقق �سرط �ل�سرورة، فاإن هروبهم من �مل�سركني  �سبيالاً
يعر�س نفو�سهم للخطر؛ لأنهم م�ست�سعفون حقيقة، مما يجعل من �ل�سهولة 

اللحاق بهم، ومن ثم القب�ص عليهم والبط�ص بهم.

ِباأَْر�ٍس . 2 ا  �إِنَّ �هلل،  َر�ُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:    �للَّْيِثيِّ  َو�ِقٍد  �أَِبي  َعْن  جاء  ما 
َطِبُحو�، َومَلْ  ٌة؛ َفَما َيِحلُّ َلَنا ِمْن �مْلَْيَتِة؟ َقاَل: »�إَِذ� مَلْ َت�سْ َم�سَ يُبَنا ِبَها خَمْ ُت�سِ

: َف�َساأُْنُكْم ِبَها«)2(. َتِفُئو� َبْقالاً َتْغَتِبُقو�)1(، َومَلْ حَتْ

مما جاء يف �سرح احلديث، قول املظهري )ت727ه�(: “اإمنا يحل لكم اأكل 
»ال�سطباح ههنا: اأكل ال�سبوح وهو الغداء، والغبوق: اأكل الع�ساء«. نيل الأوطار، 172/8.  )1(

 ،356/9 والبيهقي،  ح21901،  و232،  ح21898،   ،227/36 له(،  )واللفظ  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )2(
والطرباين يف املعجم الكبري، 284/3، ح3315، 3316، واحلاكم، 139/4، ح7156.

• قال احلاكم عقب ذكره للحديث: »هذ� حديث �سحيح على �سرط �ل�سيخني ومل يخرجاه«.	
• وقال الهيثمي يف جممع الزوائد 165/4: “رواه اأحمد باإ�سنادين، رجال اأحدهما رجال ال�سحيح، 	

اإل اأن املزي قال: مل ي�سمع ح�سان بن عطية من اأبي واقد”. كما قال الهيثمي عن �سند الطرباين 
50/5: “رجاله ثقات”.
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َبْقالاً  �أو يف �مل�ساء، ول جتدون  ا تاأكلونه يف �ل�سباح  �إذ� مل جتدو� �سيئاً �مليتة 
يف  تاأكلونه  ما  وجدمت  فاإن  امليتة.  اأكل  لكم  يِحلُّ  فحينئٍذ  وتاأكلونه،  تقلعونه 

: ل حتل لكم �مليتة”)1(.  �لَغد�ة �أو يف �مل�ساء، �أو وجدت بقالاً

ففي هذا احلديث �سوؤال �سريح عن الوقت واحلالة التي ُيعمل فيها بال�سرورة، 
� باأد�ة �ل�سرط )�إذ�(، و�مل�سروط: �أن مير  راً فاأتى اجلواب من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُم�سدَّ
عليهم نهار كامل من ال�سباح اإلى امل�ساء، ل يجدون فيه ما ي�سد رمقهم من 
طعام اأو �سراب، فدل هذا احلديث على تاأكيد حتقق ال�سرورة، وياأخذ حكم 

التحقق اإذا ما غلب على الظن وجود ال�سرورة.

ال�سابط الثاين: 
اأن يتعذر دفع ال�سرورة بوجه جائز)2(

ل ي�سوغ لالإن�سان املبادرة اإلى املحرم ملجرد كونه و�سيلة قريبة من متناول اليد 
لدفع ال�سرورة، بل عليه اأن يتحقق من عدم وجود اأي و�سيلة مباحة لدفع ال�سرورة 

قبل الإقدام على املحرم.

ا: ودليال ال�سابط ال�سابقان يدلن على هذا ال�سابط اأي�ساً

• ، وهي 	 اأن امل�ست�سعفني كانوا ميلكون و�سيلةاً اأخرى مباحةاً ففي الآية: نالحظ 
الهجرة بدينهم، ولكونهم مل يقوموا بها مل يعذروا يف فعل املحرم. 

• ويف حديث اأبي واقد الليثي  مل يجِز النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لهم �لأكَل من �مليتة �إل 	
ا؛ للتحقق من ح�سول ال�سرورة من جهة، وللتحقق من  ا كافياً بعد النتظار وقتاً

عدم وجود طعام مباح طيلة تلك املدة من جهة اأخرى.
املفاتيح يف �سرح امل�سابيح، 529/4.  )1(

انظر يف اإثبات هذا ال�سابط: نظرية ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. جميل حممد مبارك، �ص312، و ِل� اأ. د.   )2(
وهبة الزحيلي، �ص69، حقيقة ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. حممد اجليزاين، �ص71، قاعدة امل�سقة جتلب 

التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص486.
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ومن الأدلة الأخرى على هذا ال�سابط:

قوله تعالى: )ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ( ]البقرة: 173[. . 1

وقد ف�سر طائفةٌ من العلماء العاِد باأنه: اآكل امليتة مع وجود غريها)1(.

من  بلفظ  رٌة  م�سدَّ الآية-  -من  اجلملة  هذه  اأن  فيالحظ:  هذا  تقرر  اإذا 
�َس  ُخ�سِّ ثم  �مل�سطرين،  كل  و�ملعنى:  �ل�سرطية،  )َمن(  وهو  �لعموم  �ألفاظ 
هذا العموم بو�سفني: )عدم البغي(، و)عدم العدوان(، ثم اأتى )نفي الإثم( 
يف جو�ب �ل�سرط، وعليه يكون �ملعنى: ينتفي �لإثم عن فعل �حلر�م ب�سرط 
بالعدو�ن،  ول  بالبغي  �ل�سطر�ر  هذ�  يت�سف  و�أل  �ملحرم،  �إلى  �ل�سطر�ر 
وحيث اإن املراد بالعدوان: العتداء بدفع ال�سرورة باملحرم مع وجود املباح، 
�أن يتعذر دفعها  �أنه ي�سرتط يف �ل�سرورة  فقد دلت �لآية ب�سكل �سريح على 

بوجه جائز.

�أَْهُلُه . 2 َوَمَعُه  َة  رَّ �حْلَ َنَزَل  َرُجالاً  �أَنَّ    �َسُمَرَة  ْبِن  َجاِبِر  ما جاء يف حديث 
لَّْت َفاإِْن َوَجْدَتَها َفاأَْم�ِسْكَها. َفَوَجَدَها َفَلْم َيِجْد  َوَوَلُدُه َفَقاَل َرُجٌل �إِنَّ َناَقةاً يِل �سَ
ْت َفَقاَلِت �ْمَر�أَُتُه �ْنَحْرَها. َفاأََبى َفَنَفَقْت، َفَقاَلِت ��ْسُلْخَها َحتَّى  اِحَبَها َفَمِر�سَ �سَ
َتاُه َف�َساأََلُه،  َل َر�ُسوَل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفاأَ َمَها َوَناأُْكَلُه. َفَقاَل: َحتَّى �أَ�ْساأَ َد �َسْحَمَها َوحَلْ ُنَقدِّ

ى ُيْغِنيَك؟ َقاَل: َل؛ َقاَل: َفُكُلوَها«)2(. َفَقاَل: »َهْل ِعْنَدَك ِغناً

باجلواز  يفتيه  اأن  وقبل  امليتة،  اأكل  حكم  عن  �ُسئل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  فيالحظ 
عن  للم�ستفتي  �سوؤال  بتوجيه  بادر  باأن  ال�سابط؛  هذا  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  حتققَّ 
ال�سحابي  اإجابة  كانت  وملا  احلرام،  الطعام  عن  يغنيه  حالل  طعام  وجود 
انظر: تف�سري ابن عطية، 240/1، اأحكام القراآن لبن العربي، 85/1، زاد امل�سري لبن اجلوزي، 133/1.   )1(
ا للباغي  وهناك من املف�سرين من عك�ص وجعل التف�سري املذكور )وهو اآكل امليتة مع وجود غريها( تف�سرياً

ولي�ص للعادي، انظر: تف�سري اخلازن، 104/1، تف�سري العثيمني: الفاحتة والبقرة،251/2. 
اأخرجه اأبو داود )واللفظ له(، 166/4، ح3816، والبيهقي من طريق اأبي داود، 356/9، وغريهم.  )2(

وقد قال عنه ال�سيخ الألباين يف �سحيح �سن �أبي د�ود، 450/2، »ح�سن الإ�سناد«.
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بالنفي اأفتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص باجلو�ز، فدل ذلك ب�سكل عملي على �أنه من �سو�بط 
ال�سرورة اأن يتعذر دفعها بوجه جائز.

ال�سابط الثالث: 

اأن ُيقت�سر فيما تبيحه ال�سرورة على القدر الكايف الذي تزول به ال�سرورة)1(.

ا للحكم �لأ�سلي، ومبجرد  ا ��ستثنائيًّا خمالفاً فال�سرورُة حالٌة طارئٌة ت�ستدعي حكماً
زوال ال�سرورة يزول احلكم ال�ستثنائي، ويعود احلكم الأ�سلي، فيجب اأن يكون هذا 
ويزول  الوقت،  اأم  املقدار  اأكان ذلك يف  �سواء  لل�سرورة،  ا  ال�ستثنائي مقارناً احلكم 

احلكم ال�ستثنائي فور انتهاء ال�سرورة.

ڻ      ں   ں   ڱ     ڱ   ڱ   ڱ   )ڳ   تعالى:  قوله  ذلك:  على  الأدلة  اأقوى  ومن 
ڻ( ]البقرة: 173[. 

�سبق  وقد  حاجته)2(.  فوق  امليتة  باآكل  الباغي:  العلماء  من  طائفةٌ  ف�سر  وقد 
وجه  من  فيه  جاء  وما  الذكر-؛  -اآنف  الثاين  ال�سابط  على  الآية  بهذه  ال�ستدلل 
ا، اإذ دلت  الدللة على ال�سابط ال�سابق يت�سمن وجه الدللة على هذا ال�سابط اأي�ساً
�لآية على �أنه ينتفي �لإثم عن فعل �حلر�م ب�سرط �ل�سطر�ر �إلى �ملحرم، و�أل يت�سف 
هذ� �ل�سطر�ر بالبغي ول بالعدو�ن، وحيث �إن �ملر�د بالباغي: �آكل �مليتة فوق حاجته؛ 
على  القت�سار  وجوب  ال�سرورة:  اأحكام  من  اأنه  على  �سريح  ب�سكل  الآية  دلت  فقد 

القدر الذي تندفع به ال�سرورة، وحترمي الزيادة عليه فوق احلاجة.
انظر يف اإثبات هذا ال�سابط اإلى: امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص485، حقيقة   )1(
اأ. د. وهبة الزحيلي،  ِل�  ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. حممد اجليزاين، �ص76، نظرية ال�سرورة ال�سرعية 

�ص71، 245، ول�ِ د. جميل مبارك، �ص336، فقه ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة، �ص66. 
انظر: تف�سري ابن عطية، 240/1، اأحكام القراآن لبن العربي، 85/1، زاد امل�سري لبن اجلوزي، 133/1.   )2(
ا للعادي  وهناك من املف�سرين من عك�ص وجعل التف�سري املذكور )وهو اآكل امليتة فوق حاجته( تف�سرياً
ولي�ص للباغي، انظر: تف�سري اخلازن، 104/1، تف�سري ابن عرفة، 196/2، ال�سراج املنري لل�سربيني، 

455/1، تف�سري اأبي ال�سعود، 191/1، تف�سري العثيمني: الفاحتة والبقرة،251/2. 
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ومن اأ�سهر القواعد التي تقرر هذا ال�سابط؛ قاعدة: )ال�سرورة تقدر بقدرها()1(.

ال�سابط الرابع: 
ا من احلكم الأ�سلي)2( اأن تكون ال�سرورة اأرجح �سرعاً

ومما يدل على هذا ال�سابط: »اإن عدم مراعاة ال�سرورة مف�سدة، كما اأن خمالفة 
ل اإحدى املف�سدتني لدفع الأخرى؛ فمن  ا، واإذا تعني حتمُّ احلكم الأ�سلي مف�سدة اأي�ساً
البداهة األَّ ينتقل من احلكم الأ�سلي، ويراعي ال�سرورة الطارئة اإل اإذا كانت اأعظم 
�إلى �ملماثل عبٌث، و�إلى �لأدنى �سفٌه. لهذ� جاء �ل�ستفهام  � منه؛ لأن �لنتقاَل  �سرراً
تعالى:  قوله  يف  وذلك  الأدنى،  اإلى  النتقال  اأرادوا  عندما  اإ�سرائيل  لبني  الإنكاري 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   )ڱ  

ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھ   ھ     ھ  
 .)3(

ۇ  ۆ  ۆ( ]البقرة: 61[

امل�ساألة الثانية: تو�سيح �سوابط ال�سرورة باملثال: حكم و�سع اليد على الإجنيل 
ونحوه حني اأداء اليمني اأمام الق�ساء

�حلكم �لأ�سلي: �أن �حللف ل يجوز �إل باهلل تعالى، وتغليظ �ليمني ل يكون �إل مبا 
يعظمه ويقد�سه امل�سلم، وهذا ثابت بن�سو�ص كثرية، منها:

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَلَف ِبَغرْيِ ِملَِّة �لإ�ْسالِم َفُهَو َكَما َقاَل«)4(.. 1 قول النَّ
�نظر: �ملب�سوط، 179/1، بدائع ال�سنائع، 124/5، قواعد الأحكام للعز بن عبدال�سالم، 141/2، جمموع   )1(
فتاوى �س�يخ الإ�سالم ابن تيمية، 435/21، ك�سف الأ�سرار للبخاري، 41/2، 264/3، ال�من�ثور للزرك�سي، 
320/2، 138/3، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 212/1، ولبن جنيم، �ص107، ترتيب الالآيل يف �سلك 
الأمايل، 586/1، قاعدة 97، جملة الأحكام العدلية، مادة 22، و�سرحها: درر احلكام لعلي حيدر، 34/1.
انظر يف اإثبات هذا ال�سابط اإلى: قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص484،   )2(
نظرية ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. جميل حممد مبارك، �ص319، حقيقة ال�سرورة ال�سرعية، �ص86، فقه 

ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة ِل� اأ. د. عبدالوهاب اأبو �سليمان، �ص65.
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 710/2.  )3(

. اِك حَّ اأخرجه البخاري، 2451/6، ح6276. من حديث َثاِبِت ْبِن �ل�سَّ  )4(
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ُمْت«)1(. . 2 ا َفْلَيْحِلْف ِباهلل �أَْو ِلَي�سْ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن َحاِلفاً

ففي احلديث الأول حتذير �سديد من احللف بغري ملة الإ�سالم، اإذ يخرب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص �سر�حةاً باأن من يختار ذلك بر�ساه، فهو يخرب عن نف�سه باأنه على تلك �مللة. ول 
�لذي  �ملعنى  �لإجنيل و�حللف باهلل على  �ليد على  بر�ساه و�سع  �أن من يختار  �سك 

يعتقده الن�سارى، )وهو اأنه ثالث ثالثة( فهو من هذا القبيل. 

كما اأن احلديث الثاين ورد فيه فعل م�سارع م�سبوق بالم الأمر )وهو: ليحلف(، 
اأن  اأن )الأمر املطلق يقت�سي الوجوب(، ومع  اأمر مطلق، ومن قواعد الأ�سول:  وهو 
�أكد ذلك ونهى عن �سد �حللف  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  بيد  بال�سيء نهي عن �سده(  )�لأمر 
ا على حترمي ��ستخد�م �لإجنيل  باهلل �سر�حة بقوله: )�أو لي�سمت(. وهذ� يدل �سمناً
الوجه  على  باهلل  احللف  على حترمي  �سراحة  يدل  كما  اليمني،  تعظيم  املحرف يف 

الذي يعتقده الن�سارى. 

وبعد اأن عرفنا احلكم الأ�سلي ناأتي اإلى ما يعنينا يف هذا ال�سياق، وهو اإذا ترافع 
فيها  الق�سائي  النظام  وكان   ، مثالاً الإ�سالمية  غري  البالد  يف  املحاكم  اأمام  امل�سلم 
ا له، فهل  يوجب على �حلالف �أن يثبت �سدقه بو�سع يده على �لإجنيل ونحوه تعظيماً

يجوز ذلك؟ 

بناءاً على ما جاء يف �سو�بط �ل�سرورة: فاإنه ل يجوز ذلك ��ستثناءاً �إل �إذ� حتققت 
�ل�سرورية  م�ساحله  �إحدى  حلفظ  ذلك  �إلى   � م�سطرًّ يكون  باأن  �ل�سرورة؛  �سروط 
�أو ماله، وبذل  �أو عر�سه،  له عنها، كاأن تكون �لدعوى متعلقة بنف�سه،  �لتي ل غنى 
جهده يف اخلال�ص من هذه الطريقة ومل يفلح، وكان بقلبه غري قا�سد للتعظيم، ومل 

ينتج عن ذلك مفا�سد اأعظم)2(.
اأخرجه البخاري بلفظه، 2449/6، ح6270، وم�سلم بلفظه، 1267/3، ح1646. من حديث عبداهلل بن   )1(

. عمر
وقد �سدر يف ذلك قراٌر من جممع الفقه الإ�سالمي التابع للرابطة، جاء يف الفقرة الثالثة منه بيان احلكم   )2(
�لأ�سلي، وجاء يف �لفقرة �لر�بعة بيان �حلكم �ل�ستثنائي. �نظر: قر�ر�ت �ملجمع �لفقهي �لإ�سالمي مبكة 

املكرمة، الدورات )1- 17(، )1398- 1424 ه�(، �ص85، القرار الأول للدورة اخلام�سة.
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املطلب الثاين
�صوابط احلاجة، وتو�صيحها باملثال

امل�ساألة الأولى: �سوابط احلاجة

توطئة:

ال�سببني  وميثالن  لهما،  املكلف  يفتقر  حيث  تقارب،  بينهما  وال�سرورة  احلاجة 
بعد  تبداأ  ال�سرورة  اأن  كما  ال�ستثنائية،  الأحكام  اإليهما  ترجع  اللذين  الرئي�سيني 

ا تطبيقية مهمة: النتهاء من اأعلى درجات احلاجة، اإل اأن بينهما فروقاً

• �إذ �ل�سرورة �ملعتربة ميكن �أن تبيح جميع �ملحرمات �لتي تنطبق عليها �سو�بط 	
�ل�سرورة، �سو�ءاً �أكانت مرمة لذ�تها �أم لغريها، ولكن نطاق تطبيقها �سيق؛ 

ا من مراعاتها. اإذ ينح�سر يف ال�سدة الق�سوى التي ل يجد الإن�سان بدًّ

• ا 	 ا لغريه، دون ما كان حمرماً بينما احلاجة على العك�ص؛ اإذ تبيح ما كان حمرماً
لذاته، ولكن نطاق تطبيقها وا�سع؛ اإذ ي�سمل مراعاة جميع امل�ساقِّ التي ل ت�سل 
اإلى حد ال�سرورة، بحيث ي�سع املكلف جتاهلها لكن يبقى يف حرج وم�سقة غري 
معتادة، ومعنى )غري معتادة(: اأي ل تقرتن مع التكليف ب�سكل معتاد؛ لهذا 

يتوافق اأهل العرف على مراعاتها)1(.

ا  وهذا يعني اأن كل واحد منهما فيه منفٌذ �سرعيٌّ قويٌّ لإباحة املحرم لي�ص موجوداً
يف الآخر:

• حتققت 	 )اإذا  حمرم  اأي  تبيح  اأن  ميكن  اأنها  ال�سرورة:  يف  القوة  جانب  اإذ 
�إل يف نطاق  �أن ح�سول ذلك ل يكون  �سو�بطها(، لكن جانب �ل�سعف فيها 
�لتي ل ي�سعه  �ل�سدة �لق�سوى  �إلى  �أن ي�سل �حلال بالإن�سان  �إذ يندر  �سيق؛ 

جتاوزها.
انظر: املوافقات، 118/2.  )1(



قاعدة يف مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع 

اليت من طبيعتها التغري للمحافظة على وسطية الشريعة

العدد  اخلامس واخلمسون  57العدد  اخلامس واخلمسون 56

• بينما جانب القوة يف احلاجة: اأنه يت�سع نطاق تطبيقها لت�سمل اأي م�سقة غري 	
معتادة، وهي تعر�س لالإن�سان ب�سكل متكرر، لكن جانب �ل�سعف فيها �أنها ل 

ا لذاته.  ا لغريه، دون ما كان حمرماً تقوى اإل على اإباحة ما كان حمرماً

وبناءاً على هذ�، فاإن قوة نفوذهما ت�ستدعي �إحكام �سو�بطهما، حتى ل يجد فيهما 
ا لاللتفاف على �لن�سو�س. �سعفاء �لنفو�س طريقاً

و�لتقارب بني �أحكام �ل�سرورة و�حلاجة �أثَّر على �لتقارب بني �سو�بطهما، ومن 
باأن هناك ع�سرات  التنبيه  ال�سوابط، مع  التقارب بني م�ستندات كثري من هذه  ثم 
ب�سكل  للحاجة  الإ�سالمية  ال�سريعة  مراعاة  على  تدل  وال�سنة  الكتاب  يف  الن�سو�ص 
عام، فرتد مراعاة احلاجة باألفاظ كثرية، مثل: التي�سري، والتخفيف، ونفي احلرج... 

ونحوها من الألفاظ. وبعد هذه التوطئة، اآن ال�سروع يف ذكر ال�سوابط.

ال�سابط الأول: 

ا)1(، وح�سولها يف الواقع، اأو توقع ح�سولها فيما يغلب  وجود حقيقة احلاجة �سرعاً
على الظن)2(.

من �أهم �سو�بط �حلاجة وجود حقيقتها �ل�سرعية، باأن تبلغ �حلالة درجة �حلرج 
يخرج  �لذي  �حلال  )وهو  �ل�سطر�ر  حد  �إلى  ت�سل  �أن  دون  �ملعتادة،  غري  و�مل�سقة 
ا بالفعل اأو يغلب على الظن وقوعه؛ لأنه اإمنا  عن و�سع الإن�سان(. واأن يكون هذا واقعاً
املكلف  جتعل  التي  احلقيقية  للم�سقة  مراعاةاً  الأ�سلي؛  احلكم  من  ال�ستثناء  جاز 
ا �إلى �لتخفيف، وبدونه ي�سبح يف حرج و�سيق. �أما �إذ� كانت �حلاجة  � ومتاجاً مفتقراً
انظر يف اإثبات هذا ال�سق من ال�سابط: احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد الر�سيد، 147/1، نظرية   )1(
التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب  اأ. د. وهبة الزحيلي، �ص275، قاعدة امل�سقة جتلب  ِل�  ال�سرعية  ال�سرورة 
الإمام  املقا�سد عند  ال�ساطبي، �ص 1531، قواعد  الإمام  املقا�سد عند  الباح�سني، �ص 508، نظرية 
ال�ساطبي ل�ِ د. الكيالين، �ص 318، القواعد الأ�سولية عند الإمام ال�ساطبي ل�ِ د. اجليالين، �ص 241، 

رفع احلرج لعاطف حمفوظ، �ص 507.
انظر يف اإثبات هذا ال�سق من ال�سابط: احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد الر�سيد، 147/1.   )2(
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ا فال عربة بها؛ لأنه من القواعد املقررة اأنه: )ل عربة  متوهمةاً اأو متثل احتمالاً بعيداً
للتوهم()1(، كما �أن )�لرُّخَ�ُس ل تناط بال�سك()2(. 

ا: اأن يبحث احلاج عن مكان مهياأ للمبيت يف منى، فال يجد  ومثال ما كان واقعاً
اإل اأماكن ي�سق عليه املبيت فيها، كالأر�سفة ونحوها من الأماكن التي يجد �سعوبة 
يف املبيت فيها، ف�سالاً عن كونها تخالف الذوق العام، والأنظمة املراعاة، اأو ل يجد 
اإل اأماكن باهظة الأجرة وزائدة عن القيمة املعتادة، في�سق عليه دفع قيمتها... اإلخ، 

وتندفع عنه هذه امل�سقات باملبيت باأحد الأماكن املجاورة ملنى)3(. 

ا: اأن يغلب على ظنه ذلك باأمارة اأو جتربة �سابقة اأو اإخبار العدل. ومثال ما كان متوقعاً

ال�سابط الثاين: 

اأن يتعذر دفع احلاجة بوجه جائز لي�ص فيه حرج)4(

فاحلاجة التي راعاها ال�سارع واأجاز ب�سببها ترك العمل باحلكم الأ�سلي، لبد اأن 
تكون مراعاتها هي الطريق املنا�سبة لدفع احلرج وامل�سقة؛ لأن احلاجة اإمنا اأبيحت 
رخ�سةاً ب�سبب امل�سقة، واحلرج الذي يح�سل عند عدم مراعاتها، فاإذا كان ثمة و�سيلة 
�أخرى يح�سل بها �لغر�س، وكانت جائزة، ولي�س يف �لعمل بها حرج غري معتاد: مل 

تكن احلاجة موؤثرة يف تغيري احلكم الأ�سلي حينئٍذ. 

لديها  ولي�ص  حاجة  لق�ساء  اآخر  بلد  اإلى  ال�سفر  اإلى  املراأة  احتاجت  لو   : فمثالاً
على  فبناءاً  �ملعتاد؛  ز�ئدة عن  م�سقة  بال  بذلك  غرَيها  ل  توكِّ �أن  لكن ميكن  مرم، 
املدخل   ،209/1 ول�الأتا�سي،   ،65/1 حي�در،  لعلي  �سرحها   ،74 مادة  العدل�ية،  الأحكام  جملة  انظر:   )1(

الفقهي العام، 975/2، فقرة 582، القواعد الفقهية للدكتور عليرّ الندوي، �ص416.
انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي، 135/1، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 316/1.  )2(

ول�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز فتوى قريبة، جتيز املبيت خارج منى عند تعذره يف منى. انظر:   )3(
جمموع فتاوى ومقالت متنوعة، 362/17، فتوى رقم 207.

اأ. د. وهبة الزحيلي، �ص275، ول�ِ جميل مبارك، �ص356، قاعدة  ِل�  انظر: نظرية ال�سرورة ال�سرعية   )4(
امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص508، احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد 

الر�سيد، 151/1.
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هذا ال�سابط ل يجوز لها ال�سفر بال حمرم؛ لأن امل�سقة تندفع بطريق اأخرى مباحة 
، فلم يتحقق هذا ال�سابط.  ابتداءاً

ال�سابط الثالث: 

اأن ُيقت�سر فيما تبيحه احلاجة على القدر الكايف الذي تزول به احلاجة)1(

ا،  ا ا�ستثنائياً اأن احلاجة حالة طارئة ت�ستدعي حكماً مما يعلل به لهذا ال�سابط: 
ا مل�سوغه، �سواءاً اأكان ذلك يف املقدار اأم  فيجب اأن يكون هذا احلكم ال�ستثنائي مقارناً
�لوقت، ومبجرد زو�ل �مل�سوغ و�لعذر يزول �حلكم �ل�ستثنائي، ويعود �حلكم �لأ�سلي.

بينهما  قرن  لهذا  واحلاجة؛  ال�سرورة  فيه  تتطابق  ال�سابط  هذا  اأن  ويالحظ 
العز بن عبدال�سالم )ت660ه�( يف قاعدة واحدة فقال: “ما اأُحل ل�سرورة اأو حاجة 
يقدر بقدرها و]يزال[ بزوالها”)2(، ومن القواعد الأخرى التي يدخل يف حكمها هذا 

ال�سابط: 

• )اإذا زال املانع عاد املمنوع()3(.	

• )ما جاز لعذر بطل بزواله()4(.	

ال�سابط الرابع: 

األ يكون يف الأخذ باحلاجة خمالفة لق�سد ال�سارع)5(
د.  ل�ِ  ال�سرعية  الباح�سني، �ص485، حقيقة ال�سرورة  التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب  انظر: امل�سقة جتلب   )1(
حممد اجليزاين، �ص76، نظرية ال�سرورة ال�سرعية ِل� اأ. د. وهبة الزحيلي، �ص71، 245، ول�ِ د. جميل 

مبارك، �ص336، فقه ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة، �ص66. 
قواعد الأحكام، 141/2، ويف ن�سخة: 287/2.   )2(

انظر: ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 280/1، قاعدة 18، جملة الأحكام العدلية، مادة24، و�سرحها   )3(
لعلي حيدر، 35/1، املدخل الفقهي العام، 309/1، فقرة 143.

انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 214/1، ولبن جنيم، �ص108، جملة الأحكام العدلية، مادة 23،   )4(
املدخل الفقهي العام، 1013/2، فقرة 627.

انظر: احلاجة واأثرها يف الأحكام، 154/1، قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني،   )5(
�ص509. 
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ا بناءاً على كون مراعاتها ميثل م�سلحة �سرعية  فالعمل باحلاجة اإمنا كان �سائغاً
�أن  د�خلة �سمن مق�سد �لتي�سري على �ملكلف ورفع �مل�سقة غري �ملعتادة عنه، فالبد 
ياأتي  اأن  مينع  ول  لأجله،  التخفيف  �سرع  ما  موافقة  بها  العمل  من  املكلف  يتوخى 
ا للمق�سد ال�سرعي. اأما اإذا كان املق�سد  مق�سده ال�سخ�سي يف الدرجة الثانية تبعاً
ال�سخ�سي هو الأ�سا�ص -دون اكرتاث بتحقيق املق�سد ال�سرعي- فاإن التذرع ي�سري 
يكون غطاءاً ملق�سد  اأن  يعدو  ل  اإذ  الأ�سلي،  احتيالاً على احلكم  ال�سرعية  باحلاجة 

ْرٍف خمالف لل�سريعة حتت مظلة �ل�ستثناء باحلاجة �ل�سرعية. �سخ�سي �سِ

لل�سرع؛ فال  اآخر خمالف  لتحقيق مق�سد  يتذرع باحلاجة  املكلف  لو كان  وعليه 
تراعى هذه احلاجة حينئٍذ، ويبقى احلكم الأ�سلي؛ لأنه اإمنا جاز ال�ستثناء منه لعذر 

ا، ومل يتحقق هذا العذر.  مق�سود �سرعاً

وميكن تو�سيح ذلك باملثال �لآتي: “لو َطَلَب �خلاطُب من �لويل روؤية �ملخطوبة، 
ا اآخر، فبناءاً على ما جاء يف  وهو يف الواقع ل يرغب يف نكاحها، واإمنا ُي�سمر مق�سداً
ا عليه؛  هذا ال�سابط ل يجوز له ذلك؛ لأن الروؤية اإمنا اأباحها ال�سارع ا�ستثناءاً تي�سرياً
حلاجة اخلاطب للنظر اإلى ما يدعوه اإلى نكاحها، ولكن اأخذه بحكم احلاجة خمالف 

لهذا املق�سد؛ لكونه ي�سمر عدم نكاحها؛ فال جتوز له الروؤية حينئٍذ”)1(.

ال�سابط اخلام�س: 

ا من م�سلحة احلكم الأ�سلي)2( اأن تكون مراعاة احلاجة اأرجح �سرعاً

فاإذا تقابلت احلاجة مع احلكم الأ�سلي، وتعني اختيار اأحدهما؛ فالبد اأن تكون 
اأ�سل  اأعلى �ساأناًا مما يراد تفويته ب�سببها؛ لأن العمل بالراجح متعني، وهو  احلاجة 

من اأ�سول ال�سريعة.

اإذا علم هذا فاإنه عند املقابلة بني احلاجة واملنهي عنه: فاإن املنهي عنه اإما اأن 
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 759/2.  )1(

انظر: احلاجة واأثرها يف الأحكام، 156/1.  )2(
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ا لذاته)1(: ا لغريه، اأو حمرماً ا، اأو حمرماً يكون مكروهاً

• ا فاإنه تبيحه اأدنى حاجة.	 اإن كان املنهي عنه مكروهاً

وقد عرب العلماء عن هذا بقاعدة قالوا فيها: “الكراهة تزول باأدنى حاجة”)2(، 
ويف لفظ اآخر: “كل ما ُكره ا�ستعماله مع اجلواز، فاإنه باحلاجة اإليه ل يبقى 

مكروهاًا”)3(.

• ا لغريه فاإنه تبيحه �حلاجة �إذ� حتققت �سو�بطها.	 �إن كان �ملنهي عنه مرماً

وهذا املعنى عرب عنه العلماء بقاعدة لها عدة األفاظ، ولكن موؤداها واحد، فمن 
األفاظها:

• يباح للحاجة اأو امل�سلحة الراجحة”)4(.	 فاإنه  الو�سائل،  حترمي  حُرِّم  “ما 
• ملعناًى يف غريه 	 كان  واإذا  فيه احلاجة،  توؤثر  بعينه مل  ال�سيء  عن  ُنهي  “اإذا 

اأثرت فيه احلاجة”)5(.

َن �ملنهي �لذي تبيحه �حلاجة، وو�سحه بذكر ق�سيمه وهو  مَّ َت�سَ �لأخري  “و�للفظ 
اإمنا ُنهي عنه؛  اأن املنهي عنه لعينه:  املنهي الذي تبيحه ال�سرورة؛ والفرق بينهما: 
»لأنه مف�سدة يف نف�سه”)6(، وهذا يعني اأنه قد توجه ق�سد ال�سارع اإلى منعه بعينه؛ 

لهذا ا�سطلح العلماء على ت�سميته باملحرم حترمي مقا�سد.
�نظر: تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 760/2.   )1(

ك�سف اللثام �سرح عمدة الأحكام لل�سفاريني، 233/2.   )2(
 ،338/3 الأوطار،  نيل   ،7/6 �ملب�سوط،  و�نظر:   ،312/21 تيمية،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع   )3(

احلاجة ال�سرعية لأحمد كايف، �ص130، احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد الر�سيد، 548/2. 
زاد املعاد، 242/2. وانظر منه: 78/4، وقريب منه ما جاء يف: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية،   )4(

164/1، القواعد الفقهية لل�سيخ حممد العثيمني، �ص26.
البخاري لبن  �سرح �سحيح  انظر:  القاعدة  وللتو�سع يف هذه   .61/8 �لعربي،  لبن  �لأحوذي  عار�سة   )5(
ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  تيمية، 431/1، جمموع  ابن  الإ�سالم  ل�سيخ  الكربى  الفتاوى  بطال، 56/6، 

تيمية، 251/21، 298/22، 186/23، 214، اإعالم املوقعني، 140/2، 142، فتح الباري، 58/10.
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، 214/23.   )6(
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اخلمر،  و�سرب  اخلنزير،  حلم  واأكل  والقتل،  الكفر،  كلمة  قول  اأمثلته:  ومن 
وال�سرقة، وربا الن�سيئة.

ا؛ لهذا حرم  اأما املنهي عنه لغريه: فلي�ص مف�سدة بذاته، ولكنه مف�ٍص اإليها غالباً
ا للو�سائل التي تف�سي يف الغالب اإلى املفا�سد؛ لهذا ا�سطلح العلماء على ت�سميته  �سدًّ

باملحرم حترمي و�سائل.

ومن �أمثلته: �أْكُل ما فيه �سبهة �أو �ُسْرُبُه، و�لنظر �إلى �ملر�أة �لأجنبية، وربا �لف�سل، 
ا، والبيع بعد النداء الثاين، وبيع الرجل على بيع اأخيه، اأو  وبيع العنب ملن يتخذه خمراً

خطبته على خطبة اأخيه، وا�ستعمال الرجال للذهب اأو احلرير.

وكثري من هذه الأمثلة وردت فيها ن�سو�ص �سرعية تدل �سراحةاً على الإباحة عند 
احلاجة، وت�سلح اأن تكون اأدلةاً لل�سابط املذكور؛ منها:

ْحَمِن)1( يِف . 1 َبرْيِ َوَعْبِد �لرَّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِللزُّ �َس �لنَّ َما َجاء َعْن �أََن�ٍس  َقاَل: »َرخَّ
ٍة ِبِهَما«)2(. كَّ ِريِر؛ حِلِ ُلْب�ِس �حْلَ

َيْوَم . 2 �أَْنُفُه  يَب  �أُ�سِ َعْرَفَجَة  ُه  َجدَّ �أَنَّ  َطَرَفَة  ْبِن  ْحَمِن  �لرَّ َعْبِد  َعْن  َجاءِ   وَما 
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا ِمْن َوِرٍق، َفاأَْنَتَ َعَلْيِه، »َفاأََمَرُه �لنَّ َخَذ �أَْنفاً ِة؛ َفاتَّ اِهِليَّ �ْلُكالِب)3( يِف �جْلَ

ا ِمْن َذَهٍب«)4(. �أَْن َيتَِّخَذ �أَْنفاً
هما الزبري بن العوام وعبدالرحمن بن عوف ، وقد جاء ت�سريح البخاري بذلك يف مو�سع �آخر.   )1(

انظر: �سحيح البخاري، 1069/3، ح2762 1764.
اأخرجه البخاري )واللفظ له(،2196/5، ح5501، وم�سلم، 1646/3، ح2076.   )2(

الكُالب: ا�سم ماء بني الب�سرة والكوفة، ويف اجلاهلية وقعت فيه موقعة معروفة عند العرب.  )3(
انظر: الكامل يف التاريخ، 550/1، النهاية يف غريب احلديث والأثر، 196/4. 

والرتمذي،  ح4232،  داود،434/4،  واأبو  ح19006،   ،344/31 له(،  )واللفظ  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )4(
371/3، والن�سائي، 543/8، ح5176.

• وقال الرتمذي عقب احلديث: “حديث ح�سن”.	
• كما قال عنه حمققو امل�سند -344/31-: »اإ�سناده ح�سن«.	
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اإل ال�سرورة)1(. وقد �سبق  ا لذاته فاإنه ل تبيحه  اإذا كان املنهي عنه حمرماً اأما 
بيان اأحكام ال�سرورة يف املطلب الأول.

امل�ساألة الثانية: تو�سيح �سوابط احلاجة باملثال

حكم ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف ميدان احلروب: 

فاحلكم الأ�سلي: اأن ي�ستقل امل�سلمون باأنف�سهم يف قتال اأعدائهم، ول ي�ستعينون بغريهم. 

لكن لو دعت احلاجة اإلى ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف قتال العدو، فهل يجوز ذلك؟ 

بينهم يف  العلماء: جواز ذلك عند احلاجة)2( -على خالف  الذي عليه جمهور 
بع�ص التفا�سيل-. 

وويل �لأمر م�ستاأمٌن يف �لتاأكد من حتقق �سو�بط �حلاجة: باأن يغلب على ظنه 
اأن امل�سلمني حمتاجون اإلى ال�ستعانة بهم، بحيث لو مل ي�ستعينوا بهم يف قتال العدو 
لتفاقم �لأمر و�أ�سبح �مل�سلمون يف �سيق وحرج وم�سقة ز�ئدة عن �ملعتاد، وهذه �حلاجة 
ي�سعب دفعها بامل�سلمني، و�سوف تقت�سر ال�ستعانة بهم على القدر الكايف الذي تزول 
به احلاجة، ومل يكن يف الأخذ باحلاجة خمالفة لق�سد ال�سارع، وامل�سلحة املرتتبة 
على ال�ستعانة بهم اأرجح يف نظر ال�سرع من امل�سلحة املرتتبة على ال�ستغناء عنهم.

ومن الأمثلة احلية على ذلك: الفتوى ال�سهرية ال�سادرة من هيئة كبار العلماء ب�ساأن 
الثانية عام 1410ه�/1990م،  بقوات متعددة اجلن�سيات يف حرب اخلليج  ال�ستعانة 
منها:  متعددة،  منا�سبات  يف  عنها  )ت1420ه�(  باز  ابن  ال�سيخ  �سماحة  عرب  والتي 
جواب �سماحته عن اإ�سكاٍل ورد على فتوى الهيئة، وال�ساهد يف جواب �سماحة ال�سيخ: 

تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 766-763/2.  )1(
انظر: احلاوي الكبري، 132/14، �ملب�سوط لل�سرخ�سي، 23/10، البيان والتح�سيل، 260/17، ال�سرح الكبري   )2(
على مت �ملقنع، 58/10، املبدع �سرح املقنع، 306/3، 471/7، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف 
للمرداوي، 143/4، التاج والإكليل ملخت�سر خليل، 545/4، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق 
املنهاج  �سرح  املحتاج يف  الوردية، 120/5، حتفة  البهجة  �سرح  البهية يف  الغرر   ،97/5 الطوري،  وتكملة 
وحوا�سي ال�سرواين والعبادي، 238/9، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، 27/6، �سرح منتهى 

الإرادات، 631/1، التاج والإكليل ملخت�سر خليل، 545/4، املو�سوعة الفقهية الكويتية، 146/16.
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رورة،  “فال�ستعانة باأجٍر اأو بغري اأجٍر جائزة اإن دعت احلاجُة اإليها، وامل�سلحة عند ال�سَّ
وعند احلاجة ال�سديد”)1(. 

كما جاء عن �سماحته يف منا�سبة �أخرى: »و�أما ما ��سطرت �إليه �حلكومة �ل�سعودية 
من الأخذ بالأ�سباب الواقية من ال�سر وال�ستعانة بقوات متعددة الأجنا�ص من امل�سلمني 
وغريهم؛ للدفاع عن البالد وحرمات امل�سلمني، و�سد ما قد يقع من العدوان من رئي�ص 
ا، وقد �سدر من جمل�ص هيئة كبار  �سرعاً اإجراء م�سدد وموفق وجائز  العراق، فهو  دولة 
العلماء -واأنا واحد منهم- بيان بتاأييد ما اتخذته احلكومة ال�سعودية يف ذلك، واأنها قد 
اأ�سابت فيما فعلته؛ عمالاً بقوله : )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: 
اأن  �سك  ول   ،]60 ]الأنفال:  ٴۇ(  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   )ۇ    : وقوله   ،]71

ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف الدفاع عن امل�سلمني وعن بالدهم وحمايتها من كيد الأعداء 
ا، بل واجب حمتم عند ال�سرورة اإلى ذلك؛ ملا يف ذلك من اإعانة للم�سلمني  اأمر جائز �سرعاً
وحمايتهم من كيد اأعدائهم و�سد العدوان عنهم الواقع واملتوقع. وقد ا�ستعان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ا مل ي�سلم يف ذلك الوقت-،  بدروع ا�ستعارها من �سفوان بن اأمية يوم حنني -وكان كافراً
وكانت خزاعة م�سلمها وكافرها يف جي�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة �لفتح �سد كفار �أهل مكة. 
ا، وتغزوَن �أنتم وهم  ا �آمناً وقد �سح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »�إنكْم ت�ساحلوَن �لروَم �سلحاً
� مْن ور�ِئكْم فتن�سرون وتغنمون«. �أخرجه �لإمام �أحمد و�أبو د�ود باإ�سناد �سحيح”)2(.  عدواًّ

ومما يالحظ على هذه الواقعة: 

اأن ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف تلك الواقعة و�سلت اإلى درجة عالية من احلاجة، . 1
بل قد تدخل يف حد �ل�سرورة؛ ملا يتميز به �لعدو من كرثة عدد �جلند، وجودة 
�لتدريب، وو�سعة �خلربة، وكرثة �لعتاد، بحيث تفوق جي�س �ململكة بكثري -يف 
ذلك الوقت-، واجتمع مع ذلك جربوت القيادة وظلمهم، بحيث يتوقع منهم 

اأي �سيء، فال منا�ص من ردعهم بقوة عظمى يف مقايي�ص تلك القيادة.

ا من علماء اململكة، ويف مقدمتهم �سماحة . 2 ا ملحوظاً لقيت هذه الفتوى اهتماماً
 https://cutt.us/21vHX :املوقع ال�سبكي ل�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز، على الرابط الآتي  )1(

جمموع فتاوى ابن باز، 305/18.  )2(
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منا�سبات  يف  عنها  تكلم  حيث  )ت1420ه�(،  باز  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ 
متعددة، وحر�س على تفنيد �أي �عرت��س يرد على �أي جانب من جو�نبها.

اأقحموا . 3 عندما  ا�سرتاتيجي،  خطاأ  يف  وقعوا  الدعاة  من  كبرية  �سريحة  اأن 
لهذه  ا  م�ساداً ا  راأياً وتبنوا  ال�سرعي،  احلكم  تقرير  يف  ال�سيا�سية  حتليالتهم 
اأ�سواأ  من  الفرتة  هذه  جعل  مما  امل�سلمني،  بغري  ال�ستعانة  مينع  الفتوى، 
املنعطفات التي حرفت م�سار الدعوة عن اجلادة، ول�سيما يف منطقة اخلليج 
اأن لهم توجهات �سيا�سية  ال�سيا�سة  واأرباب  اأظهروا للمجتمع  العربي؛ لأنهم 

يقدمونها على �أي �عتبار �آخر، مما �أ�سعف ثقة �لكثري بهم.

من اأهم الدرو�ص امل�ستفادة من هذه الواقعة:. 4

اأن املوقف ال�سرعي الذي كان ل ي�سع مواطنو دول اخلليج العربي جتاوزه،  اأ. 
ول�سيما اأهل العلم والدعاة: اأن يلتحموا مع قيادتهم ال�سيا�سية وال�سرعية 
يف مثل هذه الظروف الع�سيبة، بحيث يكونون على قلب رجل واحد يف 
ا من  ا �سادراً ا فقهياًرّا معترباً اأن ويل الأمر اختار راأياً مواجهة العدو، فبما 
املرجعية ال�سرعية )وهي هيئة كبار العلماء(، وانتقل هذا الراأي اإلى حيز 
التنفيذ يف عموم البالد، فاإن امل�سلحة ال�سرعية توجب اأن يلتزم اجلميع 
بهذا الراأي؛ لأنه يف وقت الأزمات يكون امل�سلمون يف اأم�ص احلاجة اإلى 
وحدة ال�سف، واإذا ا�ستدعى الأمر اإلى اإبداء امل�سورة والن�سيحة، فالبد 
اأن يكون بالطرق ال�سرعية املتاحة التي جتعل يف مقدمة اأولوياتها: تقوية 
وحدة ال�سف، وتعزيز الثقة املتبادلة بني الراعي والرعية، بحيث يبقى 

اجلميع على قلب رجل واحد، ول يجد العدو اأي منفذ لتفرقة �سفهم.

�أنه يف كثري من �لوقائع ل يطلب من �ملفتي حتقيق �ملناط �خلا�س، و�إمنا  ب. 
�ملكلفني)1(،  لجتهاد  �لتطبيق  ويرتك  �لعام،  �ملناط  حتقيق  منه  يطلب 
 117  ،107  ،105  ،33/3  ،235  ،71/2 املوافقات،   ،)538/7( مالك  موطاأ  �سرح  يف  امل�سالك  انظر:   )1(
67/4، حا�سية �ل�سندي على �سن �لن�سائي، 178/7، اآثار ال�سيخ العالمة عبدالرحمن بن يحيي املعلمي 

اليماين، 285/19.
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يف  الأنظار  وتختلف  م�سوؤوليات،  تتبعها  التي  الوقائع:  تلك  مقدمة  ويف 
اإلى  فيها  التقدير  فيرتك  كبري،  ب�سكل  النا�ص  فيها  ويتفاوت  تقديرها، 

املكلفني، ويتحملون م�سوؤولية تقديرهم. 

اأهل  راأي  اإلى  التي حتتاج  ال�سيا�سية  الوقائع  ا:  اأولياًرّ  ومما يدخل يف ذلك دخولاً 
بتلك  املتعلقة  احلاجية  امل�سالح  اأو  ال�سرورية  امل�سالح  تقدير  طريقة  يف  اخلربة 
�لوقائع، وتقدير مدى �نطباق �سو�بط �ل�سرورة �أو �حلاجة �لتي جتيز ��ستثناء حكم 
تلك �لوقائع من �لأحكام �لأ�سلية �لعامة، فهنا ي�سع �ملجتهد �أن يحقق �ملناط �لعام، 
ويرتك تطبيقه على الوقائع اخلا�سة يف عهدة ال�سا�سة، وهم م�ستاأمنون على ذلك، 
الآراء تختلف يِف  للم�سلمني؛ لأن  الأ�سلح  النا�ص بتحري  واأمام  اأمام اهلل  وم�سوؤولون 
الح والأ�سلح والفا�سد والأف�سد، ويف معرفة خري اخلريين و�سر ال�سرين،  معرفة ال�سَّ

فال بد اأن يكون هناك مرجع واحد ينقاد اجلميع اإلى راأيه.

وهلل در العز بن عبدال�سالم )ت660ه�( عندما قال: “ومِلا ُعِلم اأن الآراء تختلف 
و�سر  اخلريين  خري  معرفة  ويف  والأف�سد،  والفا�سد  والأ�سلح  ال�سالح  معرفة  يف 
ال�سرين؛ ح�سر الإمامة العظمى يف واحد؛ كيال يتعطل جلب امل�سالح ودرء املفا�سد؛ 

ب�سبب اختالف الولة يف ال�سالح والأ�سلح والفا�سد والأف�سد”)1(.

املطلب الثالث
�صوابط اإعمال امل�صلحة التي ربط ال�صرع احلكم بها، 

وتو�شيح ال�شوابط باملثال

توطئة:

لها ظروف  تعر�س  �لتي  )�لوقائع  �لبحث:  قاعدة هذ�  ن�س  �أن  �أن عرفنا  �سبق 
ا لتغري �مل�سالح و�لأعر�ف حتتاج �إلى �جتهاد  عار�سة، �أو تكون طبيعتها �لتغيري تبعاً

خا�ص يقطعها عن نظائرها ال�سكلية ويربطها باأ�سولها الأليق بها(.
الفوائد يف اخت�سار املقا�سد، �ص142.  )1(
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كما عرفنا اأن هذه القاعدة تتناول نوعني من الوقائع:

�أحدهما: �لوقائع �لتي تعر�س لها ظروف عار�سة، ويف مقدمة �لظروف �لعار�سة: 
�مل�سالح �ل�سرورية و�حلاجية، وقد �سبق بيان �سو�بط �ل�سرورة و�حلاجة يف 

املطلبني ال�سابقني.

ا لتغري امل�سالح والأعراف. كما عرفنا  الثاين: الوقائع التي طبيعتها التغري تبعاً
ال�سارع علق احلكم فيها على  اأن  التي ثبت  الوقائع  الوقائع:  اأن املراد بهذه 
اأن�صَّ ال�سارع على الو�سيلة التي حتقق  امل�سلحة املتوخاة من احلكم، �سواء 
غري  يف  تكون  امل�سلحة  وهذه  مطلقة،  تركها  اأم  الت�سريع  وقت  امل�سلحة 
العبادات واملقدرات، وتتغري بتغري املكلفني اأو الأزمنة اأو الأمكنة اأو الأحوال، 
�لتايل �حلديث عن �سو�بط  �ملطلب  و�سياأتي يف  �لأعر�ف.  بتغري  تتغري  كما 
اأما هذا املطلب فقد عقد  بها،  ال�سرعي  ال�سارع احلكم  التي علق  الأعراف 
ا، مع  � وعدماً للحديث عن �سو�بط �مل�سالح �لتي علق �ل�سارع �حلكم بها وجوداً
تو�سيح هذه �ل�سو�بط باملثال، وقد ُجعلت �ل�سو�بط يف م�ساألة م�ستقلة، كما 

جعل املثال يف م�ساألة اأخرى على النحو الآتي:

امل�ساألة الأولى: �سوابط اإعمال امل�سلحة التي ربط ال�سرع احلكم بها

ال�سابط الأول: 

اأن يكون احلكم الذي يراد تفعيل امل�سلحة فيه من اأحكام الو�سائل ل املقا�سد.

املراد من هذا ال�سابط: اأن يكون احلكم ال�سرعي الذي يراد تفعيل امل�سلحة فيه 
من الأحكام التي ربطها ال�سارع بامل�سلحة املتوخاة منها، وترك للمجتهدين الختيار 
كان  و�سائل  �أَُوِجَدْت  �سو�ء  ا؛  �سرعاً �ملق�سودة  �مل�سلحة  لتلك  �ملحققة  �لو�سائل  يف 
يعمل بها يف ع�سر الت�سريع اأم ل. اإذ اأن هذه الو�سائل ميكن اأن تتغري بتغري الأزمان 
والأماكن والأحوال، فاإن بان للمجتهد اأن هناك و�سيلة اأخرى اأولى من الو�سيلة التي 
توؤدي  �أو  �ملق�سود منها،  �لغر�س  توؤدي  ل  �أ�سبحت  �أو  �لت�سريع،  وقت  بها  يعمل  كان 
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وقد  بامل�سلحة �جلديدة حينئٍذ.  يتعلق �حلكم  ففي جميع هذه �حلالت  �إلى �سده، 
عرب ابن القيم )ت751ه�( عن احلالة الأخرية فقال: “كل م�ساألة خرجت عن العدل 
�إلى �جلور، وعن �لرحمة �إلى �سدها، وعن �مل�سلحة �إلى �ملف�سدة، وعن �حلكمة �إلى 

العبث؛ فلي�ست من ال�سريعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل”)1(.

وهذا ال�سابط ميثل املرتكز الرئي�ص الذي تنطلق منه بقية ال�سوابط؛ لأنه يحدد 
نطاق امل�سلحة التي تدور معها الأحكام.

ومما يدل على هذا ال�سابط:

ة)2( . 1 كَّ ما جاء َعْن َعِليٍّ ، َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل �هلِل، �إَِذ� َبَعْثَتِني �أَُكوُن َكال�سِّ
َيَرى َما ل َيَرى  اِهُد  َقاَل: »�ل�سَّ �ْلَغاِئُب؟  َيَرى  َيَرى َما ل  اِهُد  �أَِم �ل�سَّ �مْلُْحَماِة، 

�ْلَغاِئُب«)3(.

  ٌّبتنفيذ اأمٍر ع�سكري، ف�ساأله علي  ا فقد اأمر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عليًّ
عن طريقة التنفيذ: 

• ا، 	 تامًّ حرفيًّا  ا  تقيداً الأمر  بلفظ  يتقيد  اأي  املحماة؟  كال�سكة  يكون  هل 
بحيث ينفذ الأمر على اأي حال كان الواقع الذي �سي�ساهده، كاحلديدة 
التي نق�ست عليها كتابة حمددة، فتحمى ل�سكِّ النقود عليها فح�سب، دون 

اأي تغيري يف الكتابة املنقو�سة. 
اإعالم املوقعني، 11/3.  )1(

مادة  �لل�سان،  �ساحب  قاله  �مْلَْنُقو�َسُة«.  َوِهَي  َر�ِهُم  �لدَّ َعَلْيَها  َرُب  ُي�سْ َعَلْيَها،  ُكِتَب  َقْد  َحِديَدٌة  ُة:  كَّ »�ل�سِّ  )2(
»�سكك«، 440/10. 

اأخرجه الإمام اأحمد )واللفظ له(، 62/2، ح628، والبخاري يف تاريخه، 177/1، والبزار يف م�سنده   )3(
بزيادة بع�ص الألفاظ، 237/2، ح634، واأبو نعيم يف احللية، 92/7. وله �ساهدان من حديث ابن عبا�ص 

. واأن�ص بن مالك
• قال الهيثمي -يف جممع الزوائد، 329/4 -: »رواه البزار، وفيه ابن اإ�سحاق، وهو مدل�ص، ولكنه ثقة، 	

وبقية رجاله ثقات، وقد اأخرجه ال�سياء يف اأحاديثه املختارة على ال�سحيح«.
• وقد قال عنه حمققو امل�سند -63/2-: »ح�سن لغريه، رجاله ثقات لكن حممد بن عمر -وهو ابن 	

علي بن اأبي طالب- مل يدرك جده«.
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• �لنبي 	 يريدها  �لتي  �مل�سلحة  يحقق  �لو�قع مبا  م�ساهدة  يجتهد عند  �أو 
ملسو هيلع هللا ىلص؟

فكان جواب النبي ملسو هيلع هللا ىلص �لثاين؛ �أن عليه �لجتهاد مبا يحقق �مل�سلحة. ويف هذ� 
دللة على اأن هذا اجلن�ص من اأوامر النبي ملسو هيلع هللا ىلص )وهي التي يت�سح بجالء اأنه 
لي�ص فيها اأيُّ جانب تعبدي، واإمنا هي جمرد و�سائل حم�سة لتنفيذ الأحكام 
ال�سرعية(، فهذا اجلن�ص من الأوامر يدور احلكم فيه مع امل�سلحة؛ لأنه ثبت 

اأن الأمر و�سيلة لتحقيق امل�سلحة فح�سب.

ما ا�ستهر يف كتب ال�سرية من عدوله ملسو هيلع هللا ىلص عن اآراء له اإلى اآراٍء اأخرى لأ�سحابه؛ . 2
لقناعته باأنها اأقرب اإلى حتقيق امل�سلحة، ومن ذلك: 

عدوُله ملسو هيلع هللا ىلص عن املكان الذي اختاره للم�سلمني يف غزوة بدر اإلى املكان الذي  اأ. 
)1(؛ مِلا راأى فيه من م�سلحة ظاهرة، 

 اأ�سار به احلباب بن املنذر
اإلى  املتبادر  اأن  اإياه(  اأنزلك اهلل  له: )اأمنزل  كما بنيرّ �سوؤال ال�سحابي 
ا  وحياً يعد  ملسو هيلع هللا ىلص  امل�سطفى  اختاره  اأو  به  نطق  ما  اأن  هو  ال�سحابي  ذهن 
ا  وحياً لي�ص  كان  وما  ور�سوله،  اهلل  يدي  بني  تقدمي  دون  امتثاله  يلزمهم 

ففيه امل�سورة والإدلء بالراأي، واخليار بعدها لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اأخذه ملسو هيلع هللا ىلص براأي ال�سحابة الذين اأ�ساروا عليه باخلروج من املدينة ملالقاة  ب. 
امل�سركني يف غزوة اأحد)2(، مع اأنه كان يرى البقاء يف املدينة.

اأخذه براأي �سلمان الفار�سي  يف حفر اخلندق يف غزوة الأحزاب،  ج�. 
ومل يكن هذا الراأي معلوماًا عند العرب)3(.

فُيالحظ �أن �لتغريُّ يف جميع هذه �حلالت: �إمنا ح�سل لو�سائَل ظنيٍة كان ير�ها 
انظر: ال�سرية النبوية لبن ه�سام، 272/2، دلئل النبوة للبيهقي،35/3، البداية والنهاية لبن كثري، 81/5.  )1(
انظر: ال�سرية النبوية لبن ه�سام،67/3، دلئل النبوة للبيهقي، 226/3، البداية والنهاية لبن كثري، 349/5.  )2(

انظر: ال�سرية النبوية لبن ه�سام، 235/3، البداية والنهاية لبن كثري، 13/6.  )3(
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وعندما  املمكنة،  الوجوه  اأكمل  على  امل�سلمني  م�سالح  حتقيق  اإلى  اأقرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
اأنها اأجنع  اأخرى يغلب على الظن  اأن تتحقق بو�سيلة  باأن امل�سلحة ميكن  ملسو هيلع هللا ىلص  اقتنع 
ق�سد  و�سيلة  كل  يف  يقال  ومثله  للم�سلحة.  ا  تبعاً ملسو هيلع هللا ىلص  راأيه  تغري  الأولى  الو�سيلة  من 
الو�سيلة  يتعلق بذات  اأن  اإلى م�سلحة مق�سودة فح�سب، دون  الو�سول  ال�سارع منها 

حكم �سرعي.

ومن خالل �لأمثلة �ملذكورة ُيالحظ �أن هذ� يكرث يف طرق تنفيذ �لأحكام �ل�سرعية 
من قبل ولة �لأمور، ول يقل عنها كرثةاً �أحكاُم �لتعزير�ت �لتي وردت يف �لن�سو�س، 
حيث متثل نطاقاًا وا�سعاًا لالأحكام التي تدور مع م�ساحلها؛ لهذا اعتنى بها ابن القيم، 

 .)1(
 ا لها من فعل الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه وذكر اأمثلة كثرية جدًّ

ال�سابط الثاين: 

�أن تكون �مل�سلحة �ملتوخاة من �حلكم �ل�سرعي ثابتةاً مب�ستند �سحيح)2(.

ا ل بد اأن يكون لها م�ستند  ا وعدماً فامل�سلحة التي تعلق احلكم ال�سرعي بها وجوداً
�سرعي يثبتها من دليل �سريح اأو مف�سر من ال�سياق اأو من القرائن اللفظية اأو احلالية، 
�ل�سرعي  �حلكِم  مناَط  ُجعلت  وقد  لل�سريعة،  من�سوبة  لأنها  �إلخ؛  و�إمياء...  تنبيه  �أو 
ال�سرعية  العلة  �ساأن  �ساأنها  دليل،  بال  ال�سريعة  اإلى  ن�سبتها  ي�سح  فال  )وحملَّه(، 

واحلكم ال�سرعي.

ال�سابط الثالث: 

بحيث  �لوجوه،  �أت  على  ا  �سرعاً �ملق�سودَة  �مل�سلحَة  �لو�سيلُة �جلديدُة  َق  �أن حتقِّ
تكون مناظرة ملا كانت حتققه الو�سيلة املن�سو�ص عليها اأو اأولى منها)3(.

انظر: الطرق احلكمية، 32/1 48، اإغاثة اللهفان، 572/2 581.  )1(
�نظر: تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 826/2.  )2(

وقد اأ�سار ابن القيم اإلى ذلك بقوله: »... هذا فيما ُعلم مق�سوُد ال�سارع منه، وح�سول ذلك املق�سود   )3(
على اأمت الوجوه بنظريه وما هو اأولى منه«. اإعالم املوقعني، 17/3. 
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»�أَنَّ   : �لَباِرِقيِّ  ُعْرَوَة  َعْن  �ل�سابط: ما ثبت  لهذ�  به  ي�ستدل  �أن  ومما ميكن 
، َفَباَع �إِْحَد�ُهَما ِبِديَناٍر،  ى َلُه ِبِه �َساَتنْيِ ، َفا�ْسرَتَ ي َلُه ِبِه �َساةاً � َي�ْسرَتِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص �أَْعَطاُه ِديَناراً النَّ

�َب َلَرِبَح ِفيِه«)1(. َ ى �لرتُّ َكِة يِف َبْيِعِه، َوَكاَن َلِو ��ْسرَتَ َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َو�َساٍة، َفَدَعا َلُه ِباْلرَبَ

وهي عن طريق  الو�سيلة:  وحدد  �ساة،  وهو متلك  ملسو هيلع هللا ىلص مق�سده  النبي  فقد حدد 
ال�سراء بدينار واحد، ولكن عروة  مل يجمد على الن�ص، واإمنا اجتهد يف تقدير 
طريقة التنفيذ بناء على املق�سد من الأمر، فاختار طريقة اأخرى غري الطريقة التي 
حددها الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، لكنها حتقق امل�سلحة املطلوبة وزيادة، وقد اأقره الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 
اإذا تعلق بتحقيق امل�سلحة  اأن مق�سد ال�سارع  ودعا له بالربكة، ويف هذا دليل على 
دون الو�سيلة، وقد مت حتقيق امل�سلحة املق�سودة على اأمت الوجوه فقد ح�سل املطلوب، 

�سواء اأكان ذلك بالو�سيلة املن�سو�سة اأم بغريها. 

ال�سابط الرابع:

التي  امل�سلحة  من  اآكد  اأخرى  م�سالُح  عليها  املن�سو�ص  الو�سيلة  يف  يكون  األ 
حتققها الو�سيلة اجلديدة، واأل يرتتب على العمل بامل�سلحة اجلديدة ارتكاب مف�سدة 

اأرجح من امل�سلحة املن�سو�سة، اأو تفويت م�سلحة اأعلى رتبة منها)2(

و�سيلة اأخرى اآكد يف  اإلى  عليها  املن�سو�ص  الو�سيلة  عن  بالعدول  احلكم  “فعند 
�ل�سرع  �لتي ق�سد  �مل�سالح  بقيُة  ُتغَفَل  �أل  ا، يجب  �سرعاً �ملق�سودة  �مل�سلحة  حتقيق 
حتقيقها بالو�سيلة املن�سو�ص عليها. فالو�سيلة قد يكون املق�سود من التن�سي�ص عليها 
- وقد غفل املجتهد عن امل�سلحة الثانية! وعليه فال يجوز  حتقيق م�سلحتني -مثالاً
و�سائل  اأن هناك  اأو  الأولى،  الو�سيلة �سارت ل حتقق امل�سلحة  باأن  الت�سرع باحلكم 
جديدة اآكد منها؛ لحتمال اأن تبقى الو�سيلة املن�سو�ص عليها؛ حمققةاً مل�سلحة اأخرى 

ا اآكد من امل�سلحة الأولى”)3(. معتربة �سرعاً
اأخرجه البخارِي، 1332/3، ح3443.  )1(

�نظر: تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 830/2، 8333.  )2(
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 830/2.  )3(
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وكذلك يجب األَّ يرتتب على العمل بامل�سلحة اجلديدة ارتكاب مف�سدة اأرجح من 
امل�سلحة املن�سو�سة، اأو تفويت م�سلحة اأعلى رتبة منها. 

باأقوى  العمل  وهو  ال�سريعة،  اأ�سول  من  م�سلم  اأ�سل  على  مبني  ال�سابط  وهذا 
“جاءت  منها:  قواعد،  عدة  ذلك  يف  �لعلماء  �سطر  وقد  �ملتعار�ستني،  �مل�سلحتني 
�ل�سريعة عند تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد بتح�سيل �أعظم �مل�سلحتني بتفويت �أدناهما، 

وباحتمال اأدنى املف�سدتني لدفع اأعالهما”)1(.

ال�سابط اخلام�س:
ا)2( األ تكون الو�سيلُة اجلديدُة حمرمةاً �سرعاً

ا، فال يجوز ا�ستبدال الو�سيلة ال�سرعية  فاإذا كانت الو�سيلة اجلديدة حمرمةاً �سرعاً
بها، واإن كانت تلك الو�سيلة املحرمة حتقق امل�سلحة ال�سرعية.

ومما ميكن اأن يعلل به لهذا ال�سابط:

اأن الغاية امل�سروعة لو كانت جتيز الو�سيلة املحرمة لف�سدت احلياة، اإذ ما من . 1
ا، وهذا يوؤدي اإلى اإباحة  ا مباحاً جمرم اإل وي�ستطيع اأن يدخل يف نيته مق�سداً

�جلر�ئم بجميع �أ�سكالها بدعوى �أنها توؤدي �إلى �أغر��س مباحة!

�لتي . 2 �لو�سائل  �أن تكون م�سروعة، فكذلك  �إذ� كان ي�سرتط فيها  �لغايات  �أن 
تو�سل اإليها، فكيف ُيتو�سل اإلى الطاعة باملع�سية؟!

اأن القاتل الذي يتعمد قتل مورثه ل يرثه بالإجماع)3(؛ لأنه تعمد الو�سول اإلى . 3
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، 92/31، وانظر منه: 48/20، 51. وانظر من ال�سيغ الأخرى:   )1(
الذخرية للقرايف، 231/5، القواعد للمقري، 608/2، قاعدة 398، املنثور، 349/1، و�نظر يف مو�سوع 

القاعدة: قواعد الأحكام لبن عبدال�سالم، 46/1، 51. 
انظر: اإحياء علوم الدين، 8368/4، جمموع الفتاوى، 177/27.  )2(

انظر: �سرح ال�سنة للبغوي، 492/5.   )3(
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُسوَل �هلل  �أَنَّ   ، ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  ما جاء  و�آثار، منها  �أحاديث  ورد يف ذلك عدة  وقد 
»�ْلَقاِتُل َل َيِرُث«. �أخرجه �بن ماجه، 883/2، ح2645، والرتمذي، 425/4، ح2109. و�سححه الألباين 

يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته، 817/2، ح4436.
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الإرث بطريق ممنوع، وياأخذ حكمه كل من تعمد الو�سول بو�سيلة حمرمة اإلى 
حكم �سرعي.

�إذ� ��ستمر �بن ع�سر �سنو�ت على ترك  �لتي تو�سح هذ� �ل�سابط:  ومن �لأمثلة 
ا �أو  ا مربحاً �ل�سالة، ومل يفْد فيه �ل�سرب غري �ملربح، فلي�س لالأب �أن ي�سربه �سرباً

على الوجه؛ لأن ذلك حمرم)1(.

ال�سابط ال�ساد�س: 

األ يكون يف الو�سيلة املن�سو�ص عليها جانٌب تعبِديٌّ

وهذ� �أهم �سو�بط �مل�سلحة؛ لأنه �إن مل يتحقق فال منفذ لإعمال �مل�سلحة حينئٍذ، 
حتى لو حتققت جميع ال�سوابط الأخرى؛ لأن الو�سيلة املن�سو�سة اإذا كان فيها جانٌب 
تعبديٌّ فهذا يعني اأن ق�سد ال�سرع قد تعلق بالهيئة وال�سفة التي حددها يف الو�سيلة 

املن�سو�ص عليها بحيث ل ُي�سرع التعبُد اإل بها.

ا ما يكون اأقوى من  ا اأ�سا�سيًّا غالباً ا كليًّ وهذا �ساأن اأغلب العبادات؛ لأن لها مق�سداً
امل�سالح الظاهرة املرتتبة عليها، وهذا املق�سد هو النقياد لأحكام ال�سرع.

ويف هذا ال�ساأن قال ابن القيم )ت751ه�(: “وباجلملة فلل�سارع يف اأحكام العبادات 
اأ�سرار ل تهتدي العقول اإلى اإدراكها على وجه التف�سيل واإن اأدركتها جملة”)2(.

ومما يدل على اأن ال�ساأن يف العبادات اللتزام بالهيئة التي حددها ال�سرع:

اأحكامها . 1 على  والن�ص  العبادات،  �سفات  ببيان  النقلية  الأدلة  اهتمام 
�ل�سرع، وو�سع  �لتي حددها  بالهيئة و�ل�سفة  �لظاهر  �لتف�سيلية، و�لعتناء 
قواعد عامة لنا متنع البتداع يف العبادات، وتبني اأن كل من يحدث يف الدين 
ومما يدل على ذلك: حديث �أَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إَِذ� َقاَتَل �أََحُدُكْم �أََخاُه، َفال   )1(

َيْلِطَمنَّ �ْلَوْجَه«. �أخرجه م�سلم بلفظِه، 2017/4، ح2612. 
اإعالم املوقعني، 95/2.   )2(



أ. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

العدد  اخلامس واخلمسون  75العدد  اخلامس واخلمسون 74

ما لي�ص منه فهو مردود على �ساحبه، وذلك يف عدة ن�سو�ص، من اأ�سهرها 
.)1(» قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن �أَْحَدَث يِف �أَْمِرَنا َهَذ� َما َلْي�َس ِفيِه، َفُهَو َردٌّ

دليل ال�ستقراء؛ بالنظر يف جل العبادات ُيالحظ اأنها ل ت�سمى عبادة اإل اإذا . 2
مت اللتزام بالهيئة وال�سفة التي حددها ال�سرع، حتى لو مت حتقيق املق�سود 

منها على اأكمل الوجوه)2(.

امل�ساألة الثانية: تو�سيح �سوابط امل�سلحة التي ربط ال�سرع احلكم بها باملثال

من �لأمثلة �لتي �جتمعت فيها �سو�بط �مل�سلحة �لتي تعلق �حلكم �ل�سرعي بها:

كون عقد الأمان ل يكون اإل باإذن ويل الأمر: 

عليه  ما  وهذا  الت�سرف،  جائِز  خمتاٍر  م�سلٍم  لأي  متاٌح  الأمان  عقد  اأن  الأ�سل 
ُة �ملُ�ْسِلِمنَي  جمهور العلماء)3(؛ لعموم الن�سو�ص التي تثبت ذلك، ومنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِذمَّ

ا�ِس �أَْجَمِعنَي«)4(.  ا َفَعَلْيِه َلْعَنُة �هلل َو�مَلاَلِئَكِة َو�لنَّ َو�ِحَدٌة، َفَمْن �أَْخَفَر ُم�ْسِلماً

اإلى  )ت212ه�(-  املاج�سون  بن  عبدامللك  -ومنهم  املالكية  بع�ص  ذهب  ولكن 
��سرت�ط �إذن �لإمام)5(. 

هذ�  �أن  �أعلم-  -و�هلل  يظهر  �مل�سلحة:  �إعمال  �سو�بط  يف  جاء  ما  خالل  ومن 
القول متجه يف هذا الع�سر، بل ل ي�سع القول اإل به، فال بد من اإذن ويل الأمر ل�سحة 

الأمان، وبيان ذلك:
 . اأخرجه البخاري، 959/2، ح2550، وم�سلم، 1343/3، ح1718. كالهما من حديث عائ�سة  )1(

انظر: اإعالم املوقعني، 95/2، املوافقات، 228/2، حجة اهلل البالغة، �ص299.   )2(
 ،247/3 احلقائق،  تبيني  و�سرحه:  الدقائق  كنز   ،75/13 املغني،  و�سرحه:  اخلرقي  خمت�سر  انظر:   )3(

املنهاج و�سرحه: مغني املحتاج، 238/4، ال�سرح الكبري وحا�سية الد�سوقي، 185/2.
اأخرجه البخاري )واللفظ له(، 661/2، ح1771، وم�سلم، 999/2، ح1371.  )4(

انظر: املنتقى لأبي الوليد الباجي، 345/4. حيث جاء فيه: »وقال عبدامللك بن املاج�سون: ل يلزم غري   )5(
ا: ال�سرح الكبري  تاأمني الإمام، فاإن اأمن غريه فالإمام باخليار بني اأن مي�سيه وبني اأن يرده«، وانظر اأي�ساً

للدردير، 185/2. 
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عند �لتاأمل يف �سو�بط �مل�سلحة �لتي يتغري �حلكم تبعا لها يالحظ �أنها متحققة 
يف هذا احلكم؛ اإذ املق�سود من عقد الأمان هو ح�سول الأمان للغريب غري امل�سلم 
يكون  الت�سمية، فال  ذات  املق�سد  يثبت �سحة هذا  ا، ومما  م�سلماً ا  بلداً الذي دخل 
اأن احلكم الأ�سلي وهو جواز منح  . كما  اإذا كان يحقق الأمان فعالاً اإل  اأمان  عقد 
ولي�ص يف  املق�سد فح�سب،  لتحقيق هذا  و�سيلة  م�سلم  اأي  قبل  للغريب من  الأمان 
الع�سر  يف  الواقع  تغري  وقد  جتاوزها،  يجوز  ل  بحيث  تعبدي  جانب  الو�سيلة  هذه 
�حلا�سر، و�أ�سبحت هذه �لو�سيلة غري جمدية ما مل حتَظ مبو�فقة ويل �لأمر، فمن 
املعلوم اأنه يف الوقت ال�سابق كان الغريب الذي يدخل اأي بلدة ُيعرف اأنه غريب، كما 
ا عند اأهل البلدة فيح�سل  ن معروفاً نه �سخ�ٌص من اأهل البلدة يكون املوؤمِّ اأنه اإذا اأمَّ
به الأمان للغريب، اأما يف هذا الع�سر فيندر اأن يتحقق ذلك، والو�سيلة البديلة التي 
اأو  اأمت الوجوه وب�سكل مباح، ول يرتتب عليه تفويت م�سالح  يتحقق بها ذلك على 
ح�سول مفا�سد اآكد: هي الوثيقة التي متنح للغريب، والتي يعلم بها اإذن ويل الأمر 
للغريب بالدخول اإلى البلد امل�سلم، اأو الإقامة فيه وفق ما يعرف بتاأ�سرية الدخول، 
اأو الإقامة. ومما يع�سد ذلك اأن الفقهاء ين�سون على �أن من �سروط �لأمان �ملتاح 
لكل م�سلم �أل يكون يف ذلك �سرر ر�جح)1(، ومن املعلوم اأنه لو فتح املجال لأي م�سلم 
اأن ُيدِخل من �ساء؛ لرتتب على ذلك مفا�سد اأمنية واقت�سادية و�سيا�سية ل تخفى 
لأحد  الأمان  اإعطاء  من  امل�سلمني  منع  لو  الإمام  اأن  على  ين�سون  كما  اأحد.  على 
لزمهم ذلك)2(، وهذ� �لإلز�م متحقق يف �لع�سر �حلا�سر من خالل �لأنظمة �لتي 
تنظم الدخول اإلى البلد امل�سلم، ومتنع اأن يكون ذلك بطريقة ع�سوائية، فكل مواطن 
حتقق  حمددة  اأنظمة  وفق  ولكن  ي�ساء،  من  ي�ست�سيف  اأو  ي�ستقدم  اأن  له  مقيم  اأو 

م�سالح اجلميع، واهلل اأعلم.
انظر: كنز الدقائق و�سرحه: تبيني احلقائق، 247/3، املنهاج و�سرحه: مغني املحتاج، 238/4، �لرو�س   )1(

املربع مع حا�سية ابن قا�سم، 297/4.
انظر: املنتقى لأبي الوليد الباجي، 345/4.  )2(
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املطلب الرابع
العوامل املوؤثرة يف مراعاة الواقع، وتو�صيحها باالأمثلة

مر�عاة �لو�قع ت�سمل: حتقيق �ملناط �خلا�س، وما يت�سل به من مر�عاة �ملاآلت، 
اأُفرد للحديث عن كل  النا�ص عليه، وقد  الذي تعارف  الواقع  ا: مراعاة  اأي�ساً وت�سمل 

واحد منهما م�ساألة م�ستقلة.

امل�ساألة الأولى: العوامل املوؤثرة يف حتقيق املناط اخلا�ص، وتو�سيحها باملثال

قبل بيان �لعو�مل �ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، يح�سن بيان �ملر�د ِبـ )حتقيق 
�ملناط �خلا�س(، وبيان �ملر�د بق�سيمه، وهو )حتقيق �ملناط �لعام(، وبيان عالقتهما 

باحلكم �ل�سرعي، ثم �لإ�سارة �إلى �أدلة �عتبار حتقيق �ملناط �خلا�س: 

)حتقيق  وهو  بق�سيمه،  واملراد  اخلا�ص(،  املناط  )حتقيق  ِبـ  املراد  بيان  اأوًل: 
املناط العام(، وبيان عالقتهما باحلكم ال�سرعي

اإن اأي اجتهاد �سرعي يتكون من مقدمتني)1(:

املقدمة ال�سغرى: فهم الواقعة، ومعرفة تفا�سيلها املوؤثرة يف احلكم.

و�ل�ستنباط  �لو�قعة،  هذه  يف  �لو�جب  �ل�سرعي  �حلكم  فهم  �لكربى:  �ملقدمة 
ال�سحيح له من الأدلة.

ثم يكتمل الجتهاد باإدراج املقدمة ال�سغرى يف حكم املقدمة الكربى. 
انظر يف فكرة هاتني املقدمتني: اإعالم املوقعني، 69/1، الطرق احلكمية، �ص4، 13، املوافقات، 31/3.   )1(
ون�س كالم �بن �لقيم يف �ملو�سع �لأول من �لطرق �حلكمية: »فهاهنا نوعان من �لفقه، ل بد للحاكم 
ال�سادق  بني  به  مييز  النا�ص،  واأحوال  الواقع  نف�ص  يف  وفقه  الكلية،  احلوادث  اأحكام  يف  فقه  منهما: 
يجعل  ول  الواجب،  من  حكمه  الواقع  فيعطي  وهذا،  هذا  بني  يطابق  ثم  واملبطل.  واملحق  والكاذب، 
ا للواقع. ومن له ذوق يف ال�سريعة، واطالع على كمالتها، وت�سمنها لغاية م�سالح العباد  الواجب خمالفاً
يف املعا�ص واملعاد، وجميئها بغاية العدل، الذي ي�سع اخلالئق، واأنه ل عدل فوق عدلها، ول م�سلحة فوق 
ما ت�سمنته من امل�سالح: تبني له اأن ال�سيا�سة العادلة جزء من اأجزائها، وفرع من فروعها، واأن من له 

معرفة مبقا�سدها وو�سعها وح�سن فهمه فيها، مل يحتج معها �إلى �سيا�سة غريها �لبتة«. 
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لكن ت�سوير الواقعة يف املقدمة ال�سغرى، وما يت�سل بها من احلكم يف املقدمة 
الكربى على درجتني: 

• � على ذكر �ملناط �لعام، �أي �ملو�سع �ملوؤثر 	 �إذ قد يكون ت�سوير �لو�قعة مق�سوراً
يف احلكم ب�سكل عام، دون التفات اإلى تفا�سيل حال املكلف الذي �سدرت منه 
�لو�قعة، فيكون �حلكم �سامالاً لكل من حتقق فيه مناط )ومو�سع( �حلكم، 

وهذ� ما يعرف بتحقيق �ملناط �لعام. 

• �س و�قَع مكلٍف بعينه �أو جهة 	 الاً بحيث ي�سخِّ وقد يكون ت�سوير �لو�قعة مف�سَّ
ب�سكل  عليه  ل احلكم  ُينزَّ ثم  ومن  وهكذا،  اأو عقد معني...  معينة،  اعتبارية 

مبا�سر، وهذ� ما يعرف بتحقيق �ملناط �خلا�س. 

ولتو�سيح ذلك بعبارة �أخرى ُيقال: حتقيق مناط �حلكم على نوعني:

�لنوع �لأول: ي�سمى حتقيق �ملناط �لعام، وقد عرب �ل�ساطبي )ت790ه�( عن املراد 
به باأنه: “نظٌر يف تعيني �ملناط من حيث هو ملكلف ما”)1(. اأي: تنزيل احلكم 
العام على جن�ص الواقعة، دون تخ�سي�ص احلكم باملكلف الذي �سدرت منه 

ذات الواقعة، وهذا ما يح�سل يف الفتاوى العامة. 

�لنوع �لثاين: ي�سمى حتقيق �ملناط �خلا�س، وقد عرب �ل�ساطبي )ت790ه�( عن 
الدلئل  من  عليه  وقع  ما  اإلى  بالن�سبة  مكلف  كل  يف  “نظٌر  باأنه:  به  املراد 
درا�سة  بعد  معينة،  واقعة  على  اخلا�ص  احلكم  تنزيل  اأي:  التكليفية”)2(. 
وافية جلميع اأبعادها التي ميكن اأن توؤثر يف احلكم. وهذا الجتهاد يح�سل 
الفتاوى  ويف  ق�سائية حمددة،  واقعة  على  تنزل  التي  الق�سائية  الأحكام  يف 
اخلا�سة التي ُيطلب من املفتي تنزيل احلكم فيها على واقعة معينة �سادرة 

من م�ستفٍت معني، اأو جهة اعتبارية معينة.
املوافقات، 70/4.  )1(
املوافقات، 70/4.  )2(
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ثانًيا: اأهم اأدلة اعتبار حتقيق املناط اخلا�ص

من �أهم �أدلة �عتبار حتقيق �ملناط �خلا�س يف �ل�سريعة: ورود جملة من �لن�سو�س 
احلكم؛  يف  خمتلفة  لكنها  الظاهر،  يف  مت�سابهة  �سور  على  تواردت  التي  ال�سرعية 

ب�سبب �ختالف �ملناط �خلا�س �لذي تعلق به كل حكم؛ منها: 

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سئل يف اأوقات خمتلفة، تارة عن اأف�سل الأعمال، وتارة عن خري . 1
ف بذلك من غري �سوؤال...  الأعمال، وتارة عن اأي الإ�سالم اأف�سل، وتارة يعرِّ
اأو  اإطالقه  على  منها  واحد  كل  ُحمل  ولو  ا،  خمتلفاً واجلواب  التعريف  فكان 
اأن مربر  يدل على  التف�سيل)1(. وهذا  الت�ساد يف  عمومه لقت�سى مع غريه 

ذلك �لختالف هو �لختالف يف حتقيق �ملناط �خلا�س. 

ا على الرغم من الت�سابه . 2 ا خمتلفاً ومن مواقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي اأبدى فيها حكماً
ابن  بال�سلو�ت �خلم�س)2(، وحثَّ  �أعر�بي �لكتفاء  قِبَل من  �أنه  �لظاهر:  يف 

عمر  على قيام الليل؛ وذلك مراعاة حلال كل منهما)3(.

ومن املواقف الأخرى املت�سابهة يف ال�سورة، لكن اأجاب ملسو هيلع هللا ىلص باأجوبة خمتلفة: . 3
اأنه �سئل عن القبلة لل�سائم، فاأجازها لل�سيخ الكبري ومنعها لل�ساب)4(.

4 .  ا من املواقف التي روعي فيها اختالف احلال: اأنه “اآثر واأي�ساً
ا اإلى اإميانهم لعلمه بالفريقني”)5( )6(. ا، ووكل قوماً يف بع�ص الغنائم قوماً

انظر: املوافقات، 71/4.   )1(
البخاري، 13/1، ح11، 197/1، ح504،  انظر: �سحيح  الأحاديث،  الأمثلة من  بع�ص  على  ولالطالع 

553/2، ح1447، �سحيح م�سلم،65/1، ح39 وح40، 88/1، ح83.
انظر ن�ص احلديث يف �سحيح البخاري، 25/1، ح46، �سحيح م�سلم، 40/1، ح11.  )2(

انظر ن�ص احلديث يف �سحيح البخاري، 1367/3، ح3530، �سحيح م�سلم، 1927/4، ح2479.  )3(
�نظر ن�س �حلديث يف �سن �أبي د�ود، 780/2، ح2387، �سن �لبيهقي، 231/4، ح8083، �سحيح �سن   )4(

اأبي داود لالألباين، 65/2، ح2387.
املوافقات، 73/4.  )5(

احلديث بطوله اأخرجه البخاري، 1148/3، ح2978، وم�سلم، 733/2، ح 1059.  )6(
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ثالًثا: العوامل املوؤثرة يف حتقيق املناط اخلا�ص

�إن حتديد �لعو�مل �ملوؤثرة يف قدرة �ملجتهد على حتقيق �ملناط �خلا�س بال�سكل 
ال�سحيح من الأمور ال�سعبة، وقد اأ�سار ال�ساطبي )ت790ه�( اإلى �سبب ذلك، وهو: 
كلية،  باأمور  اأتت  واإمنا  حدتها،  على  جزئية  كل  حكم  على  تن�ص  مل  ال�سريعة  “اأن 
ا ل تنح�سر، ومع ذلك فلكل معني خ�سو�سية لي�ست يف  وعبارات مطلقة تتناول اأعداداً

غريه، ولو يف نف�ص التعيني”)1(.

ولكن ميكن �أن نتلم�س �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف ت�سحيح حتقيق �ملناط �خلا�س، 
فاإن بع�سها يتعلق باملجتهد نف�سه، وبع�سها يتعلق بالواقعة املعينة:

ومن اأهم ما يتعلق باملجتهد:

�سعة علم املجتهد وتنوعه، واإملامه ب�ستى العلوم ذات ال�سلة بالجتهاد.. 1

ما يتحلى به املجتهد من ملكة خا�سة تتمثل يف حنكته، وفرا�سته، ودقته، وبعد . 2
نظره.

ما يكت�سبه املجتهد من خربة من خالل املمار�سة امل�ستمرة لالجتهاد، ول�سيما . 3
الجتهاد الذي يبنى عليه عمل، كالفتاوى والأحكام الق�سائية.

ما مين اهلل به على املجتهد من احلكمة والفرقان؛ ولأهميتهما اكتفى ال�ساطبي . 4
)ت790هـ( بهما، حيث بني ما ين�ساأ منه حتقيق �ملناط �خلا�س، فقال: “هو 

يف احلقيقة نا�سئ عن نتيجة التقوى املذكورة يف قوله تعالى: )ڇ   ڇ   ڇ  
قوله  اإليها  وي�سري  باحلكمة،  عنه  يعرب  وقد   ،]29 ]الأنفال:  ڌ(  ڍ   ڍ  

تعالى: )ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ( ]البقرة: 269[”)2(.

ومن اأهم ما يتعلق بالواقعة املعينة:

�أن �حلكم . 1 معينة  و�قعة  �لأ�سلي على  تنزيل �حلكم  للمجتهد عند  َيْظَهَر  �أن 
املوافقات، 66/4، 70.   )1(

املوافقات، 70/4.   )2(
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امل�سلحة  حتقيق  مقدمتها  ويف  ال�سريعة،  مقا�سد  مع  من�سجم  غري  الأ�سلي 
ال�سرعية، واإقامة العدل، ورفع احلرج.

اأن يظهر له ملحظ دقيق يف ذات الواقعة، بحيث ي�ستدعي الأمر اإعادة النظر . 2
يف الجتهاد الأوَّيل، وهذا امللحظ قد يجده من خالل: تاأمل اأدق يف الواقعة، 
اأو من خالل النظر يف القرائن واملالب�سات املحتفة بها، اأو من خالل �سوؤال 
اأهل الخت�سا�ص، كاأهل الطب يف الوقائع الطبية، واأهل القت�ساد يف الوقائع 

القت�سادية، واأهل ال�سيا�سة يف الوقائع ال�سيا�سية... وهكذا.

املحيطة . 3 اأو ظروفه  بالواقعة،  املعني  ال�سخ�ص  له ملحظ دقيق يف  اأن يظهر 
به، وهذا امللحظ قد يجده من خالل: تفر�ص يف ذات ال�سخ�ص وا�ستك�ساف 
ومكانه  وعاداته  حاله  يف  النظر  خالل  من  اأو  ومزاجه،  طبيعته  ينا�سب  ما 

وزمانه... اإلخ.

اأن يظهر له اأن تطبيق احلكم الأ�سلي على الواقعة �ستكون له يف الغالب نتائُج . 4
النحو  فيها على  اإعادة الجتهاد  ي�ستدعي  ا، مما  �سرعاً وماآلٌت غري مقبولة 

الذي يراعى فيه تلك املاآلت.

ول يخفى اأن مراعاة املاآلت من اأ�س�ص الجتهاد ال�سرعي)1(، وحقيقته: “هو نظر 
اأدلة اعتبار مراعاة املاآلت كثرية، حيث جاء يف القراآن الكرمي عدة نواٍه اأو اأوامر ُبني احلكم فيها على   )1(
النظر يف املاآلت والنتائج التي يتوقعها العباد يف امل�ستقبل، بحيث لو مل يغلب على الظن حتققها يف 

امل�ستقبل، لكان احلكم ب�سكل خمتلف. 
ومن اأمثلة ذلك من الآيات: قوله تعالى: )گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ( ]الكهف: 79[.
فاإحد�ث خرق يف �ل�سفينة فيه �إ�سر�ر بها، لكن يرتتب على ذلك يف �ملاآل م�سلحة �أرجح، وهي عدم �أخذ 

امللك ل�سفينتهم، وقد بنى اخل�سر ت�سرفه على هذا املاآل. 
ملسو هيلع هللا ىلص  �هلِل  َر�ُسوَل  َرُجٌل  �أََتى  َقاَل:    �هلِل  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  ثبت  ما  �ل�سنة:  من  ذلك  �أمثلة  ومن 
ا�َس، َفَقاَل:  ٌة، َوَر�ُسوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقِب�ُس ِمْنَها، ُيْعِطي �لنَّ ، َويِف َثْوِب ِبالٍل ِف�سَّ َرَفُه ِمْن ُحَننْيٍ ْعَر�َنِة ُمْن�سَ ِباجْلِ
ْعِدُل«. َفَقاَل  ُد، �ْعِدْل، َقاَل: »َوْيَلَك َوَمْن َيْعِدُل �إَِذ� مَلْ �أَُكْن �أَْعِدُل؟ َلَقْد ِخْبَت َوَخ�ِسْرَت �إِْن مَلْ �أَُكْن �أَ مَّ َيا ُمَ

َث  = اِب : َدْعِني، َيا َر�ُسوَل �هلِل َفاأَْقُتَل َهَذ� �مْلَُناِفَق، َفَقاَل: »َمَعاَذ �هلِل، �أَْن َيَتَحدَّ طَّ ُعَمُر ْبُن �خْلَ
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ال�سرعي،  احلكم  تطبيق  عند  ح�سولها  الظن  على  يغلب  التي  العواقب  يف  املجتهد 
اأو توجيهه،  اأبعاد الواقعة واختيار احلكم املطابق لها  والإفادة من ذلك يف ت�سوير 

بحيث يحقق املق�سد من ت�سريعه على اأكمل الوجوه”)1(. 

وقد بني ال�ساطبي )ت790ه�( وجه تاأثري اعتبار املاآلت يف حتديد احلكم املنا�سب 
ا، كانت الأفعال موافقة  للواقعة، فقال: “النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�سود �سرعاً
اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال ال�سادرة عن املكلفني 
ا مل�سلحة  بالإقدام اأو بالإحجام اإل بعد نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل، م�سروعاً
فيه ت�ستجلب، اأو ملف�سدة تدراأ، ولكن له ماآٍل على خالف ما ق�سد فيه، وقد يكون غري 

م�سروع ملف�سدة تن�ساأ عنه اأو م�سلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك:

•  فاإذ� �أطلق �لقول يف �لأول بامل�سروعية، فرمبا �أدى ��ستجالب �مل�سلحة فيه 	
اإطالق  من  مانعا  هذا  فيكون  عليها،  تزيد  اأو  امل�سلحة  ت�ساوي  مف�سدة  اإلى 

القول بامل�سروعية. 

•  وكذلك �إذ� �أطلق �لقول يف �لثاين بعدم �مل�سروعية رمبا �أدى ��ستدفاع �ملف�سدة 	
اإلى مف�سدة ت�ساوي اأو تزيد، فال ي�سح اإطالق القول بعدم امل�سروعية.

ُرُقوَن ِمْنُه َكَما  َحاَبُه َيْقَرُءوَن �ْلُقْر�آَن، ل ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم، مَيْ َحاِبي، �إِنَّ َهَذ� َو�أَ�سْ ا�ُس �أَينِّ �أَْقُتُل �أَ�سْ = �لنَّ
ِة«. ِميَّ ْهُم ِمَن �لرَّ ُرُق �ل�سَّ مَيْ

فقد عدل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن قتل املنافقني على �لرغم من كيدهم لالإ�سالم، و�سررهم �ملتاأكد على �مل�سلمني، 
ملا يرتتب على ذلك من مفا�سد راجحة تتمثل يف ا�ستغالل اأعداء الإ�سالم ذلك لت�سويه �سمعة امل�سلمني، 
و�أنهم ياأخذون مبجرد �لتهمة، مما يعني �أن كل من ي�سلم فهو عر�سة لنف�س �مل�سري �إذ� �سدرت منه 

اأدنى تهمة، وهذا يعني اأن قتل املنافق �سي�ستغلها اأعداء الإ�سالم يف الدعاية امل�سادة لعدالة الإ�سالم.
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 884/2.  )1(

ومما ي�سرتك فيه حتقيق �ملناط �خلا�س ومر�عاة �ملاآل: »�أنهما يدخالن يف حتقيق �ملناط مبعناه �لعام، 
الذي هو اأحد مقدمتي ال�ستدلل«.

ومن �أهم �لفروق بينهما: »�أن حتقيق �ملناط �خلا�س يرتكز على �لنظر يف �لو�قعة لت�سورها وما يت�سل 
و�لآثار  �لنتائج،  �لنظر يف  على  �ملاآل فرتتكز  مر�عاة  �أما  �لوقت �حلايل.  وتو�بع يف  �إ�سافات  من  بها 
املتوقعة يف امل�ستقبل، اأو ا�ستدراك ما ميكن ا�ستدراكه اإذا ظهرت بع�ص النتائج اأو مقدماتها على خالف 

ما كان متوقعا«. املرجع ال�سابق.
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)1(، جار على  وهو جمال للمجتهد �سعب املورد، اإل اأنه عذب املذاق، حممود الِغبِّ
مقا�سد ال�سريعة”)2(.

رابعا: تو�سيح العوامل املوؤثرة يف حتقيق املناط اخلا�ص باملثال: 

اق بالقطع، ثم ا�ستدراكه  حُكمُ عمر بن اخلطاب  على جمموعة من ال�سرَّ
على نف�سه بعد اأن تنبه اإلى ملحظ دقيق يجعل هذه الواقعة تخالف احلكم العام: 

ْحَمِن  هذ� �ملثال ي�سلح دليال ومثال يف �آن و�حد؛ فقد جاء َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد�لرَّ
اِطِب ْبِن �أَِبي َبْلَتَعَة ِباْلَعاِلَيِة َناَقةاً ِلَرُجٍل ِمْن ُمَزْيَنَة،  اَب ِغْلَماٌن حِلَ ْبِن َحاِطٍب، َقاَل: »�أَ�سَ
َقْد  ْعُبُدَك  �أَ َوَقاَل: َهوؤُلِء  َلُه،  �إَِلْيِه ُعَمُر َفَذَكَر َذِلَك  َفاأَْر�َسَل  ِبَها،  ُفو�  َفاْنَتَحُروَها َو�ْعرَتَ
ْلِت �أَْن َيْقَطَع  ُفو� ِبَها. َفاأََمَر َكِثرَي ْبَن �ل�سَّ �َسَرُقو�، َو�ْنَتَحُرو� َناَقَة َرُجٍل ِمْن ُمَزْيَنَة َو�ْعرَتَ
�إِنَّ  يُعوَنُهْم َحتَّى  ُكْم جُتِ �أَنَّ �أَُظنُّ  �أَينِّ  َلْول  َوَقاَل:  َفَدَعاُه  َبْعَدَما َذَهَب  �أَْر�َسَل  ُثمَّ  �أَْيِدَيُهْم، 
َك  َمنَّ َم �هلُل َعزَّ َوَجلَّ َلَقَطْعُت �أَْيِدَيُهْم، َوَلِكْن َو�هلِل َلِئْن َتَرْكُتُهْم لأَُغرِّ �أََحَدُهْم �أََتى َما َحرَّ
، َقاَل: ُكْنُت �أَْمَنُعَها ِمْن �أَْرَبِعِماَئٍة، َقاَل:  ِفيِهْم َغَر�َمةاً ُتوِجُعَك، َفَقاَل: َكْم َثَمُنَها؟ ِلْلُمَزيِنِّ

اَئٍة«)3(. َفاأَْعِطْه َثَمامَنِ

فيهم  وحتققت  ال�سرقة،  فعل  منهم  ح�سل  الغلمان  اأن  يلحظ  الأثر  هذا  ففي 
�ل�سروط �لعامة لتطبيق �حلد، مما يعني �أنهم د�خلون يف �حلكم �لأ�سلي وهو قطع 
يد ال�سارق الثابت يف الن�سو�ص؛ لهذا كاد عمر  اأن يقيم عليهم احلد، لكن 

عند التاأمل يف الواقعة ُيلحظ اأمرين:

الأمر الأول: اأن عمر  علم من حال ال�سيد مع غلمانه اأنه كان يجورّعهم، 
: العاقبة. انظر: امل�سباح املنري، مادة »غبب«، �ص477.  الِغبِّ  )1(

املوافقات، 140/4.   )2(
ا، 748/2، وعبد�لرز�ق مبعناه، 238/10، ح18977، والبيهقي بلفظه،  اأخرجه الإمام مالك خمت�سراً  )3(

ا، 316/10، ح2599. 278/8، وابن حزم يف املحلى،11/، 324، والبغوي يف �سرح ال�سنة خمت�سراً
ا فاإن يحيى بن عبدالرحمن مل  وقد قال عنه ابن الرتكماين - يف اجلوهر النقي 279/8-: »... واأي�ساً

يلَق عمر، ول �سمع منه...«.
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ال�سيد،  من  كبري  تق�سري  وهذا  الطعام.  من  حاجتهم  ي�سد  ما  يعطيهم  ول 
ا�ستحقق ب�سببه م�ساعفة الغرامة.

الأمر الثاين: اأنهم عندما �سرقوا الناقة بادروا اإلى نحرها واأكلها، وهذا يعني اأن 
دافع ال�سرقة هو الأكل، وهذه �سبهة ا�ستحقوا بها درء احلد عنهم. 

فيالحظ اأن احلكم تغري لتغري مناطه، ومما ي�سابه احلكم يف هذه الواقعة: عدم 
قطع عمر بن اخلطاب  يد ال�سارق عام املجاعة)1(؛ اإذ الواقع الذي طراأ لعموم 
احلكم  تقرير  يف  اإليه  يلتفت  اأن  يوجب  اجلوع(  يف  )املتمثل  العام  ذلك  يف  النا�ص 
ال�سرعي املطابق له، اإذ مظنة احلاجة اإلى املال امل�سروق ل�سد الرمق تعد �سبهة تدراأ 
بها �حلدود، وهذ� من حتقيق �ملناط، و�لإدر�ك �لدقيق للمحل �لذي تعلق به �حلكم 

ال�سرعي.

امل�ساألة الثانية: �سوابط اإعمال العرف الذي ربط ال�سرع احلكم به، وتو�سيحها 
باملثال

الفرع الأول: املراد بالعرف

“املراد بالعرف: ما ت�سكن اإليه نفو�ص طائفة من النا�ص، ويتتابعون عليه، بحيث 
ي�سبح عادةاً و�سمة غالبةاً لدى ال�سواد الأعظم منهم، �سواء كان قولاً اأم فعال”)2(.

العلماء عن اعتبار العرف بقاعدة فقهية كربى متفق عليها  وقد عرب كثري من 
يف  اإليها  يرجع  ا  حكماً تكون  العادة  اأن  ومعناها:  حمكمة”)3(.  “العادة  فيها:  قالوا 

انظر: الأموال لأبي عبيد، �ص559. لكن ذكره بدون اإ�سناد.   )1(
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 907/2.  )2(

وهذه القاعدة كما اأنها من القواعد اخلم�ص الكربى التي ل يكاد يخلو منها اأي كتاب من كتب القواعد،   )3(
الف�سول، �ص448،  تنقيح  �سرح  الأدلة، 457/3،  قواطع  كتبهم:  ومن  الأ�سول،  علماء  يذكرها  كذلك 
تقريب الو�سول اإلى علم الأ�سول، �ص404، اإعالم املوقعني، 6/3، جمع اجلوامع و�سرح املحلي وحا�سية 
ومراقي   ،265/2 البنود،  ن�سر  و�سرحاه:  ال�سعود  مراقي   ،50/6 املحيط،  البحر   ،356/2 البناين، 

ال�سعود، �ص406.
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�لأحكام �لتي تركها �ل�سارع مطلقة، و�أحال يف �سبطها �إلى عاد�ت �لنا�س و�أعر�فهم.

يحقق م�سالح العباد  ما  اإلى  والتفاتها  ال�سريعة  مرونة  على  دليل  خري  “وهذا 
ُ من  على �أكمل �لوجوه، �إذ من مقا�سد �ل�سريعة �أن �لأحكام �لتي من طبيعتها �لَتغريُّ
�إلى ما ي�سمن حتقيق �مل�سالح �ملق�سودة منها على  عرف لآخر: ُيحاُل يف �سبطها 
اأعلى الوجوه، وذلك من خالل التعويل على ذات الأعراف والعادات املتغرية التي من 

�ساأنها اأن تنطلق مما يحقق م�سالح اأهل العرف”)1(. 

وردت  الأحكام  من  طائفةاً  هناك  اأن  تثبت  -التي  وال�سنة  الكتاب  ون�سو�ص 
مطلقة و�أحيل يف �سبطها �إلى �أعر�ف �لنا�س- من �لكرثة مبكان، ول ينا�سب �ل�سياق 
ل�سردها، وقد اأ�سار بع�ص العلماء اإلى جن�ص كثري من هذه الأدلة، منهم ابن النجار 
قوله  نحو  القراآن  يف  )املعروف(  لفظ  من  تكرر  ما  “وكل  قال:  حيث  )ت972ه�(، 
]الن�ساء: 19[، فاملراد به ما يتعارف عليه النا�ص  )ۉ  ۉ(   :

يف ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر”)2(.

الفرع الثاين: �سوابط اإعمال العرف الذي ربط ال�سرع احلكم به

ال�سابط الأول:

اأن يكون اإعمال العرف يف النطاق الذي اأحال ال�سرع احلكم فيه اإلى العرف)3(

“قال الفقهاء: كل ما  وهذ� �ل�سابط و�سحه �لزرك�سي )ت794ه�(؛ حيث قال: 
َّمُ فيه �لعرف. ومثَّلوه باحلرز  ورد به �ل�سرع مطلقاًا، ول �سابط له فيه، ول يف �للغة يُحَك
يف ال�سرقة، والتفرق يف البيع، والقب�ص، ووقت احلي�ص وقدره. ومرادهم: اأنه يختلف 

تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 910/2.  )1(
�سرح الكوكب املنري، 449/4، وانظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، 61/1.   )2(

الأحكام،  عن  الفتاوى  متييز  يف  الإحكام   ،28 الفرق   ،176/1 الفروق،  اأنواء  يف  الربوق  اأنوار  انظر:   )3(
املدخل  �ص240،  ركاب،  بو  حممد  د.  ل�ِ  املر�سلة  امل�سلحة   ،216/2 املوافقات،   ،39 ال�سوؤال  �ص218، 
د. عادل  ل�ِ  الفقهي العام لالأ�ستاذ م�سطفى الزرقا، 889/2، فقرة 514، و904، فقرة 524، العرف 

قوته، 210/1. 
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حاله باختالف الأحوال والأزمنة، ويختلف احلرز باختالف عدل ال�سلطان وجوره، 
وحال الأمن واخلوف”)1(.

ا- عن ابن النجار ندرك اأن العرف  ومن خالل هذا الن�ص والن�ص املنقول -اآنفاً
ا له ي�سمل اأمرين:  الذي تتغري الفتوى تبعاً

كتحقق  ال�سابطة،  �سفته  يبني  ومل  ا،  مطلقاً ا  حكماً ال�سرع  ذكر  اإذا  الأول:  الأمر 
�سرط �حلرز يف �ل�سرقة، وما يح�سل به �لقب�س يف �لعقود... �إلخ، مما يدل 

ا على �أن �ملرجع فيه هو �لعرف، فيتغري �حلرز و�لقب�س بتغري �لعرف. �سمناً

الزوجة  على  النفقة  مثل:   ، �سراحةاً العرف  اإلى  ال�سرع  اأحال  اإذا  الثاين:  الأمر 
يف  الق�ساة  اأن  نالحظ  لهذا  للعرف؛  ا  تبعاً تكون  فيه  فالفتوى  باملعروف، 
املحاكم ال�سرعية يف اململكة العربية ال�سعودية يبنون احلكم يف مقدار النفقة 
الأ�سرية على ما يقرره اأهل اخلربة باأعراف النا�ص، وهم هيئة اخلرباء يف 

اأي حمكمة. 

فهذا النوع من الأحكام يرجع فيه اإلى العرف، فاإذا ا�ستقرت الفتوى يف زمان اأو 
مكان على عرف �سائد، ثم تغري العرف يف زمان اآخر اأو مكان اآخر، فيجب اأن تتغري 
الفتوى القدمية تتكلم عن واقعة  واإل �سارت  الفتوى بحيث تطابق العرف اجلديد، 

فات اأوانها، وبقيت الواقعة اجلديدة بال حكم.

وخلطورة اجلمود على احلكم الأول على الرغم من تغري العرف الذي بني عليه، 
فقد حذر العلماء من ذلك باأقوى العبارات واأغلظها، ومن ذلك:

العوائد تدور معها كيفما  “... الأحكام املرتتبة على  قول القرايف )ت684ه�(: 
يف  �لأعر��س  يف  و�لعيوب  �ملعامالت،  يف  كالنقود  بطلت،  �إذ�  معها  وتبطل  د�رت، 
ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  212/3، جمموع  للطويف،  �لرو�سة  �سرح خمت�سر  و�نظر:  املنثور، 391/2،   )1(
 ،374/11 ال�سبكي،  لبن  املجموع  تكملة   ،51/1 ال�سبكي،  لبن  والنظائر  الأ�سباه   ،235/19 تيمية، 
املنهاج،  �سرح  املحتاج يف  املنري، 452/4، مغني  الكوكب  �سرح  لل�سيوطي، 235/1،  والنظائر  الأ�سباه 

 .273/1
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البياعات ونحو ذلك، فلو تغريت العادة يف النقد وال�سكة اإلى �سكة اأخرى حلمل الثمن 
يف البيع عند الإطالق على ال�سكة التي جتددت العادة بها دون ما قبلها، وكذلك اإذا 
ا يف الثياب يف عادة رددنا به املبيع، فاإذا تغريت العادة و�سار ذلك  كان ال�سيء عيباً
ا لزيادة الثمن مل ترد به. وبهذا القانون تعترب جميع الأحكام  ا موجباً املكروه حمبوباً
املرتبة على العوائد. وهو حتقيق جممع عليه بني العلماء ل خالف فيه، بل قد يقع 

اخلالف يف حتقيقه هل وجد اأم ل؟

العرف  يف  جتدد  فمهما  الأيام،  طول  على  الفتاوى  تراعى  القانون  هذا  وعلى 
بل  عمرك،  طول  الكتب  يف  امل�سطور  على  جتمد  ول  اأ�سقطه،  �سقط  ومهما  اعتربه، 
وا�ساأله  بلدك،  ي�ستفتيك ل جتِره على عرف  اإقليمك  اأهل  اإذا جاءك رجل من غري 
عن عرف بلده، واأجره عليه، واأفته به دون عرف بلدك واملقرر يف كتبك، فهذا هو 
� �سالل يف �لدين، وجهل مبقا�سد علماء  �حلق �لو��سح، و�جلمود على �ملنقولت �أبداً

امل�سلمني و�ل�سلف �ملا�سني”)1(.

وقد نقل ابن القيم )ت751ه�( كالم القرايف ال�سابق، ثم علرّق عليه فقال: “وهذا 
عرفهم  �ختالف  على  �لكتب  يف  �ملنقول  مبجرد  �لنا�س  �أفتى  ومن  �لفقه،  م�س 
وعو�ئدهم و�أزمنتهم و�أحو�لهم وقر�ئن �أحو�لهم، فقد �سل و�أ�سل وكانت جنايته على 
وعوائدهم  بالدهم  اختالف  -على  كلهم  النا�ص  طبب  من  جناية  من  اأعظم  الدين 
�لطبيب  هذ�  بل  �أبد�نهم،  على  �لطب  كتب  من  كتاب  يف  مبا  وطبائعهم-  و�أزمنتهم 
�جلاهل، وهذ� �ملفتي �جلاهل �أ�سرُّ ما على �أديان �لنا�س و�أبد�نهم، و�هلل �مل�ستعان”)2(.

وكما اأن الفتوى بدون اعتبار العوائد املوؤثرة خطرية، كذلك العمل بالعوائد غري 
املوؤثرة، اأو الت�سرع يف ت�سنيف الواقعة على اأن احلكم فيها من قبيل الأحكام املبنية 
اإغفال  بعدم  معنيٌّ  كما هو  املجتهد  فاإن  لهذا  يقل خطورة؛  ل  املتغرية  العوائد  على 

ا باأمرين: اأعراف النا�ص املوؤثرة يف تو�سيف الواقعة، فهو معنيٌّ اأي�ساً
اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، 176/1، وانظر: الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام، �ص218، ال�سوؤال 39.  )1(

اإعالم املوقعني، 71/3.   )2(
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�لعو�ئد  على  �ملبنية  �لأحكام  قبيل  من  �لو�قعة  يف  �حلكَم  �أن  من  ُق  �لتحقُّ �أحدهما: 
ا: “ما يتعارف عليه  املتغرية. ومما يدخل يف الأحكام املربوطة بالعوائد دخولاً اأولياً
�لنا�س من و�سائل �لتعبري، و�أ�ساليب �خلطاب، وما يتو��سعون عليه من �لأعمال 
وحفظ  القب�ص،  كيفية  من  معامالتهم  يف  يجري  وما  والآداب،  باملروءة  املخلة 
الأمانات، وتقدمي ال�سداق وتاأجيله، وكيفية الإجارات، وو�سائل توثيق املعامالت. 
ا �سرعية، ولكنها مناٌط ومتعلق لالأحكام. وهذه �ل�سور هي  �أحكاماً فهذه لي�ست 
النا�ص، والأحكام تتغري بتغري  واأحوال  التي تخ�سع لالأعراف، وتغريات الزمن، 
مناطها، فحني ي�سرتط يف �ل�ساهد �أل ياأتي مبا يخل باملروءة، ينظر �إلى عاد�ت 
اأهل بلده فيما يكون خمالاً وما ل يكون، وهكذا يف قب�ص املبيع وال�سداق، وتف�سري 
الأولد  على  ينفق  ما  مقدار  وكذلك  والأوقاف،  والطالق  الأميان  يف  الألفاظ 

والزوجة، املرجع فيه اإلى اأعراف النا�ص، وطبقاتهم، وعاداتهم”)1(.

الثاين: تفح�ص هذه الأعراف، والتحقق من اأن بواعثها من�سجم مع مقا�سد ال�سريعة 
ا  وكلياتها؛ اإذ العادُة -كما قال ابن ال�سمعاين )ت489ه�(-: “غرُي موجبٍة �سيئاً

بنف�سها بحال، واإمنا هي قرينة للواجبات، اأو منبئة عن املقا�سد فيها”)2(.

ال�سابط الثاين: 

�أن تتحقق يف �لعرف �لذي ير�د مر�عاته �ل�سروطُ �لعامة لعتبار العرف:

وهذه �ل�سروط هي:

ا: ا، اأو غالباً رداً اأن يكون العرف مطَّ  .1

اإذا  العادة  تعترب  “اإمنا  فيها:  قالو�  بقاعدة  �ل�سرط  هذ�  عن  العلماء  عرب  وقد 
اطَّردت اأو غلبت”)3(.

رفع احلرج ل�ِ د. �سالح بن حميد، �ص325، و�نظر: �سو�بط �مل�سلحة لـِ د. ممد �لبوطي، �س282.  )1(
قواطع الأدلة، 457/3.   )2(

انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 224/1، ولبن جنيم، �ص117، جملة الأحكام العدلية، مادة 95،   )3(
�سرحها لالأتا�سي، 95/1.
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و�ملر�د بهذ� �ل�سرط: �أن يتو�فق �أهل �لعرف على �لعمل بالعرف يف جميع �حلو�دث، 
�أو �أكرثها)1(.

ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعرف مل يرتِق �إلى درجة �لحتجاج به �إل لتو�فق 
اأهل ال�ساأن اأو اأغلبهم على اأنه يحقق م�ساحلهم، فاإذا مل ي�سل العرف اإلى ال�سيوع 

والقبول لدى عامة اأهل ال�ساأن، فال عربة به حينئٍذ.

ومن الأمثلة على ذلك: حتديد م�سافة ال�سفر ومدته بناءاً على العرف: فال يكون 
ا اإل اإذا توافق عليه جميع النا�ص اأو اأغلبهم.  معترباً

ا عند اإن�سائها: اأن يكون العرف املراد حتكيمه يف الت�سرفات قائماً  .2

وقد عرب العلماء عن هذ� �ل�سرط بقاعدة قالو� فيها: “العرف الذي حتمل عليه 
الألفاظ اإمنا هو املقارن ال�سابق دون املتاأخر”)2(.

و�ملر�د بهذ� �ل�سرط: �أن يكون �لعرف �لذي ير�د �لرجوع �إليه يف تف�سري لفظ ما، 
ا  ا اإلى وقت اإن�سائهما، بحيث يكون متزامناً ا للفظ اأو العمل، وممتداً اأو عمل ما �سابقاً

ا عنهما.  معهما، ل اأن يكون متاأخراً

� عن �لت�سرف فال عربة به  ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعرف لو كان متاأخراً
ا حال اإن�ساء الت�سرف، مما يعني اأنه مل  حينئٍذ؛ لأن العرف املتاأخر مل يكن موجوداً
اأنه كان يق�سد العرف امل�ستقبلي  ا لدى الطرفني، فكيف يزعم اأحدهما  يكن معلوماً

املجهول عند اإبرام الت�سرف؟!

�سنة  بعد  ي�ستلمه  اأن  على  ملنزله،  اأثاث  ت�سنيع  على  تعاقد  لو  ذلك:  اأمثلة  ومن 
اإلى  الأثاث  بتو�سيل  البائع  يتكفل  اأن  العقد  اإبرام  عند  ال�سائد  العرف  وكان   ، مثالاً
منزل امل�سرتي، ولكن عندما حل الأجل، �سار العرف اأن يتكفل امل�سرتي بتكلفة النقل، 
واإمنا  العقد،  عن  املتاأخر  العرف  بهذا  عربة  ل  لأنه  التو�سيل؛  البائع  على  فحينئٍذ 

العربة بالعرف ال�سائد عند اإن�ساء العقد. 
انظر: املدخل الفقهي العام لالأ�ستاذ م�سطفى الزرقا، 874/2، فقرة 504.  )1(

انظر: املنثور، 394/2، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 231/1، ولبن جنيم، �ص125.  )2(
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�أل يعار�س �لعرَف ت�سريٌح بخالفه:  .3

وقد عرب العلماء عن هذ� �ل�سرط بقاعدة قالو� فيها: “ل عربة للدللة يف مقابلة 
الت�سريح”)1(.

و�ملر�د بهذ� �ل�سرط: �أل يرد يف �لت�سرف �لذي ير�د حتكيم �لعرف فيه ت�سريح 
مينع من اإعمال العرف.

ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعمل بالعرف من قبيل �لدللة �لظنية �لتي يلجاأ 
�إليها فيما مل يرد فيه ت�سريح، وحيث ورد �لت�سريح مبا يخالفها تعني �لعمل به؛ لأنه 

الأ�سل.

ومثال ذلك: لو كان العرف األ يقوم املقاول بالتخل�ص من بقايا الرتميم، وتنظيف 
�لتم�سك  له  فلي�س  �ملقاول:  وقبل   ، �سر�حةاً ذلك  ��سرتط  �ملالك  لكن  منها،  �لبناية 

بالعرف؛ لأن املالك قد �سرح بخالفه، وقبل املقاول بذلك. 

األ يكون يف العرف تعطيٌل لن�ص ثابت، اأو لأ�سل قطعي)2(:  .4

ومن �لقو�عد �ملتفق عليها و�لتي يدخل حتتها هذ� �ل�سرط �أنه: “ل م�ساغ لالجتهاد 
يف مورد الن�ص”)3(.

�أ�سرب �لجتهاد،  �أن بناء �حلكم على �لعرف �سرب من  �ل�سرط:  و�ملر�د بهذ� 
انظر: ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 787/2، قاعدة 153، جملة الأحكام العدلية، مادة 13، �سرحها   )1(

لعلي حيدر، 28/1، ولالأتا�سي، 38/1، املدخل الفقهي الع�ام، 879/2، فقرة 506، و973، فقرة 580.
انظر: ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 825/2، العرف والعادة ِل� اأ. د. اأحمد اأبو �سنة، �ص80، املدخل   )2(
املباركي،  اأحمد  اأ. د.  ل�سيخنا  العرف  الزرقا، 880/2، فقرة 507،  العام لالأ�ستاذ م�سطفى  الفقهي 
مل�سطفى  العرف  �ص107،  اجليدي،  لعمر  والعمل  العرف   ،242/1 قوته،  عادل  د.  ل�ِ  العرف  �ص97، 

حممد ر�سدي، �ص57، 64.
 ،209/4 لالآمدي،  الإحكام   ،382/2 امل�ست�سفى،   ،504/1 للبغدادي،  واملتفقه  الفقيه  كتاب  انظر:   )3(
خمت�سر ابن احلاجب و�سرح الع�سد له وحا�سية التف�تازاين، 300/2، �سرح تنقيح الف�سول، �ص441، 
اإعالم املوقعني، 247/2، التحرير و�سرحه: التقرير والتحبري، 335/3، الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي، 

401/1، تقرير القواعد لبن رجب، 19/2، ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 988/2، قاعدة 209.



أ. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

العدد  اخلامس واخلمسون  91العدد  اخلامس واخلمسون 90

وحيث ورد �لن�س فال م�ساَغ لالجتهاد من �لأ�سا�س، فما بالك �إذ� كان هذ� �لجتهاد 
؟! �سيوؤدي اإلى تعطيل ن�صٍ ثابٍت اأو اأ�سٍل قطعٍيرّ

ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعرف من �لأدلة �لظنية �ملتاأخرة يف �لرتبة بحيث 
يعمل بها اإذا مل يوجد ما هو اأقوى منها، واإذا كان ل يعمل بالعرف اإذا وجد ت�سريح 
�لت�سريح يف  كان  �إذ�  �أولى  باِب  )�لثالث(- فمن  �ل�سابق  �ل�سرط  بخالفه -كما يف 

الدليل ال�سرعي على خالفه. 

ومن �أمثلة ذلك: لو ُخطبْت �مر�أٌة وكان من عرف �أهل بلدها �أن تخرج مع �خلاطب 
وتخلو به؛ فال ي�سح العمل بهذا العرف، ملخالفته لالأدلة ال�سريحة، والتي من بينها: 

َرٍم«)1(.  قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يَخْلُوَنَّ َرُجٌل ِباْمَر�أٍَة �إِلَّ َوَمَعَها ُذو َمْ

الفرع الثالث: مثال تو�سيحي لأثر مراعاة العرف يف العمل بدللة الن�س ال�سرعي

من  �سرط  كل  تو�سيح  وعند  �لأول،  �ل�سابط  تو�سيح  عند  لذلك  �لتمثيل  �سبق 
ا لتغري �لعرف: �سروط �لعرف، وهذ� �سرح لأحد �لأمثلة �لتي يتغري فيها �حلكم تبعاً

ا: هو “ما يحفظ فيه املال عادة”)2(. وهذا يختلف باختالف  فاحلرز ا�سطالحاً
عرف  يف  ا  حرزاً يكون  فما  البلد...،  يف  الأمن  وم�ستوى  والأزمان،  والأمكنة  الأموال 
ا يف هذا الزمان قد ل  اأهل هذا البلد قد ل يكون كذلك يف بلد اآخر، وما يكون حرزاً
ا بالنظر اإلى حال هذا املكان اأو ال�سخ�ص  يكون كذلك يف زمان اآخر، وما يكون حرزاً
ة، اأو يف مكان مال�سق ملقر ال�سرطة وعلى مرمى  -ككونه يف مكان ل ينقطع عنه املارَّ
البلد والزمان. فمتى توافق  واإن كان يف نف�ص  اأعينهم- قد ل يكون كذلك يف غريه 
النا�ص اأو اأغلبهم على اأن �ساحب املال حفظ ماله بال�سكل الذي يحفظ مثله عادة، يف 

� ومن ل فال. َرزاً ظل �لظروف �لأمنية �لتي يعي�سها �لبلد؛ �سار �ملال ُمْ

ن�سبة حكم  �نخفا�س  �أ�سباب  �أبرز  �أحد  �أن  على  �لتنبيه  �إلى  يقودنا  �ملثال  وهذ� 
اأخرجه البخاري، 1094/3، ح2844، وم�سلم )واللفظ له(، 978/2، ح1341.   )1(
البناية �سرح الهداية، 34/7، و�نظر: ك�ساف �لقناع عن مت �لإقناع، 136/6.  )2(
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�لق�ساة �ل�سرعيني بقطع يد �ل�سارق يف �لع�سر �حلا�سر، �سعوبة تو�فق �لنا�س على 
: يتو�فق �لنا�س على �أن حفظ �لأمو�ل �لنقدية  حتقق �سرط �ل�سرقة من �حلرز، فمثالاً
ا اإذا مت اللتزام بالتعليمات امل�سددة يف  ا معترباً الكبرية يف مقر امل�سارف يعد حرزاً
ذلك. اأما حفظ الأفراد لالأموال النقدية الكبرية )كالتي تدخل فيها خانة املاليني 
من الريالت( يف مقر �سكنهم، فاإنه ي�سعب توافق النا�ص على احلرز املنا�سب لها؛ 
لأن جمرد اإخراج هذه الأموال الكبرية من امل�سارف يعد يف حكم التفريط يف حفظها 

من الأ�سا�ص.
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اخلامتة

نخل�ص يف هذا البحث اإلى النتائج الآتية:

الوقائع . 1 بع�ص  حتتفرّ  قد  التطبيق  حيز  اإلى  ال�سرعية  الن�سو�ص  نقل  عند 
بعو�ر�س موؤثرة يف �حلكم، مما يجعل �إحلاقها بنظائرها �لظاهرة ل يحقق 
عدالة ال�سريعة وم�سالح العباد يف الدارين على الوجه الذي تتوخاه مقا�سد 
الوقائع  هذه  تخ�سي�ص  ي�ستدعي  مما  العامة،  وقواعدها  الكلية  ال�سريعة 
باجتهاد خا�ٍص من�سبٍط، يراعي بقاء حكمها حتت منظومة قواعد ال�سريعة 
الن�سو�ص  هذه  كانت  لو  فيما  احلال  وكذلك  الكلية.  ومقا�سدها  العامة 
ُبنيت على م�سالح اأو اأعراف متغرية يف الأ�سا�ص، مما ي�ستدعي تخ�سي�ص 
امل�سالح والأعراف اجلديدة باجتهاد جديد ينا�سبها، وهذان احلكمان هما 

ما متثلهما قاعدة البحث.

مقت�سى . 2 بني  املوازنة  يقت�سي  ال�سرعية  الن�سو�ص  فهم  الو�سطية يف  حتقيق 
منها.  �ل�ستثناء  و�سو�بط  �لن�سو�س،  تلك  عليه  تدل  �لذي  �لأ�سلي  �حلكم 
احلكم  من  ا�ستثناوؤها  يحتمل  التي  الوقائع  يف  النظر  يتعني  بذلك  وللوفاء 
ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء جاز ذلك،  ال�سوابط  العام، فاإن حتققت فيها 

واإل تعني البقاء على احلكم الأ�سلي الذي يدل عليه ظاهر الن�سو�ص. 

حالت الوقائع التي حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص يخرجها عن الدللة الظاهرة . 3
تكاد  ل  للن�سو�ص-  الأ�سلي  املدلول  تدخل يف  التي  الوقائع  للن�سو�ص -من 

تخرج عن خم�ص حالت:

تفويت  الن�ص  امل�ستفاد من  اللتزام باحلكم  اأن يرتتب على  الأولى:  احلالة 
هذه  فتقدم  �حلكم،  ذلك  من  �ل�سرع  نظر  يف  �أرجح  �سرورية  م�سلحة 
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يراعى يف  اأن  . ويجب  ا�ستثناءاً الأ�سلي  ال�سرورية على احلكم  امل�سلحة 
هذ� �لتقدمي �سو�بط �إعمال �ل�سرورة.

اأن يرتتب على اللتزام باحلكم امل�ستفاد من الن�ص تفويت  الثانية:  احلالة 
هذه  فتقدم  احلكم،  ذلك  من  ال�سرع  نظر  يف  اأرجح  حاجية  م�سلحة 
. ويجب اأن يراعى يف هذا  امل�سلحة احلاجية على احلكم الأ�سلي ا�ستثناءاً

�لتقدمي �سو�بط �إعمال �حلاجة.

�أن يكون �لن�س �ل�سرعي قد ربط �حلكم مب�سلحٍة متغرية؛  �حلالة �لثالثة: 
امل�سلحة اجلديدة  تقدمي  يراعى يف  اأن  ويجب  بتغريها.  فيتغري احلكم 

�سو�بط �إعمال �مل�سلحة �لتي ربط �ل�سرع �حلكم بها. 

اأو  ال�سرعي قد ربط احلكم بعرف متغري،  الن�ص  يكون  اأن  الرابعة:  احلالة 
�أن  ويجب  بتغريهما.  �حلكم  فيتغري  متغرية،  مبوؤثر�ت  �لو�قعة  حتتّف 
ربط  �لذي  �لعرف  �إعمال  �سو�بط  �جلديد:  �لعرف  تقدمي  يف  ير�عى 
ال�سرع احلكم به، وكذلك يجب اأن يالحظ يف مراعاة الوقائع املتغرية: 

�لعو�مل �ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، و�عتبار �ملاآلت.

اإلى  املتبادر  الواقعة  دليل  بني  جتاذب  هناك  يكون  اأن  اخلام�سة:  احلالة 
�لذهن، و�أدلة �أخرى لها �رتباط مبناط �لو�قعة؛ مما ي�ستدعي �لتوفيق 
، اأو بتقدمي مدلول  بني هذه الأدلة عن طريق اجلمع بينهما بالتاأويل مثالاً
اأحدها على جزء من مدلول الآخر على �سبيل التخ�سي�ص اأو التقييد... 

اإلى غري ذلك من �سور اجلمع. 

وقد يتعذر التوفيق بني الدليلني، فيتعني ترجيح اأحدهما على الآخر بطريق 
معترب من طرق الرتجيح. 

� يف ذلك: مر�عاة ما يكون �أقرَب �إلى حتقيق مقا�سد  ومما يعول عليه كثرياً
ا مع قو�عدها �لعامة، و�أ�سولها �لكلية. �ل�سريعة، و�أكرَث �ن�سجاماً
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ال�سوابط  احلالة  هذه  يف  التقدمي  وجوه  من  وجه  كل  يف  يراعى  اأن  ويجب 
حتقق  فيتعني  الن�ص،  تاأويل  هو  التقدمي  وجه  كان  فاإن  املطلوبة،  ال�سرعية 
�سروط �لتاأويل �ل�سحيح، و�إن كان ذلك من قبيل �لتخ�سي�س �أو �لتقييد �أو 
الرتجيح فتتعني مراعاة اأحكام التخ�سي�ص اأو التقييد اأو الرتجيح... وهكذا. 

عند تتبع مناذج من الآراء املتطرفة املن�سوبة لل�سريعة يالحظ اأن من اأ�سبابها . 4
بني  املوازنة  يقت�سي  الذي  املعتدل  الو�سط  الطريق  عن  النحراف  الرئي�سة 
يف  ذلك  اأكان  �سواء  منها،  ال�ستثناء  تقت�سي  التي  والأدلة  الأ�سلية،  الأدلة 
�لإفر�ط يف �إعمال �لأدلة �لأ�سلية، مع �أن طبيعة �لو�قعة تقت�سي تخ�سي�سها 
باجتهاد يخ�سها بحكم ا�ستثنائي. اأم كان النحراف يف التفريط يف اإعمال 
الأدلة الأ�سلية بتوهم اأن الواقعة م�ستثناة منها مع اأن املقت�سى ال�سرعي مينع 

ا�ستثناءها.

املعيار ال�سرعي لال�ستثناء من احلكم الأ�سلي: هو حتقق ال�سوابط املعتربة . 5
ل�سبب ال�ستثناء، والأ�سباب الرئي�سة لال�ستثناء خم�سة: ال�سرورة، احلاجة، 

امل�سلحة، مراعاة الواقع، وجود قرائن �سارفة عن العمل بالدليل الأ�سلي. 

من . 6 بد  ل  �سو�بط  �لذكر-  -�آنفة  �ل�ستثناء �خلم�سة  �أ�سباب  من  و�حد  لكل 
ا قبل ت�سحيح ال�ستثناء. ويكت�سف التطرف يف ال�ستدلل اإذا  حتققها جميعاً
�لغفلة عن  �أو عند  �ل�سو�بط،  �أحد  ُحكم مبوجب �سبب �ل�ستثناء مع تخلف 

ال�ستثناء على الرغم من حتقق جميع ال�سوابط.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم 
الدين.
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�لإ�سالمي. ط1، 1428ه�/2007م.
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