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 ،امللة وعمدة، الشريعة كلية  أنه تقرر قد الكتاب يقول اإلمام الشاطيب يف كتابه املوافقات :"إن     
 وال، بغريه جناة وال سواه اهلل إىل طريق ال وأنه، والبصائر األبصار ونور ،الرسالة وآية ،احلكمة وينبوع

  كان  وإذا، األمة دين من معلوم ألنه عليه واستدالل تقرير إىل حيتاج ال كله  وهذا، خيالفه بشيء متسك
 أن بأهلها واللحاق مقاصدها إدراك يف وطمع، الشريعة كليات  على االطالع رام ملن ضرورة لزم كذلك

 .346،ص3جوعمال".نظرا  والليايل األيام مر على جليسه جيعله وأن، وأنيسه مسريه يتخذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

إذ له كل  أتوجه إىل احلق سبحانه و تعاىل بالشكر العظيم بعد أن مّن اهلل علّي بإمتام هذه الدراسة   

على قبوله اإلشراف على هذه  خلضاري خلضرمث أتقّدم جبزيل الشكر لألستاذ الدكتور ،ل و املنةضالف

، و لألساتذة األفاضل ،األستاذ الدكتور و على ما بذله من جهد تقوميا و تسديدا و تصحيحا، الرسالة

،و الدكتورة محزة العيدية ، و األستاذ الدكتور سيب خري الدين ،و الدكتور ماحي قندوز  يوسي اهلواري

خري اجلزاء هم اهلل لرسالة ، ومناقشتها ،فجزا،و األستاذ الدكتور دباغ حممد ،لقبوهلم االطالع على هذه ا

 ملا تكبدوه من عناء قراءة و تصحيحا و تقوميا .

أن  سائلة املوىل عز و جلأو أسدى يل النصح،  لكل من قدم إيّل  يد العون كما أتقدم بالشكر   

 .جيزيهم عّّن خري اجلزاء

 

 

 

  



 اإلهداء
 

 أهدي هذا العمل المتواضع  

 إلى والدي الكريمين شكرا و عرفـانا

 و إلى رفيق الدرب زوجي  

 و إلى قرة العين أبنائي ،براءة ،ومحمد ،ولجين  

 و إلى من تسري مودتهم في األوصال أشقـائي .

 كما أهديه إلى رفقـاء الطلب ،راجية من المولى عز و جل التوفيق إلى ما فيه الخير  

 و الصالح.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل وحده و الصالة و السالم على نبينا حممد و على آله و صحبه و بعد:

إن قيام الشريعة على جلب املصاحل و دفع املفاسد من األصول اليت تواترت على تقريرها نصوص الشرع 
 ، حىت بلغت مبلغ القطع، إال أن هذه املصاحل منها هو جلي، للنفس فيه حظ ظاهر

و منها ما هو خفي، صرفت العقول عن سرب غوره و حتصيل حقائقه تعبدا و ابتالء ،و منها ما هو 
متعلق بأهل التكليف حال اخلويصة ،و ما تعلق هبم حال االجتماع، و شواهد ذلك كثرية يتعذر 

 حصرها، إال أن مردها، أصل األدلة، و عمدة امللة  ،وينبوع احلكمة و هو القرآن الكرمي،
 و صنوه السنة النبوية شرحا و تأكيدا و تفصيال، و املراد بالتقرير و البيان و االستدالل، 

تلك املصاحل اخلاصة اليت متيل النفوس إىل طلبها ،و املقاصد التابعة اليت تفضل الشارع على املكلفني 
 بسوق التشريع هلايف مقابلة املقاصد األصلية.

ب الوسائل فإن الوسيلة تشرف بشرف املقصد ،و حسبك من و إن كان القسم األول إمنا يطلب طل
 ذلك أن تكون املقاصد التابعة باعثا و معينا و مكمال للمقاصد األصلية، تفضال من الشارع

 و امتنانا. 
و الناظر يف نصوص القرآن و السنة، حال اإلنفراد و االجتماع حيثما وىل وجهه، جيد مثل هذا 
التعلق حبظوظ أهل التكليف، فال يكاد خيلو منه دليل من األدلة جزئيا كان أو كليا، و أقصد بالكلي 

مسالك التأصيل  األوصاف و املعاين اجلامعة، احلاصلة بطريق االستقراء أو التواتر املعنوي و هو أهم 
القرآين ملقاصد التشريع أصلية كانت أو تابعة، حيث تقتضي مقامات حتصيل القطعيات تظاهر الفروع و 

 تواتر اجلزئيات.  
و بالعودة إىل موضوع الدراسة ميكن القول أن الشارع احلكيم ملا كان من صفاته العليا احلكمة و 

عبث ،و أن تقوم على حتقيق مقاصد الشارع يف جلب الرمحة، اقتضى ذلك أن ينتفي يف حق الشريعة ال
 املصاحل و دفع املفاسد، ضرورة كانت أو حاجة أو حتسينا، بل إن اخلالق 
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عز و جل رعى باعث الطبع و دوافع اجلبلة ،يف ضروب البيان و تفاريع األحكام، و أنواع 
م إىل االمتثال امتثاال يليق بعظمة اجلزاءات و نوط العلل باملعلوالت ،و األسباب باملسببات،لتنتهض اهلم

التشريع، امتثال العقول و إذعان اجلوارح، حيث إنه مل يكن من التحكمات اجلامدة اليت ال سبيل لدرك 
 .معانيها و مقاصدها، رعيا حلظ العقل كما روعي حظ اجلسد و النفس

د االعتبار، سواء إال أن اعتبار مثل هذه احلظوظ منوط باستيفاء شرائطها و الوقوف على قواع
، فكان حريا بالنظر  تعلق ذلك بقصد الشارع، أم بقصد املكلف، أم بأسباب التحصيل و االنتفاع

الوقوف على الكليات التشريعية الضابطة للحظوظ املعتربة ، جتنبا لكثرة التفريع حيث يتعذر احلصر،ويف 
اجلزئيات على هدي من الكليات  عرض شواهد االعتبار،على وزان من ربط الفروع باألصول ،و تنزيل
 تقرير ملا تقدم ،ومتييز للمعترب من احلظوظ عن األوهام و التخيالت . 

 إشكالية البحث:
 من خالل ما تقدم، فإن اإلشكال أو السؤال املطروح هنا، هو ما حقيقة حظوظ املكلفني 

القرآن الكرمي ،على وزان من و ما شروط اعتبارها؟، و كيف ميكن االستدالل على هذا االعتبار من 
اجلمع بني أفراد األدلة و كلياهتا؟ ،مث ما أهم القواعد اليت ينضبط هبا اعتبار احلظوظ حىت ال تتنكب عن 
مقاصد الشارع، قصدا و طلبا و اكتسابا؟ ،و أخريا ما أهم النماذج التطبيقية لرعي حظوظ املكلفني يف 

 ؟. القرآن الكرمي
 أهمية الموضوع :

هذا املوضوع ترتبط ارتباطا وثيقا،بأمهية التأصيل القرآين للجزئيات املقاصدية وكلياهتا ،إعماال أمهية        
ملنهج التواتر الذي ينبغي أن يهرع إليه يف بناء األنساق الكلية ،حيث أن القرآن الكرمي عمدة امللة و 

تفريعا ،حصل القطع أو الظن  أصل األدلة ، و حيثما اجتمع مع السنة النبوية تأكيدا و تفصيال و
الغالب بكون املعاين اليت يقتنصها النظر مقصودة للشارع أصالة أو تبعا، و يؤذن باالحتكام إليها يف 
الفتيا و االستدالل، و التعامل مع خطاب التشريع فهما و تنزيال ،وصوال إىل حتقيق املالئمة بني مقاصد 

 املكلفني و مقاصد الشارع  .
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اولة وضع أسس لنظرية عامة حول حظوظ املكلفني ،ذلك املصطلح الذي أصل له اإلمام إضافة إىل حم
الشاطيب ،و أطال النفس يف ضبطه بالقيود و الشرائط الشرعية ،و ارتأيت أن تكون هذه الدراسة مجعا ملا 

 تناثر من املسائل و بيانا و توسعة .
يمية يعطي بعدا آخر للنظر املقاصدي غري إن هذا املصطلح املقاصدي مبا حيويه من دالالت ق      

ذلك املتعلق بوظيفة االجتهاد ،حيث التشوف إىل االرتقاء بالقصود و التصرفات لتحقيق املالئمة بينها و 
بني مقاصد الشارع، كما هو متشوف إىل االرتقاء بالظنيات لدرك مرادات الشارع يف الكشف عن 

ني ، و حتقيق مثل هذه املالئمة ،ال يتصور إال على تبصر أحكام الشرع، و تنزيلها على واقع املكلف
باملنهج الغائي الذي يقوم عليه هذا الفن ،ودرك املعاين احلقيقية اليت قد ختتزهلا الرسوم ،و تقصر عن 
حتصيلها األفهام ، فيشرتك املبلغ و املتلقي يف ضرورة حتري مقصد الفهم ،إما حتصيال مباشرا أو ببذل 

امتثال دون امتثال يورث عقابا مستحقا،و الفهم ربة ،حلصول االمتثال و اإلذعان ،ذلك أن "األسباب املعت
،و الناظر ملا عليه عامة أهل التشريع اليوم من اعتناء باهليآت و ،1" دون فهم ضالل مبني يوجب التنكيل

 الرسوم ،و بعد عن احلقائق و املاهيات ليقطع بذلك .
مث إن النظر إذ يتتبع أصول هذه النظرية و فروعها يقف على ضرب آخر من ضروب اإلعجاز      

القرآين ،حيث تتماأل أدلة النقل و العقل و الفطرة لتكون حاديا للقصود و التصرفات ،دون قسر أو 
إىل  حجر على النفس يف نيل ما جبلت عليه من جلب للمالئم و دفع للمنافر ،و دون اسرتسال يفضي

النظمي ك إن كنا نقطع باإلعجاز اللفظي و خالف املقصود ، تفضال من الباري عز وجل و امتنانا ، ذل
للقرآن الكرمي فال يقل عنه إعجازا تعلق اخلطاب حبظوظ أهل التكليف ،تقريرا ملقصد االمتثال ،و دفعا 

قد علم أنه سبب واء ،و ث االسرتسال مع دواعي األهلذرائع الوهم و الوهن و االنقطاع ،إال من حي
 الفساد غالبا .

 
 

                                                           
 .112األخضري ،صاإلمام يف مقاصد رب األنام ،األخضر -1



 المقدمة

 

4 
 

 منهج الدراسة:
تنبّن هذه الدراسة على منهجني :املنهج االستقرائي و الوصفي التحليلي، ذلك أن طبيعة البحث 
تقتضي تتبع اجلزئيات لتحصيل املعاين الكلية، و ذلك من خالل مجع النصوص املتعلقة بكل مسألة من 

األقل ما يتيسر به حتصيل الظن الغالب حال اطرادها، أو تعذر استغراقها  املسائل اليت تنتظمها، أو على
بعملية االستقراء،و بيان القدر املشرتك فيها ليتقرر أصال كليا ينبّن عليه غريه...،مث حتليل الكليات و 

بصفة  -القواعد املستقرأة ،مع االستعانة باخلربات البحثية السابقة لوضع أسس واضحة ملعامل رؤية قرآنية
 حلظوظ املكلفني جلبا و دفعا.-خاصة ، تشريعية بصفة عامة

 هذا من حيث املنهج العام  أما من حيث املنهج الشكلي فكان على النحو اآليت :
ختريج اآليات القرآنية من خالل ذكر السورة ورقم اآلية مع ذكرها يف اهلامش ،و قد اعتمدت على -

 رواية حفص عن عاصم .
إن كان أساس التصنيف األبواب –ث النبوية من كتب السنة ،بذكر الكتاب و الباب ختريج األحادي-

و رقم احلديث و اجلزء و الصفحة ،فإن خرج احلديث الشيخان اكتفيت بعبارة متفق عليه مع -الفقهية
 بيان صاحب اللفظ.

ليها يف اهلامش عزو األقوال إىل أصحاهبا مع التنصيص عليها إن كان النقل دون تصرف ،و اإلشارة إ -
من خالل ذكر اسم الكتاب مث املؤلف مث مكان النشر و دار النشر ،،رقم الطبعة و تارخيها مث اجلزء و 

 الصفحة 
 . غري املشهورين. شرح بعض املفردات اليت قد خيفى معناها ،وكذلك الرتمجة لبعض األعالم-
اجة بعض اجلزئيات إىل بسط املقال تنوع منهج البحث بني اإلمجال تارة و التفصيل تارة أخرى، حل-

 فيها دون بعض .
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 :مصادر البحث
تنوعت مصادر البحث بني كتب األصول و املقاصد و التفسري و شروح السنة ،إال أن األصل       

الذي استندت إليه هذه الدراسة هو كتاب املوافقات للشاطيب لكونه أكثر من اعتىن حبظوظ املكلفني  
املكلفني  كاصطالح مقاصدي تأصيال و تفريعا ،أما عن الدراسات املعاصرة فيأيت يف مقدمتها ،مقاصد

للدكتور عمر سليمان األشقر و ،قواعد املقاصد للكيالين ،و ضوابط املصلحة للشيخ البوطي ...وغريها 
. 
 

 : الدراسات السابقة
لقد اهتم الكثري من الباحثني مبقاصد املكلفني يف أبواب العادات و املعامالت ،وكذلك املقاصد      

 التابعة ومن مجلة ما جاء يف ذلك :
د األصلية و املقاصد التابعة للدكتورة مليكة خملويف و هي رسالة تقدمت  هبا الباحثة  لنيل شهادة املقاص

 الدكتوراة جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة 
مقاصد املكلفني يف املعامالت املالية و هي رسالة تقدم هبا الدكتور صايف حبيب لنيل شهادة الدكتوراة 

احلضارة اإلسالمية بوهران ...،إال أن هذه الدراسات و غريها ،و إن انتظمت  بكلية العلوم اإلنسانية و
جوانب من موضوع الدراسة إال أهنا تتميز عن غريها مما كتب يف هذا املوضوع بالرؤية التأصيلية القرآنية  

 كما يبني عنه عنوان األطروحة .
الباحثة مسألة التأصيل القرآين ملقاصد تضمنت الدراسة مدخال متهيديا تناولت فيه : خطة الدراسة

التشريع ،و أمهية تقصيد األحكام كمقدمة منهجية ال غىن عنها يف طرح مثل هذا املوضوع ،وقد حوت 
 ،فصوال ثالثة ،الفصل األول يف بيان املاهيات واحلقائق من خالل التعريف حبظوظ املكلفني

،أما الفصل و كذا الشرائط و أدلة االعتبار،تداخلة و التفريق بينها و بني املصطلحات امل،و أقسامها  
الثاين فتضمن القواعد الكلية الضابطة للحظوظ املعتربة قصدا و حتصيال ،و يف الفصل األخري عرض 
ألهم النماذج التطبيقية حلظوظ املكلفني يف القرآن الكرمي، و قد اخرتت لذلك األبواب الفقهية من 
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،لتعذر استغراقها مجيعا فاكتفيت بعرض الشواهد الدالة  ل الشخصية خالل أحكام العبادات و األحوا
 د ،فكانت اخلطة على النحو اآليت:على املقصو 

  قدمةم

  المدخل

  أوال: التأصيل القرآين ملقاصد التشريع

  ثانيا: أمهية تقصيد األحكام

  .و أدلة اعتباره،الفصل األول: حظ المكلف حقيقته، شروطه 

و التفريق بينه و بين المصطلحات  التعريف بحظ المكلفالمبحث األول: 
 المتداخلة

 

  املطلب األول: تعريف حظ املكلف

  املطلب الثاين: التفريق بينه و بني املصطلحات املتداخلة

  و شروط اعتبارها الثاني:   حظوظ المكلفين المبحث الثاني: المبحث أقسام

  .حظوظ املكلفنياملطلب األول: أقسام 

  شروط االعتباراملطلب الثاين: 

  (استثمار لمسالك الكشف)أدلة اعتبار حظوظ المكلفين : المبحث الثالث

  األدلة النصية: املطلب األول

  عاملطلب الثاين: سكوت الشار 
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 ةاملطلب الثالث: املناسب

 املطلب الرابع :االستقراء
 

  للتشريع: األوصاف الكلية امساملطلب اخل

  .من خالل الكليات التشريعية االعتبارالفصل الثاني: قواعد 

  المبحث األول: القواعد المتعلقة بقصد الشارع

هلل  ااملطلب األول: املقصد الشرعي إخراج املكلف عن داعية اهلوى حىت يكون عبد
 اضطرارا عبد هلل اختيارا كما هو

 

املفاسد املستدفعة إمنا تعترب من حيث تقوم احلياة الدنيا املصاحل اجملتلبة و املطلب الثاين: 
 للحياة اآلخرة.

 

  االمتثالاملطلب الثالث: تعلق التشريع حبظوظ أهل التكليف تقرير ملقصد 

  المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بقصود المكلفين و موافقتها قصد الشارع

 قصده يف العمل موافقا لقصده يفاملطلب األول: قصد الشارع من املكلف أن يكون 
  التشريع

 

و إن كان يصح التشريك  االمتثالاملطلب الثاين: األصل يف العبادات البناء على مقصد 
 .شرط التبعية و التكميل و املناسبة

 

املطلب الثالث: القصد إىل احلظ يف األعمال العادية ال ينايف أصل األعمال شرط 
 .مصاحبة املقاصد األصلية

 

  االنتفاعالمبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالتحصيل و 
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الفصل الثالث:نماذج تطبيقية لرعي حظوظ المكلفين في القرآن الكريم من خالل أحكام 
 العبادات و األحوال الشخصية :

 المبحث األول :العبادات 
 املطلب األول :الصالة
 املطلب الثاين الصوم 

 املطلب الثالث :الزكاة 
 املطلب الرابع :احلج 

 المبحث الثاني :األحوال الشخصية 
 املطلب األول :النكاح 

 املطلب الثاين :الطالق .
 لخاتمة ا

أخريا فقد بذلت الوسع يف حتصيل مسائل هذه الدراسة و احلمع بينها على الوجه الذي رأيته  و      
فإن قصرت العبارة و مل تسعفّن الرسوم يف التعبري عن تلك الدرر اليت ينتظمها اخلطاب ،مقيما ألركاهنا 

 .القرآين فذاك شأن البشر ، و إن أصبت فما توفيقي إال باهلل عز و جل 
 آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،و الصالة والسالم على نبينا محمد و آله  و         

 و صحبه أجمعين .
 
 

 

  املطلب األول: األصل يف املنافع احلل و يف املضار التحرمي

  االحتياطاملطلب الثاين: 

  .املطلب الثالث: قاعدة نفي الضرر
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 المدخل :
 إن التأصيل القرآين ألي مفردة مقاصدية ، ينبّن على فقه دقيق حلقيقة هذا التأصيل     

 و ضرورته يف واقع التنزيل ،فكان املدخل إىل تعرف ماهية حظوظ املكلفني يف القرآن الكرمي 

 ،و قد حوى الفرعنيو ضوابط االعتبار و مداركه ، الوقوف على مقاصدية القرآن الكرمي وأمهية التقصيد 

 اآلتيني:

 التأصيل القرآني لمقاصد التشريعأوال :

 ثانيا : أهمية تقصيد األحكام
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 التأصيل القرآني لمقاصد التشريع:أوال :
 

ية الرسالة، و نور آإن الكتاب ملا تقرر أنه كلية الشريعة، و عمدة امللة و ينبوع احلكمة و 
على كليات الشريعة و إدراك مقاصدها أن يتخذه مسريه  األبصار و البصائر...لزم ضرورة ملن رام اإلطالع

، و بيانه أن من ابتغى حتصيل مراد املخاطب، 1و أنيسه و أن جيعله جليسه... نظرا و تتبعا و عمال
 فليس أقوم بذلك من الرد إىل نصوص اخلطاب نفسه مبجموعها و آحادها لتتبع املعاين 

 فراد و االجتماع، وفق نسق معريف جيمع بني اجلزئيات و العلل و األوصاف، اليت يقررها حال اإلن
و الكليات، حبيث ال يضيع الكلي بالعكوف على اجلزئي، و ال اجلزئي يف طريق الكلي،و وفق ضوابط 
جيتمع فيها مقام التعليل و مقام التعبد حيث تناط األحكام، جبلب الصالح و دفع الفساد وفق ما يقرره 

 جهة التفصيل و اإلمجال.الشرع و يدركه العقل على 
إن مثل هذه املنظومة ال تغضي شيئا من شأن قدرة العقل على حتصيل احلقائق  و تطوير 
األنساق املعرفية، إال أهنا حتد من اسرتساله و تكبح مجاحه حيث تقتضي ذلك جهة الصالح و إن 

 خفيت.
اصد الشريعة، فارتباط املقاصد و إذا تقرر هذا فإن االرتباط وثيق و العالقة قوية بني القرآن و مق

،و موجهه الذي ينآ به عن جمانبة احلق يف درك  2بالقرآن ارتباط للفرع باألصل الذي به قراره و ثباته
 املراد.

  3يقول الشاطيب:"األدلة الشرعية أقرب إىل تفهيم مقصود الشارع من كل شيء".
أول ما يتلقى عنه فهم املقاصد  و يقول يف موضع آخر:"و نصوص الشارع مفهمة ملقاصده، بل هي

و عليه فجميع املقاصد الشرعية املعتربة إمنا هي راجعة يف مجلتها أو تفصيلها ،تصرحيا أو 4الشرعية".
                                                           

 .346، ص 3، ج عبد اهلل دراز ،دار الفكربشرح و تعليق : ،أبو اسحاق الشاطيب املوافقات، -1
، 1حممدددد سدددعد بدددن أمحدددد اليدددون، دار اهلجدددرة للنشدددر و التوزيدددع، اململكدددة العربيدددة السدددعودية، طمقاصدددد الشدددريعة اإلسدددالمية و عالقتهدددا باألدلدددة الشدددرعية،  -2

 . 476ص  .م1998 -هد1412
 .336، ص 2املوافقات، مصدر سابق، ج -3
 .388، ص 2املصدر نفسه، ج -4
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تلميحا إىل هدي القرآن و تعاليمه و أسراره و توجيهاته...، فمن القرآن الكرمي تستفاد مقاصد الشارع 
 بيان العقيدة و األحكام و التكليف و اجلزاء،  احلكيم من إرسال الرسل و تنزيل الكتب، و

 ،و كذلك وجدناه ينحو يف التعريف مبقاصد التشريع إىل تقرير الكليات 1و اخللق و البعث...
 و القواعد العامة و دليل ذلك أن تعريفه باألحكام كما يقول الشاطيب:" كان أكثره كليا ال جزئيا، 

 2ما باالعتبار أو مبعىن األصل".و حيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إ
 و مثال ذلك مقصد التيسري، و مقصد العدل و مقصد التكافل و التعاون و غريها.

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغيِ قال تعاىل:﴿  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
 3﴾.ُكْم َتذَكَُّرونَ يَِعُظُكْم َلَعلَّ 

 4﴾.َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرج  و قال عز و جل:﴿
 5﴾.َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلبَ رِّ َوالت َّْقَوىو قال تعاىل:﴿

فلما علم أن القرآن هو األصل املرجوع إليه يف تقرير املقاصد و نوط األحكام مبقتضاها، تذرعا 
طعيات تضييقا هلوة قمن تواتر أفراد األدلة على معاين كلية، هي املرادة يف مقام لزوم البالقطع احلاصل 

اخلالف، و دفعا للتعارض احلاصل من العكوف على الظنيات، خاصة مىت اجتمعت قطعية الثبوت مع 
 قطعية الداللة فما منزلة السنة من كل ذلك؟

صلى اهلل عليه و  -ليقطع بوجوب طاعة النيب  و لإلجابة ميكن القول أن الناظر يف القرآن الكرمي
 و الوقوف عند أمره و هنيه و أنه معصوم ال ينطق عن اهلوى.  -سلم

 فتقرر من ذلك:" أن الوحي قسمان، أحدمها متلو مؤلف تأليفا معجز النظام و هو القرآن، و الثاين 
 

                                                           
 84، ص  م2010-ه1431، 1بريوت ، دار ابن حزم ،ط نور الدين اخلادمي. االجتهاد املقاصدي، -1
 .366، ص 3املوافقات، مصدر سابق، ج -2
 .90سورة النحل، اآلية:  -3
 .06سورة املائدة، اآلية:  -4
 .02املائدة، اآلية: سورة  -5
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وء و هو اخلرب الوارد عن الرسول وحي مروي منقول غري مؤلف و ال معجز النظام و ال متلو ،و لكنه مقر 
 1".-صلى اهلل عليه و سلم-

ال  ظاهرةو النصوص الواردة يف األمر باإلميان به و وجوب اتباعه و التأسي به و أنه الزم حملبة اهلل 
جعل عالمة اإلميان ، بل إنه 2﴾ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّهُ   ِإن ُقلْ  ختفى... ،قال تعاىل:﴿

َفاَل َورَبَِّك الَ الرضا حبكمه مع طيب النفس و سالمة الصدر من غوائل الضيق و احلرج، قال تعاىل: ﴿
نَ ُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيسَ  لُِّموْا يُ ْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

  3﴾.اَتْسِليمً 
يقول ابن القيم:"أقسم سبحانه بنفسه على نفي اإلميان عن العباد حىت حيكموا رسول اهلل، يف  

 عن ينتفي حىت مبجرده التحكيمكل ما شجر بينهم من الدقيق و اجلليل، و مل يكتف يف إمياهنم هبذا 
 احلرج و الضيق من قضائه و حكمه،و مل يكتف منهم أيضا بذلك، حىت يسلموا تسليما  صدورهم

   4و ينقادوا انقيادا".
مث أنه تعاىل أمر بطاعته و طاعة رسوله، و أعاد الفعل إعالما بأن طاعة الرسول جتب استقالال من غري 

  5الكتاب و مثله معه. عرض ما أمر به على الكتاب، بل إنه مىت أمر وجبت طاعته ذلك أنه أويت
كما أنه من املعلوم أن القرآن الكرمي قد اشتمل على نصوص جمملة و أخرى مشكلة، و البد للعمل هبا 
من شرح يبينها و يوضحها و يؤوهلا و يفسرها،و ال يتأتى ذلك إال من خالل السنة النبوية، فالشارع 

و هو يعلم حق العلم أن عقولنا تقصر عن إدراك احلكيم مل يكلفنا هبذه التكاليف اليت أمجلها يف كتابه 
صلى اهلل عليه و -مراده إال و قد نصب هلا شارحا مبينا و أوجد مفسرا و موضحا أال و هو رسول اهلل 

 6بواسطة وحيه و تأييده. -سلم
                                                           

 .2003-1424،  1علي بن حممد اآلمدي، الرياض، دار الصميعي ،ط اإلحكام يف أصول األحكام،  -1
 .97، ص 1ج
 .31سورة آل عمران، اآلية:  -2
 .65سورة النساء، اآلية:  -3
 .57، ص 1، جم.2000- ه1421،  1ابن القيم ،حتقيق بشري حممد عيون ،بريوت ، دار البيان ، ط أعالم املوقعني،  -4
 .املصدر نفسه-5
 .326، 323ص م، 1986هد/ 1407حجية السنة، عبد الغّن عبد اخلالق،  -6
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يف كل يقول ابن حزم:"و إمنا يف القرآن مجل لو تركنا و إياها مل ندر كيف نعمل هبا و إمنا املرجوع إليه 
  1... فالبد من الرجوع إىل احلديث ضرورة".-صلى اهلل عليه و سلم -ذلك النقل عن النيب 

و قال اإلمام الشافعي يف الرسالة :"و من مجاع علم كتاب اهلل العلم بأن مجيع كتاب اهلل إمنا نزل بلسان 
 به نبيه من اإلبانة عنه العرب و املعرفة بناسخ الكتاب و منسوخه...و املعرفة باملوضع الذي وضع اهلل

فيما أحكم فرضه يف كتابه و بينه على لسان نبيه، و ما أراد جبميع فرائضه و من أراد أكل خلقه أم 
 2بعضهم دون بعض، و ما افرتض على الناس من طاعته و االنتهاء إىل أمره".

ذلك حىت يضم نصوص فتبني مما تقدم أن الناظر يف مقاصد القرآن ال ينبغي له أن يقدم على شيء من 
 السنة إىل نصوص القرآن، فيخصص العام و يقيد املطلق و يبني اجململ...

و السنة كما هو معلوم عند أهل األصول إما مؤكدة حكما جاء يف القرآن الكرمي أو شارحة مبينة أو 
 3مبتدئة حكم سكت عنه القرآن.

يره، فكان ذلك أقوم إىل مسلك القطع فما جاء منها مؤكدا، فهو من باب ما تظاهرت األدلة على تقر 
 -و األوصاف اخلاصة -يف حتصيل الكليات، و ما جاء منها شارحا مفصال، فمرده إىل املقاصد اجلزئية 

 اليت ال يتيسر حتصيل الكليات إال من خالهلا.

و كذلك فيما ثبت مما عري عن شهادة النص اخلاص يف القرآن الكرمي، و إن كفا منه شاهدا قوله 
 4﴾.َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوااىل:﴿تع

صلى اهلل عليه     -مث إن هذه النصوص، إما أن تكون من املتواتر الذي يقطع بنسبته إىل النيب 
فليس أدل منها و احلال كذلك على مقاصد الشارع، بعد نصوص الكتاب و إما أن تكون من  -و سلم
اآلحاد، و هي القسم األكرب، و إن كانت ظنية الثبوت، إال أن داللتها على مقاصد التشريع، أمر  أخبار

 ال خيالف فيه إال معاند.

                                                           
  .اإلحكام يف أصول األحكام، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت، دار األفاق اجلديدة، )د.ت( -1
 .79، ص 2ج
 .41، 40الشافعي، حتقيق: أمحد شاكر، بريوت، دار الكتب العلمية، ص الرسالة، حممد بن إدريس  -2
 .33هد، ص 1340، 1الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، حممد بن احلسن احلجوي، إدارة املعارف، ط -3
 .07سورة احلشر، اآلية:  -4
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و مثل هذه الداللة ترتدد بني القطع و الظن باعتبار ذرائع التحصيل، و كلما تظاهرت النصوص  
سالك القطّع، و كلما قصرت عن على معىن مشرتك، و إن كانت يف أفرادها ظنية كانت أقرب إىل م

 ذلك أفادت الظن املوجب للعلم، مىت ثبت صحتها وفق ما قرره أهل اجلرح و التعديل، 
و قد تعارض بغريها، من كليات التشريع و أصوله العامة فالنظر إىل قواعد رفع هذا التعارض. و ال يصح 

و حاكمية هذه األصول على النص ردها بالكلية، ذلك أن اعتماد الفهم املقاصدي ألصول التشريع،
فهما و تنزيال ،ال يعّن مطلقا اختاذ ذلك ذريعة هلدم أسس الشريعة و الكر على أصوهلا بالبطالن بدعوى 

، و قد تقدم أن 1أن كل نص خالف هذه األصول، حري بالرد، من باب تقدمي القطعي على الظن
يف القرآن الكرمي، ففروعها راسخة يف السنة  الشارع احلكيم أعلم مبصاحل املكلفني، و إن كانت تأصلت

النبوية،و يكفي شاهدا على ذلك أنه أجرى أحكامه على سنن من ربط األسباب باملسببات و العلل 
 باملعلوالت و تعبدنا يف مواطن مبا ال يعقل على جهة التفصيل ابتالء و اختبارا ،

ه قد علم أن معظم األصول و إن كانت كلية و كذلك مجع بني املختلفات و فرق بني املتماثالت، مث أن
فال يضريها خروج بعض اجلزئيات،و كلها قواعد سيأيت بياهنا يف ثنايا هذه الدراسة و غاية املراد التنبيه 

 على مواطن الزلل.
النظر يف مقاصد األحكام فهما و تنزيال من أهم أسباب ترشيد التصرفات :: أهمية تقصيد األحكامثانيا

 :هات  و حتقيق اإلذعان و االنقياد  و تفصيل ذلك فيما يأيتو دفع الشب
  2االمتثال: حسنسرعة االنقياد و سهولة القبول و  -أ

علم املكلف مبقاصد األحكام، سبب لسرعة االنقياد و سهولة القبول، ذلك أن النفوس تواقة إىل جلب 
صاحل و دفع املفاسد، مع اإلعالم املالئم و دفع املنافر ، فكان نوط األحكام مبا يفضي إىل جلب امل

جبهة الصالح أو الفساد مجلة أو تفصيال، أقرب إىل حتصيل املقصود، و أنشط للمأمور بالفعل على 

                                                           
، حممد سعد بن أمحد اليون، دار اهلجرة للنشر و التوزيع، اململكة العربية السعودية،  قريبا من هذا املعىن: مقاصد الشريعة و عالقتها باألدلة الشرعية ينظر -1

 . 512ص .م1998 -هد1412، 1ط
 .224، ص 13، ج1997-حممد الطاهر بن عاشور، تونس، دار سحنون، طو التنوير، ، التحرير274، ص 4مدي، ج: اإلحكام، اآلينظر -2
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يقول القسطالين :"و مهما كانت املقاصد مفهومة احلكم تبادر إىل عملها ما هنض من اهلمم  ،1االمتثال
ليس نفس االعتقاد يف الصدق كافيا يف املراد من متام  ،و ازدادت بصرية و إميانا و حكمة و فرقانا ،و

 االنقياد ،بل فهم األسرار مما يوجب زيادة األنوار و يشرح الصدور يف اإليراد لألعمال 
 . 2و اإلصدار"

قريبا من هذا املعىن يقول املناوي،:"من فقه عن اهلل أمره و هنيه و علم ملاذا أمر و هنى، تعاظم لذلك و  و 
صدره شأنه و كان أشد تسارعا ملا أمر و أشد هربا مما هنى فالفقه يف الدين جند عظيم يؤيد اهلل كرب يف 

به أهل اليقني الذين عاينوا حماسن األمور و مشائنها...و من حرم ذلك عبده على مكابدة و كره ألن 
، و يقول يف موضع  3القلب و إن أطاع و انقاد ألمر اهلل فالنفس إمنا تنقاد إذا رأت نفع شيء  أو ضره"

و 4آخر:"و أما من فهم تدبري اهلل تعاىل يف ذلك فينشرح صدره و خيف عليه فعله و ذلك هو الفقيه".
ليس املراد أن اإلذعان و االمتثال ال حيصل إال بدرك املالئم الذي ترتضيه العقول،و إمنا التنبيه إىل ما يف 

متثال، و حتصل هبا املسارعة إىل االنقياد، و إن كانا تعليل األحكام من مصاحل حيسن بالوقوف عليها اال
 مطلوبني يف حال خفاء املعاين و ظهورها.

مث إننا إذا نظرنا إىل أحوال املكلفني لوجدناهم يتفاوتون و يتفاضلون مع اشرتاكهم يف صور العبادات، و 
 ال ال تتفاضل بصورها املرد يف ذلك، فقههم عن اهلل مراده يف التشريع،يقول ابن القيم:"فإن األعم

و عددها إمنا تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب فتكون صورة العمل واحدة و بينهما يف التفاضل ما بني 
 السماء و األرض، و الرجالن يكون مقامهما يف الصف واحدا و بني صالتيهما كما بني السماء 

 5و األرض".
ل الذي حتصل به براءة الذمة إال أن السعي إىل رتبة و إن كان مثل هذا ال ينفي أمهية اإلتيان بالقدر األق

اإلحسان مما ينبغي االلتفات إليه، و القصور عن بلوغ درجة الكمال ال ينفي بذل األسباب لتحصيل 
                                                           

ص            ، 144م، العددد 2012: الوظائف الرتبوية و الدعوية ملقاصد األحكام الفقهية، وصفي عاشور أبدو زيدد، جملدة املسدلم املعاصدر، سدنة ينظر -1
11- 44. 

 34مراصد الصالة يف مقاصد الصالة ، قطب الدين القسطالين ، القاهرة ، دار الفضيلة ، ص  - 2
 .511، ص 2، جهد1356، 1الرؤوف املناوي ،مصر ،املكتبة التجارية الكربى ، ط  زين الدين حممد عبدفيض القدير،  -3
 .258، ص 1املصدر نفسه، ج -4
 .331، ص 1، ج دار الكتب العلمية بريوت، ، القيم ابن مدارج السالكني، -5
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األفضل يف حق كل مكلف مبا يبلغ به وسعه و طوقه على صرب و جماهدة ،ال خيلو حال العابد منهما، 
م، حتصيل مقاصد األحكام فهما و تنزيال، إذ تدعو إىل احملبة  و و أقوم السبل لتحصيل هذا املقا

  1اإلجالل و املعرفة و احلمد، و كلها أوصاف زائدة على معىن االمتثال تكمله و ترتقي به.
يقول الدهلوي:"إن طالب اإلحسان إذا اجتهد يف الطاعات و هو يعرف وجه مشروعيتها و يقيد نفسه 

 2نوارها نفعه قليلها و كان أبعد من أن خيبط خبط عشواء".باحملافظة على أرواحها و أ
مث إنه إذا علمنا أن األحكام إمنا انبنت على جلب املصاحل و دفع املفاسد و هي مقاصد 

، تبني أن تفعيل مثل هذا 3الشارع، و أن املكلف ينبغي أن يكون هلا موافقا يف تصرفاته و قصوده
نظري إىل حيز التطبيق الفعلي يف واقع املكلفني يقتضي ربط األساس املصلحي و إخراجه من حيز الت

األحكام مبقاصدها فهما و تنزيال، يشرتك يف ذلك العامة و اخلاصة و إن حصل التفاوت يف مقدار ما 
يبلغ به كل مكلف فهمه و علمه، و إن كان جمرد االمتثال حمصال ملقاصده أحيانا، فإن معاينة أحوال 

من أن فقه املقاصد أعون على حسن االمتثال و أبعد عن تعطيل آثار األحكام  العموم تؤكد ما تقدم،
 الشرعية،و الواقع و التجارب تشهد بذلك، فكم تعمر املساجد باملصلني و تضيق املشاعر باحلجيج 

 و املعتمرين، و حيتفى بالشهر الكرمي أميا احتفاء،و تغيب آثار األفعال و الرتوك...
 :   و اإلعانة على شكر الخالق عز و جل القلبي تحصيل االطمئنان -ب 

العلم مبقاصد األحكام، يورث اليقني و حيسن به وقع اخلطاب يف النفوس، فينضاف إىل سالمة 
الفهم و حسن االمتثال اطمئنان املتلقي مبا يقطع ذرائع االشتباه و التقصري و االنقطاع، و مثاله كما 

أن السم قاتل فصدقه فيما أخربه مث عرف بالقرائن مباينته يقول صاحب احلجة:"كرجل أخربه صادق 
 4ملزاج اإلنسان فازداد يقينا إىل يقينه".

                                                           
 .232، ص 1سابق، جينظر قريبا من هذا املعىن :مدارج السالكني مصدر  -1
 .33، ص 1، جم. 2005-ه1426، 1ويل اهلل الدهلوي، حتقيق السيد سابق، بريوت، دار اجليل، ط حجة اهلل البالغة، -2
 .وما يليها 201.ص تفصيل ذلك يف الفصل الثاين من هذه الدراسة ينظر - 3

 .22، ص 1بتصرف يسري، جحجة اهلل البالغة مصدر سابق، -4
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يطلب إىل رب العزة أن يريه كيف حييي املوتى، مع إميانه التام،  -عليه السالم -و هذا اخلليل إبراهيم 
و مثل هذا االطمئنان أدعى لتحصيل ، 1﴾اْلَمْوَتىَربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي قال تعاىل على لسان إبراهيم:﴿

 على ومبنية القبضتني، أثر فيها ليظهر خملوقة؛ الدنيا كانت  ملا" معىن الشكر يقول الشاطيب يف هذا املعىن:
 لنا بنَي  حسبما األخرى، الدار يف فيجازيهم عليها اهلل وليشكروا هبا، ويتمتعوا لينالوها للعباد؛ النعم بذل

 كل  يف الشكر وجه بيان على مبنية هبذين عرفتنا اليت الشريعة تكون أن ذلك اقتضى والسنة، الكتاب
 يستدل أن من الشريعة يف أظهر القصدان وهذان مطلقا املبذولة بالنعم االستمتاع وجه وبيان نعمة،
 2"اعليهم

 تفنيد شبهات المشككين -ج
مما ال ينبغي أن يغفل عنه املكلف طلبا لصحة لقد تقدم أن بذل الوسع يف درك مرادات الشارع        

الفهم و حسن االمتثال و دفعا لعوارض السآمة و امللل و االنقطاع، تلك العوارض اليت ترتتب على 
غياب فهم جوهر التشريع و حقائقه، و االكتفاء بالصور و اهليآت و الرسوم، مث إننا لو نظرنا إىل الواقع 

ثقافية و انفتاح على التيارات املختلفة ليقطع أن حتقيق مثل هذا  و ما يشهده من حتديات فكرية و
الوعي، ضرورة حلفظ كليات التشريع، خاصة بعد أن كثرت الدعاوى الباطلة و االهتامات الزائفة ببعد 
أصول الشريعة و فروعها عن دالئل العقول و مقتضيات الصالح اخلاص و العام فكان حريا بكل 

ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَّهِ  ن يذود عنها على بصرية، قال تعاىل:﴿منتسب هلذه الشريعة أ َعَلى   ُۚقْل هََٰ
   3﴾.َبِصيَرة  أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعِني

و هذا الدهلوي يتحدث عن عصره فيقول:"إن املبتدعني شككوا يف كثري من املسائل اإلسالمية بأهنا 
أويله...فطفقوا يؤولون تأويالت بعيدة و أثارت طائفة فتنة خمالفة للعقل و كل ما خيالفه جيب رده و ت

 الشك و قالوا مل كان صوم  آخر يوم رمضان واجبا و صوم أول يوم من شوال ممنوعا عنه...

                                                           
 .260سورة البقرة، اآلية:  -1
 321،ص 2،جاملوافقات مصدر سابق  - 2
 .108سورة يوسف، اآلية:  -3
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"باذجنان ملا أكل له" يعرتض بأن  1و استهزأت طائفة بالرتغيبات و الرتهيبات حىت وضع أشقى القوم
 مني عن النافع و ال سبيل إىل دفع هذه املفسدة إال بأن نبني املصاحل أضر األشياء ال يتميز عند املسل

      2و نؤسس هلا القواعد كما فعل حنو من ذلك يف خماصمات اليهود و النصارى و الدهرية و أمثاهلم".
و يقول يف موضع آخر:"فآل األمر إىل أن صار االنتهاض إلقامة الدالئل العقلية حسب النصوص 

بيق املنقول باملعقول و املسموع باملفهوم نصرا مؤزرا للدين و سعيا مجيال يف مجع مشل النقلية و تط
  3املسلمني و معدودا من أعظم القربات".

و حنن يف عصر العوملة أكثر احتياجا لبيان مقاصد التشريع و حماسن اإلسالم فهذا هو الكفيل بإنصاف 
 4هو أهله و هو الكفيل بدفع الشبهات و إقامة احلجة.ديننا املفرتى عليه و إبرازه مبا هو عليه و ما 

و إذا كان الوعي باملقاصد من الضروريات لتبليغ الدعوة و رد الشبهات، فإن ذلك أوجب يف عصرنا 
الذي أضحى من أهم خصائصه ثقافة العوملة و عوملة الثقافة، حيث مل يعد كافيا بيان األحكام جمردة 

ضة فيه لسنن خطاب الشارع و معهوده يف التشريع، حيث اعتىن عن مقاصدها،و هو مهيع ال مناق
 بتعليل األحكام ،و بيان مقاصدها و منافعها للبشر أفرادا و مجاعات و مل يكتف بالتكليف اجملرد.

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا ُأوِلْي و منه أن اهلل عز و جل شرع القصاص و بني أنه حياة ، قال تعاىل:﴿
  5﴾.َبابِ األَلْ 

  6﴾.َوالَ تَ ْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساء َسِبيالً و هنى عن الزنا و بني عواقبه، قال تعاىل:﴿
ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر و كذلك حرم اخلمر و نبه على مفاسدها و أضرارها، قال عز و جل:﴿

ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع ، ِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس مِّْن َعمَ 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَّهِ    1﴾.بَ ي ْ

                                                           
 14سري أعدالم النددبالء ،ج.هددد 298، تددويف سدنة : تزنددق مث معتزليددا، وكدان بغددداد، سدكن الددروذ، مدرو أهددل مدن املددتكلم، احلسدني أبددو و هدو ابددن الراونددي. -1

 60،ص 
 .34، 33، ص 1حجة اهلل البالغة، مصدر سابق، ج -2
 .32، ص 1املصدر نفسه، ج -3
 .12ص م ،2013، 1املنصورة ،دار الكلمة ،طمدخل إىل مقاصد الشريعة، الريسوين،  -4
 .179سورة البقرة، اآلية:  -5
 .32سورة اإلسراء، اآلية:  -6
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بيه و التنفري من األذى و الضرر الذي تنلذلك بالو عندما هنى اهلل تعاىل عن إتيان النساء يف احمليض قدم 
 2﴾.َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحيضِ فيه قال عز و جل:﴿

 المقاصدي منهج فكر و نظر: فقهال -د 
الشارع و طلب  الثمرات اليت جينيها املكلف مىت أجرى أفعاله و تروكه وفق مقاصد من أهم

لذلك أدلة املعقول و املنقول سداد الفكر و صواب العمل ذلك أن املنهج املقاصدي القائم على ربط 
اجلزئيات بالكليات و العلل باملعلوالت، و النظر يف املآالت، و املوازنة بني املصاحل و املفاسد...من شأنه 

 االت أرحب من حيث الفهم أن خيرج عمليات التفكري، من نطاق الرؤى الضيقة إىل جم
و الرتكيب و االستدالل و النقد...، هي أكثر ما حنتاجه يف ظل التطورات املتسارعة، حيث ال مكان 
لفلسفة القصور، قصور اإلدراك و عطالة الفكر، فيما ليس مرادا تعطيل آلة العقل عن سرب غوره       و 

 حتصيل حقائقه و معانيه. 
منا سبق تقريره ال يعّن بأي حال حصر القيمة احلقيقية للفعل سواء كانت وما ينبغي التنبيه إليه أ

 عقدية أم أخالقية مبا يرتتب عنه من نفع ،األمر الذي تتبناه الكثري من الفلسفات املعاصرة 
و اليت يأيت يف مقدمتها املدرسة الرباغماتية اليت تتميز باإلصرار على النتائج و املنفعة العملية كمكونات 

اسية للحقيقة...إن فلسفة مثل هذه جتعل املنفعة معيارا حاكما حيث ال اعتبار ألي قيمة عقدية أو أس
أخالقية ما مل ترتب نفعا ، تقتضي دفع الناس إىل استغالل كل السبل من أجل كسب مصاحلهم اخلاصة 

، هي أبعد ما  3بل و جتعل الصراع على املصلحة أمرا مقبوال و مشروعا ما دام القانون ال يرفضه...
يكون عن مقاصد التشريع السماوي، حيث املصلحة احلقيقية هي ما اعتربه الشرع كذلك ال ما اقتضته 
األهواء أو حىت النظريات الوضعية القاصرة...و حيث تتفاضل املصاحل، فيقدم املفضول للفاضل و اجلزئي 

 للكلي و اخلاص للعام...دون تناقض أو تعارض.

                                                                                                                                                                                           
 .91، 90سورة املائدة، اآليتان:  -1
 .222سورة البقرة، اآلية:  -2
ينظر: مسو املقاصد الشرعية بني الفلسفة النفعية و الدور الرسايل و مقام العبودية. فهمي إسالم جيوانتو  -3

http://afaqmostaqbal.wordpress.com/2012/03/27/ 
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يانه من مصاحل و منافع و حظوظ أنيطت هبا األحكام إمنا يتنزل وفق ما تقدم. و عليه فما يأيت ب
خاصة فيما يتعلق بأحكام العبادات إذ األصل بناؤها على املقصد األصلي و هو اإلذعان         و 
االمتثال، و إن حصل للمكلف بطريقها حظ من احلظوظ فإمنا سيق له التشريع تبعا ال أصالة،        و 

كن و احلال كذلك قلب املسألة كما يفعل البعض، فيصري الصوم محية و الصالة حركات رياضية ال مي
 تنشط البدن و متنع أمراض القلب...و الزكاة جمرد أسلوب اقتصادي حلدوث التداول 

 و تنشيط دوران املال...
حل املرادة للشارع ويف اخلتام ميكن القول أن عديد الباحثني قد أطالوا النفس يف بيان حقيقة املصا

ووجه نوط األحكام هبا و معايري املوازنة ...و غريها ،و الدراسة احلالية مل خترج عن هذا املهيع إال من 
حيث التخصيص باملقاصد التابعة و املصاحل اخلاصة اليت امنت الباري عز و جعل بأن جعل للمكلفني 

ظوظ املكلفني هذا املصطلح املقاصدي الذي القصد إليها و التسبب إىل حتصيلها و هي املعرب عنها حب
أسس له صاحب املوافقات و إن كان له نصيب يف كتب التزكية و التصوف ال يهدر، إال أن املراد وضع 
رؤية مقاصدية جتمع بني املنهج العلمي و األسس القيمية اليت ال ينبغي إغفاهلا يف مثل هذا الطرح ،حيث 

ذي يقوم عليه علم املقاصد كما يتعلق باألوصاف و آحاد األدلة ،له تعلق ترى الباحثة أن منهج الرتقية ال
باألفعال و الرتوك من حيث التنزيل على واقع املكلفني حتصيال للمصاحل املرادة  للشارع ،و فيما يأيت 

 بيان حلقيقة حظوظ املكلفني كما تؤصل هلا هذه الدراسة .
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 .عتباراالو أدلة ،الفصل األول: حظ المكلف حقيقته، شروطه 

 

 و التفريق بينه و بين المصطلحات المتداخلة التعريف بحظ المكلفالمبحث األول: 

 

 و شروط اعتبارها  حظوظ المكلفين أقسامالمبحث الثاني: 

 

 (استثمار لمسالك الكشف)أدلة اعتبار حظوظ المكلفين : المبحث الثالث
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 و التفريق بينه و بين المصطلحات المتداخلة األول: التعريف بحظ المكلف المبحث

 

 فالمطلب األول: تعريف حظ المكل

 

 ةبين المصطلحات المتداخل ق بينه والمطلب الثاني: التفري
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 إن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،لذلك كان ينبغي الوقوف على حقيقة حظوظ املكلفني       

و التفرقة بني املصطلح و ما يقاربه من املفردات ،لضرورة التمييز ،و التقسيم العلمي ،فضال عن التفرقة 
 يأيت : بيم املردود و املعترب ،وبيان ذلك فيما

 المطلب األول: تعريف حظ المكلف

و يتوقف حتديد املراد منه على بيان ،مركب إضايف من مفرديت احلظ و التكليف حظ املكلف 
 .االصطالحمعنييهما يف اللغة و 

 الفرع األول : الحقيقة اللغوية لمفردة الحظ و معانيها في القرآن و السنة

احلظ النصيب و اجلد تقول حظ الرجل حيظ بالفتح حظا أي صار ذا حظ  الحظ لغة:أوال :
– و يف حديث عمر، 2وخصه البعض بالنصيب من اخلري و الفضل، 1من الرزق فهو حظ و حظيظ

ت خاحلظ اجلد و الب :قال ابن األثري ،3{من حظ الرجل نفاق أيمه و موضع حقه}-رضي اهلل عنه
 احلديث يفجاء  احلق، و يأيت مبعىن  ،4نمأمو  ةيرغب يف أميه و أن يكون حقه يف ذم نأي من حظه أ،

، ويرى له فُِرضَ  الذي وَنِصيَبه حظَه أي ،5{لوارث وصي ة وال حق ه َحق   ذي كلَّ   أعطى اهلل إن }:

صاحب الفروق اللغوية أن النصيب أعم من احلظ، ذلك أنه يكون يف احملبوب و املكروه وأصل احلظ هو 
ما حيظه اهلل تعاىل للعبد من اخلري ،و جيوز أن يقال: احلظ اسم ملا يرتفع به احملظوظ ،و النصيب ما 

 .6يصيب اإلنسان من مقامسة سواء ارتفع به حظه أو ال 

  
                                                           

 .60ص، 1986، ط  ،  ،بريوت ، مكتبة لبنان خمتار الصحاح، حممد بن أن بكر بن عبد القادر الرازي  -1
 392،ص  2هد، ج   1301 ، 3، مصر ،املطبعة األمريية ،ط ، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أباديالقاموس احمليط -2

 408،ص  1419  -2،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط: الكليات، أن البقاء أيوب بن موسى الكفويينظر
 .998،ص 1،ج 1421- 1ط   .اجلوزيجمد الدين املبارك بن حممد بن األثري، دار بن النهاية يف غريب احلديث و األثر. -3
 املصدر نفسه ،الصفحة نفسها . -4
 ،و قال حسن صحيح  2120رواه الرتمذي يف سننه ،باب ما جاء ال وصية لوارث ،حديث رقم  - 5
 187-186م ،ص2003-ه 1424، 2الفروق اللغوية ،أبو هالل احلسن العسكري ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط  - 6
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 حظ في القرآن الكريم و السنة النبوية:لفظ الثانيا :

لقد ورد لفظ احلظ يف سبع مواضع يف القرآن الكرمي مبعاين متقاربة مل خترج عن املعىن اللغوي 
 .العام و هو النصيب و اجلد و القسم 

 :و مثله قوله تعاىل: ،1﴾ يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَ يَ ْينِ  ﴿قال تعاىل           

 .2﴾َوِإن َكانُوْا ِإْخَوًة رَِّجاالً َوِنَساء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَ يَ ْينِ ﴿
 :ا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ي ﴿و قوله تعاىل حكاية عن قوم قارون يف متنيهم ملا أويت من قسم دنيوي

 .3﴾ُأوِتَي قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيم  

 فكان من نصيب ، 4﴾َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم   ﴿:قوله تعاىل
 5.وأصلها ورأس أمرها وعمودها الصرب،العبد ما جبل عليه من األخالق الفاضلة 

 6﴾اآلِخَرةِ يُرِيُد اللَُّه َأالَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفي  ﴿:قوله تعاىل.  

 :معىن و  ي نصيباأ، 7﴾ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ذُكُِّروْا ِبهِ  ﴿قوله تعاىل

الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّا َنَصاَرى  َوِمنَ  ﴿:ومثل ذلك قوله تعاىل،8عنه ةنسياهنم ما ذكروا تركهم العمل به رغب

 .9﴾َأَخْذنَا ِميثَاقَ ُهْم فَ َنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ذُكُِّروْا ِبهِ 

 

                                                           
 .11النساء، اآلية: سورة  -1
 .176سورة النساء، اآلية:  -2
 .79سورة القصص، اآلية:  -3

 .35صورة فصلت، اآلية:  -4
 295،ص  24،ج 1997،-حممد الطاهر بن عاشور ،تونس ،دار سحنون ،ط التحرير و التنوير،ا -5

 .176سورة آل عمران، اآلية:  -6
 .13سورة املائدة، اآلية:  -7
، 5م، ج2000-هددد1421، 1العظديم، أبددو الفدداء إمساعيدل بددن كثدري ،حتقيدق: مصدطفى السدديد حممدد و آخدرون، مصددر، مؤسسدة قرطبدة، طتفسدري القدرآن  -8

 .134ص 
 .14سورة املائدة، اآلية:  -9
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 مبعىن النصيب واحلق نذكر منها:،يف مواضع كثرية  فقد جاء يف السنة النبويةأما  

 أي ال حق  ،2{ مكتسب 1الحظ لغني وال لذي مرة يف الصدقة:} صلى اهلل عليه وسلم هلو ق
  .هلما يف الزكاة

 َتِجُدونَ  اأْلَْرضِ  ِمنْ  ِذرَاعٌ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ِعْندَ  اْلغُُلولِ  َأْعَظمُ  :}صلى اهلل عليه وسلم هلو وق 
َتطََعهُ  فَِإَذا ِذرَاًعا َصاِحِبهِ  َحظِّ  ِمنْ  َأَحُدُهَما فَ يَ ْقَتِطعُ  الدَّارِ  ِفي َأوْ  اأْلَْرضِ  ِفي َجارَْينِ  الرَُّجَلْينِ   اق ْ

واحلظ هنا مبعىن احلق أو النصيب أي يقتطع من حق ،3{ اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلى َأَرِضينَ  َسْبعِ  ِمنْ  طُوَِّقهُ 
 أخيه ونصيبه . 

 فراش  ىو قال عليه السالم لعثمان بن مظعون وكان يصوم الدهر ويقوم الليل وال يضع جنبه عل
وجاء  ،4{ َزْوَجكَ  َواْئتِ  َوُقْم، َوَنمْ  َوَأْفِطْر، َفُصمْ  َحظٌّ، َوِلَزْوِجكَ  َحظٌّ، َوِلَجَسِدكَ  َحظٌّ، ِلَعْيِنكَ  }
 .أي لكل مما ذكر حق فيعطى كل ذي حق حقه ،لفظ احلق يف موضع آخرب

 على كل نفس من ابن آدم كتب حظ من الزنا }:ويف معىن النصيب قوله صلى اهلل عليه وسلم
 ِمنْ  َحظٍّ  ُذو اْلَحاذِ  َخِفيفُ  ُمْؤِمنٌ  ِعْنِدي َأْولَِياِئي َأْغَبطِ  ِمنْ  ِإنَّ  :}و قوله5{أدرك ذلك ال محالة 

 7.أي بأن يكون قليلهما ،لظهر من املال والعيالاخفيف و احلاذ ،6{ َوِصَيام   َصالة  

 

 

                                                           
 .822م، ص 2000 -هد1421، 1بريوت، دار ابن حزم، ط ،حممد بن علي الشوكاين ، نيل األوطار، ينظرعلى الكسب و العمل.  ادراملرة الق -1
 6ج املدددال ، هدددذا يف حدددق لددده إال املسدددلمني مدددن أحدددد مدددن مدددا عنددده اهلل رضدددي عمدددر املدددؤمنني أمدددري قدددول يف جددداء مدددا بددداب رواه البيهقدددي يف السدددنن الكدددربى ،-2

 352،ص
 434،ص  28رواه أمحد يف مسنده ،من حديث أن مالك األشجعي ،ج -3
 265،ص 8ج.7883،حديث رقم  الطرباين يف معجمهرواه  -4

 ، و قال صحيح على شرط مسلم و مل خيرجاه.511، ص 2، ج3752رواه احلاكم يف مستدركه، باب تفسري سورة النجم، حديث رقم:  -5
 ،و صححه احلاكم. 242،ص    8،ج 7829،حديث رقم  ه يف معجماينرواه الطرب  -6
 13،ص  7، ج حممد عبد الرمحن املباركفوري ،دار الفكر.الرتمذيحتفة األحوذي شرح جامع  -7
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  :المكلفالفرع الثاني :التعريف ب

فهو مكلف واملأمور ، 1مهشإذا جتق وتكلفه تكلفا يشمشتق من كلف تكليفا إذا أمره مبا  :لغة أوال :
 .مكلف 

ال عقل له ن ألن خطاب م،طاب و شرطه العقل والفهم اخلبفعله تعلق يراد به من  :ثانيا اصطالحا
ال خالف يف كوهنم خماطبني  ذاطبني بفروع الشريعة إخمو اختلف يف كون الكفار ، 2وال فهم حمال

أهنم خماطبون بالصوم والصالة والزكاة وغريها من اهر من مذهب مالك ظال و:"قال الباجي ،3باإلميان

 ﴿:ودليلهم قوله تعاىل ،4"شرائع اإلميان وهو قول مشهور عن أكثر احلنفية وهو قول الشافعي وأمحد
ليسوا :وقيل خماطبون باألوامر دون النواهي وقال حممد بن خويز منداد  ،5﴾َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ 

لراجح ما ذهب إليه اجلمهور من كوهنم خماطبني ،فرياد وا،لفروع أي با 6خماطبني بشيء من ذلك
 باملكلف كل بالغ عاقل بلغته الدعوة. 

 التعريف بحظوظ المكلفين بالمعنى اإلضافي : : الفرع الثالث 

يف كتابه طيب تأصيال و تفريعا الشا باعتباره مصطلحا مقاصدياأكثر من اعتىن حبظوظ املكلفني 
معىن احلظ متضمن املصلحة واملقاصد التابعة  أن ذلك ا،أو اختصاص اوهذا ال يعّن انفراد ،املوافقات

ومما جاء يف معىن الصالح ،ملقاصدي ااهتمام واسع يف البحث األصويل و تلك املباحث اليت حظيت ب
ملنعم يف تقرير بطالن ما ذهب إليه املعتزلة من وجوب شكر ا مدياآلما ذكره ،بلفظ احلظ أو حظ النفس

                                                           
 .332، ص24ج ،  ،مصدر سابق  تاج العروس -1
 201،ص  1اآلمدي ، مصدر سابق ،ج  يف أصول األحكام ، اإلحكام -2
 
 85، ص 1ج  1994، 1شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق حممد حجي ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،طالذخرية، -3

 .85، ص 1ج
، 1التحبدري شدرح التحريدر، ج ينظدرو 174، ص أبو الوليد سليمان الباجي ، حتقيق حممد علي فركوس ،دار البشائر اإلسدالميةاإلشارة يف معرفة األصول،  -4

  .1144ص 
 .42املدثر، اآلية: سورة  -5
  .174اإلشارة يف معرفة األصول، مصدر سابق، ص  -6
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" فلم يبق إال التعب والعناء احملض الذي :يف قوله، 1بعد مقدمة كالمية ليس املقام مقام بسطها ،عقال
"ألنه مشقة وكلفة على :لسبكيا املعىن نفسه يقول أي مصلحة ومنفعة ظاهرة ويف ،2"لنفس فيهلالحظ 

 3.النفس من غري حظ ونفع"

أن  (:"الوصف التعبدي)ظمها التعبد أو تين اليت من املعاين ويف مقام آخر يرى الزركشي أن
نفوس من ميل إىل الدعة الأي ال مصلحة ظاهرة مييل املكلف إىل حتصيلها ملا يف ، 4لنفس فيه "لالحظ 

كل حظ من   :"ويف بيان حقيقة اإلخالص يقول الغزايل ، وخفاء جهة املالئمة على وجه التفصيل،
 به صفوه ر إىل العمل تكد قإذا تطر  كثر  أو ليه القلب قلمييل إ و،حظوظ الدنيا تسرتيح إليه النفس 

 5.زال به إخالصه " و

الة عأما الكتابات املعاصرة فهي ،وإن كان مما يستأنس به،تعريف  يكتفي هبذا القدر حيث ال و
  .على ما كتبه الشاطيب يف هذا املقام

قامات موبالعودة إىل أصل هذه النظرية جند أن معىن احلظ تعدد عند صاحب املوافقات باختالف 
وعي فيها حظ ر "هي اليت :فنجده متضمنا للمقاصد التابعة حيث يعرفها بقوله ،البحث واالستدالل

 6."واالستمتاع باملباحات وسد اخلالت ،املكلف فمن جهتها حيصل له ما جبل عليه من نيل الشهوات 

                                                           
هلدا اليت سيقت ردا على ما ذهب إليه املعتزلة من وجدوب شدكر املدنعم عقدال، أنده عنددهم لديس فدرع املعرفدة إمندا هدو إتعداب الدنفس و إلدزام املشدقة من األدلة  -1

 ".يهبتكليفها جتنب املستقبحات العقلية و فعل املستحسنات العقلية و قد ثبت بطالنه "فلم يبق إال التعب و العناء احملض الذي الحظ للنفس ف
 . 122، ص 1، جاآلمدي ، مصدر سابق : ، اإلحكام يف أصول األحكام، ينظر

 .122، ص 1، ج اإلحكام يف أصول األحكام ،مرجع سابق -2

، ص 1، ج1981 -هدددد1401حتقيدددق: شدددعبان حممدددد إمساعيدددل، مكتبدددة الكليدددات األزهريدددة،  ،علدددي بدددن عبدددد الكدددايف السدددبكي اإلهبددداج يف شدددرح املنهددداج،  -3
140. 

              ، 5م، ج1992 -هدددددد1413، 2الزركشددددي،  الكويدددددت، وزارة األوقددددداف و الشدددددؤون الدينيدددددة اإلسدددددالمية، طهبدددددادر بددددددر الددددددين حممدددددد بدددددن  البحددددر احملددددديط، -4
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 301، ص  4، ج 2003-1423، 1،القاهرة مكتبة الصفا ،ط إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزايل -5
 .178، ص 2، ج حتقيق عبد اهلل دراز ،دار الفكر،أبو إسحاق الشاطيب ، يف أصول الشريعة  املوافقات -6
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" التسببات املتنوعة اليت ال يلزم املكلف زعبد اهلل دراالشيخ  هبا فيما ذهب إليه  افتكون هبذا املعىن مراد
 1.بل وكل إىل اختياره أن يتعلق مبا مييل إليه وتقوى منته عليه" ،أن يأخذ بشيء خاص منها

 وإن كان صحيحا من طيباي ملعىن احلظ عند الشقراغال ينتظم املفهوم االست حإال أن تعليق الشار 
قامات أخرى باحلظوظ واملقاصد التابعة عن البواعث مذلك أن صاحب املوافقات يعرب يف ، هحيث حمل

أو املصاحل احلاصلة تبعا مبقتضى األمر والنهي الشرعيني ومن ذلك  ،والدواعي املصاحبة لقصد االمتثال 
الرزق  ظوإن مل تكن مقصودة لديهم كح ،همتلك احلظوظ اليت أثبتها الشارع للمكلفني يف طريق تعبد

 .والكرامة عند الناس والثناء الصاحل

راد اهلل مما سوى  :"يف غري ما كتب الشاطيب جند تعريفا عند ابن القيم حلظ املكلف بأنه و
رجوعه إىل من حيث  كلف للمعداه حظ  فيماومراد اهلل من العباد امتثال أمره وهنيه و ، 2" كمنيّن الد

 3.ما متيل إليه نفس املكلف وهواه" :"وقد عرفه البعض بأنه،وكونه مما متيل إليه النفوس ، هاختيار 

وال خيلوا التعريفني السابقني من إهبام لعموم لفظ ما ،و ملا كانت احلدود السابقة ال تستغرق املعىن املراد  
نه ينتظم املاهية أدة إال حاولت أن أصوغ تعريفا مل خيرج يف األصل عما قرره الشاطيب يف مواضع عدي

 :املركبة ملعىن احلظ كما تؤصل هلا هذه الدراسة فكان على النحو اآليت 

كل مصلحة يميل إلى تحصيلها بباعث من نفسه راجعة إلى فعله واختياره أو  :حظ المكلف
 حاصلة تبعا وبالقصد الثاني من جهة الشارع.

 أما الباعث النفسي فإما أن يكون داخليا أو  ،املضارفع دتتضمن جلب املنافع و  املصلحة هبذا املعىن و

 

                                                           
 .178، ص 2جاملصدر نفسه ، -1
 .504، ص 1ج ،بريوت،دار الكتب العلمية القيم ابن مدارج السالكني، -2
 .104، ص األكادميية اإلسالمية املفتوحة ،عياض بن نامي السلمي ،مقاصد الشريعة -3



 حظ المكلف حقيقته ،شروطه ،وأدلة االعتبار                                الفصل األول:                                                               

 

29 
 

عمل أو إنشاء تصرف لظهور  ومثال األول شهوة الطعام و الشراب ومثال الثاين الدخول يف،خارجيا 
  1.منفعته

ذلك أن منها ما يعود إىل  ،كما يكون جبليا أو مكتسبا فليست كل الدواعي راجعة إىل أصل اجلبلة
  .عليه بواير  بلة وقداجلولكل منها سلطان على النفس يعادل سلطان ،اكتساب أو تعود 

اإلشارة إىل معىن احلظ يف التسببات املتنوعة  ،كون هذه املصاحل راجعة إىل فعله واختيارهباملراد  و
بواعث الفعل والرتك  و،اليت جعل الشارع للمكلف أن يأخذ منها ما كان أقرب إىل ميله وحاجته وقدرته

أما القيد األخري فينتظم املصاحل العاجلة واآلجلة اليت أثبتها الشارع للمكلف  ،ات والعباداتيف العاد
 بالقصد الثاين يف طريق التعبد واالمتثال .

التكليف يف اختيار أنواع  أهل حظوظ ىعر ميكن القول أن الشارع احلكيم  وبناء على ما تقدم
وجعل هلم القصد إىل ذلك يف أنواع ،التسببات اليت يتذرع هبا إىل قضاء احلاجات وسد اخلالت 

مث أثبت هلم يف طريق التعبد واالمتثال من املصاحل العاجلة واآلجلة ما  ،التصرفات من عادات وعبادات
 تصلح به أمور املعاش واملعاد .

فقد سيقت مباحث الشرائط والقواعد تقييدا وضبطا ،ال خيلو من إطالق  وإن كان املعىن املذكور
 ذلك أنه فيما عدا القسم األخري ليس يف كل ما مييل إليه املكلف حظ معترب أو يف مظنة االعتبار.،

 العالقة بين المعنى اللغوي و المعنى االصطالحي:الفرع الرابع : 

 النصيب من اخلري و اجلد و الفضل، و من نصيب علمنا مما سبق أن احلظ يف اللغة يأيت مبعىن
  و القصد إىل ذلك العبد أن جعل اهلل له التسبب إىل حتصيل مصاحله اخلاصة يف العادات و العبادات

اإلعراض عن احلظوظ أو مع سلب الدواعي الباعثة هلم  مع فهملكل" نه و إحسانا. إذ لو شاء  متفضال 

                                                           
 867، ص  2ج  .1998-1418، 1مصطفى أمحد الزرقا ،دمشق ،دار الفكر ط املدخل الفقهي العام.ينظر يف أقسام الباعث :  -1
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احلق  ،وحظ املكلف كما يتبني ينتظم احلقوق الثابتة للعبد من حيث  كما أنه يأيت مبعىن1على الفعل".
 هي نصيبه يف مقام العبودية يف مقابلة حقوق اهلل تعاىل ،فتكون العالقة عالقة عموم و خصوص وجهي.

 : التفريق بينه و بين المصطلحات المتداخلةثانيالمطلب ال

و من أمهها  ،و أوجه التفرقة بينها تتداخل مع معىن احلظ مصطلحات عدة وجب بيان معانيها
 و احلق.،و القصد  ،و املصلحة ،و الشهوة،اهلوى 

 الهوىالفرع األول:

و من ذلك قال بعض أهل العلم إمنا مسي اهلوى ، 2و هو يف اللغة من هوى يهوي أي سقط
داعية و عرف بأنه ميل النفس إىل ما تستلذه الشهوات من غري ، 3هوى ألنه يهوي بصاحبه يف النار

تكلم ىت و م "االنسان الشيء و غلبته على قلبه  "حمبةوذكر صاحب لسان العرب أنه  :  4،الشرع
و هوى مواقف  كقوهلم هوى حسن ،ا خيرج معناه مبباهلوى مطلقا مل يكن إال مذموما حىت ينعت 

 5.للصواب

        ، قال تعاىل:6مقيداو دليله أن اهلوى يف الكتاب و السنة مل يذكر إال مذموما إال ما جاء منه 

 . 8﴾َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فُ ُرطًا ﴿و قال: 7﴾َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اْلَهَوى ﴿

 

 .1﴾َوال تَ تَِّبِع اْلَهَوى فَ ُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَّهِ  ﴿و قال:
                                                           

  179،ص  2ج  املوافقات، مصدر سابق، -1
 .384، ص2ج 1998-1419، 1حتقيق حممد باسل ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ط الزخمشري، أبو القاسم جار اهلل أساس البالغة، -2
 181،ص  1، جم1977-ه 1379 ، 2ط  مطبعة العاين ،بغداد،حتقيق عبد اهلل اجلبوري ، ،ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم ، غريب احلديث -3
 962مصدر سابق ،ص  الكليات،   -4
 4728،ص  5،ج  6لسان العرب ،مصدر سابق  اجمللد  - 5
 .630ص  ،حممد عزير مشس ، دار عامل الفوائد،حتقيق ابن القيم،  ة احملبني و نزهة املشتاقني،روض -6
 .40سورة النازعات، اآلية:  -7
 .82سورة الكهف، اآلية:  -8
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 . 2{تبعا لما جئت بهال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يد قوله صلى اهلل عليه و سلم:}قأما مثال امل

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ما قال  3فهوييف حديث أسارى بدر:} رضي اهلل عنه و قول عمر
 .4{و لم يهو ما قلت ،أبو بكر

إال  ،و األصل أن ال يذم ذلك أن خلقه يف النفس راجع إىل ضرورة بقائها و استدعائها ما به قيام حياهتا
 يع هواه طذلك يقول ابن القيم:"و ملا كان الغالب من م و يف،أنه قد خرج خمرج الغالب

و شهوته و غضبه أن ال يقف على احلد املنتفع به أطلق ذم اهلوى و الشهوة و الغضب لعموم غلبة 
ألنه يندر من يقصد العدل يف ذلك و يقف عنده كما يندر يف األمزجة املزاج املعتدل من كل  ،الضرر
َوَلِو ات ََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت  ﴿ ر لقوله تعاىل:حريالتمن ذلك تفسري صاحب و  ،5وجه"

و مرجعه إىل  ،...حمبة ملا يالئم غرض صاحبهو اهلوى شهوة  " حيث يقول :  6﴾السََّماَواُت َواأَلْرضُ 
  7."املشتهى الذي ال تقتضيه اجلبلة أو شهوة ما تقتضيه و لكن على كيفية و حالة ال تقتضيها اجلبلة

 

 

 الشهوةالفرع الثاني: 

                                                                                                                                                                                           
 .62، اآلية: صسورة  -1

 .22،ابن اجلوزي ،ذم اهلوى ،ص386جامع العلوم و احلكم ، ص -2
 1مصدر ،دار الوفداء ، ط  حتقيدق حيدإ إمساعيدل ،.ض بدن موسدى مسدلم، أبدو الفضدل عيدا بفوائدد إكمدال املعلدم ينظدرافقده، و هوي مبعىن مالت إليه نفسده و  -3
 97،ص  6ج  م1998-ه  1419،
 4687كتاب اجلهاد ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر حديث رقم :رواه مسلم يف صحيحه. -4
حتقيدق خالدد عبدد اللطيدف العلمدي ،دار الفدرج عبدد الدرمحن بدن اجلدوزي ، : ذم اهلدوى، أن ينظرو  629روضة احملبني و نزهة املشتاقني، مصدر سابق، ص  -5

 .35ص 1998-1418، 1الكتاب العرن ، ط
 .71املؤمنون، سورة  سورة -6
 ،92، ص 18مرجع سابق ، ج  التحرير و التنوير،  -7
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أو حركة  النفس إىل حمبوب ال تتمالك عنهنزوع و عرفت بأهنا ، 1شهي أحب و رغبمن و هي 
           النفس إىل ما تريده و هي يف الدنيا ضربان: صادقة نزوع و قال بعضهم  ،النفس طلبا للمالئم

سمي يو قد ،كاذبة ما ال خيتل البدن بدونهو كاذبة، فالصادقة ما خيتل البدن بدونه كشهوة الطعام و  

زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ  ﴿: قال تعاىل،  2املشتهى شهوة و قد يقال للقوة اليت هبا يشتهى الشيء شهوة

 .3﴾الشََّهَواتِ 

قول الراغب األصفهاين:" الشهوة ضربان حممودة و مذمومة، فاحملمودة يو يف الفرق بني اهلوى و الشهوة 
و اهلوى       و هي استجابة النفس ملا فيه لذاهتا البدنية ،من فعل اهلل تعاىل و املذمومة من فعل البشر 

فالعقل فوقها و  ،هو هذه الشهوة الغالبة إذا استتبعتها الفكرة و ذلك أن الفكرة بني العقل و الشهوة
و خصه املاوردي    4الشهوة حتتها فمىت ارتفعت الفكرة ولدت احملاسن و إذا أسفلت ولدت القبائح".

َولَِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَواءُهم مِّن بَ ْعِد  ﴿جاء يف تفسري اهلوى يف قوله تعاىل: منه ماو ، 5االعتقاداتباآلراء و 

  ،، أنه رأي ناشئ عن شهوة ال عن دليل6﴾ ِمينَ ِإنََّك ِإًذا لَِّمَن الظَّالِ  َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ 

علماء اإلسالم أهل العقائد  ىمس ةو من مث،و لذلك شاع إطالقه يف القرآن الكرمي على عقيدة الضالل 
 7املنحرفة بأهل األهواء.

ليس يف كل هوى أو شهوة حظ من جهة فالفرق بني اهلوى و الشهوة و حظ املكلف،  عن أما
قد يكون الباعث على اجللب أو الدفع خارجيا ال ميل إذ و ليس كل حظ هوى أو شهوة ، االعتبار

 العالقة عالقة عموم و خصوص وجهي. ، فتكونللنفس إليه إال من جهة مظنة النفع
                                                           

 .344، ص4القاموس احمليط، مصدر سابق، ج -1
 .209، ص1جم ،  1990  –ه 1410، 1د ،عبد الرؤوف املناوي ، القاهرة ،عامل الكتب ، ط زين الدين حمم ريف،اعلى مهمات التع قيفالتو  -2

 .402، ص 38ج  مصدر سابق ، و ينظر: تاج العروس،
 .14آل عمران، اآلية:  سورة -3
 . 46، ص 1980-ه  1400، 1 بريوت ، دار الكتب العلمية ، طالراغب األصفهاين ، أن القاسم احلسني بن حممد ،الذريعة إىل مكارم الشريعة -4
  .31ص  د ،ه1405، 4بريوت ،دار اقرأ،ط املاوردي،  أبو احلسنأدب الدنيا و الدين، -5
 .451سورة البقرة، اآلية:  -6
 .37، ص2التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج -7
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 المصلحةالفرع الثالث: 

 أوال: حقيقة المصلحة

1املصلحة يف اللغة من الصالح و هو ضد الفساد لغة:
الصاد والالم واحلاء أصل  " قال ابن فارس :، 

صلح الشيء يصلح صلوحاً ، ويقال : صَلح  بفتح الالم ، " :واحد يدل على خالف الفساد ، يقال
املصاحل ،  ةواملصلحة : الصالح ، واملصلحة واحد " وقال ابن منظور :،2"  ويقال : صلح ُصلوحاً 

 3"واالستصالح  نقيض االستفساد ، وأصلح الشيء بعد فساده : أقامه

و هو النفع ،فقد تطلق جمازا و يراد هبا السبب املؤدي إىل  وكما تطلق املصلحة على املعىن احلقيقي
النفع، فيقال البيع مصلحة ، ألنه سبب حصول انتفاع البائع بالثمن و املشرتي  باملبيع ،و النكاح 

 مصلحة ألنه سبب لتحقيق السكن و املودة و الرمحة .

 فات اليت ذكرها العلماء بيانا حلقيقة املصلحة و مما جاء يف ذلك:تقاربت التعري اصطالحا:

  مث بني أن املقصود باملصلحة ليس 4بأهنا:" جلب منفعة أو دفع مضرة" املصلحة الغزايلتعريف ،
للشارع بقوله:" فإن جلب املنفعة و دفع املضرة  امطلق جلب املنفعة أو دفع املضرة و إمنا ما كان مقصود

لكننا نعّن باملصلحة احملافظة على مقصود ،مقاصد اخللق و صالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم 
  5الشرع".
  و مجع التعريف ، 6عبد السالم بأهنا:" اللذات و أسباهبا و األفراح و أسباهبا"العز بن و عرفها

و بني املنافع ،تضمن اللذة و الفرح و املعىن اجملازي يف قوله و أسباهبا بني املعىن احلقيقي للمصلحة امل
 و هو ظاهر التفريق بني اللذة و الفرح.،املادية و املعنوية

                                                           
 .547، ص 6، و تاج العروس، ج293، ص 1القاموس احمليط، مصدر سابق، ج -1
 303،ص  3م، ج1979-ه1399معجم مقاييس اللغة ، أبو احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ط ، - 2
 2479،ص  28، اجمللد الرابع ، ج لسان العرب ،مصدر سابق  - 3
 .213، ص 1أبو حامد حممد الغزايل، املستصفى من علم األصول، ج -4

 املرجع نفسه. -5
 .15ص ، 2003-1424 1،بريوت ،دار ابن حزم ،ط األحكام يف مصاحل األنام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم قواعد -6
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 "و التعريف هبذا املعىن ، 1و عرفها الطاهر بن عاشور بأهنا:" وصف للفعل حيصل به الصالح
 ينتظم أسباب املصلحة ال حقيقتها.

               ات املصلحة من حيث تقرير املعىن احلقيقي أو اجملازي أو اللغوي العامو إن اختلفت تعريف
و يف بيان أقسام املصاحل و مرتبة احلظ منها يتبني الفرق على وجه ،أو الشرعي إال أنه يتضح كوهنا أعم 

 أمت.

    ةأقسام المصلحثانيا: 

أنه يكتفي يف هذا املقام بالقدر الذي يتضح به املعىن املراد إال  تقسم املصاحل باعتبارات خمتلفة 
 الشرتاك احلظ مع املصلحة يف أقسام أخرى خصص هلا مبحث مستقل. ،

 :باعتبار أثرها في قوام األمة .أ

 .حاجية وحتسينية و تقسم إىل ضرورية و

 إذا فقدت مل جترالدنيا حبيث  و ما البد منها يف قيام مصاحل الدين: وتعرف بأهنا "  الضروريات
  2."على استقامة بل على فساد و هتارج وفوت نعيم يف اآلخرة

" اليت تكون األمة مبجموعها وآحادها يف :يعرفها الطاهر بن عاشور بأهناقريبا من هذا املعىن  و
 ال يعىن باختالل النظام هالكها واضمحالهلا و ،ضرورة إىل حتصيلها حبيث ال يستقيم النظام باختالهلا "

أن تصري أحوال األمة شبيهة بأحوال األنعام  " ألنه مما سلمت منه أعرق األمم يف الوثنية ولكن يراد به
 3." حبيث ال تكون على احلالة اليت أرادها الشارع منها

وزاد  ، و تتضمن املصاحل الضرورية حفظ الكليات اخلمس وهي: الدين و النفس والعقل و النسل واملال
و وجه انتفاء احلظ تعلقها ،ض وهي من حيث كوهنا ضرورية ال حظ فيها للنفس بعضهم حفظ األعرا

                                                           
 .278، ص  2001-1421- 2األردن ،دار النفائس ط ،حتقيق حممد الطاهر امليساوي مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور،  -1
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مبصاحل عامة مطلقة، وسلب اختيار العبد فيها حيث لو فرض اختياره خالف هذه املصاحل حلجر عليه 
و املناكح وما حتفظ به  ولذلك كان القدر الضروري من املآكل و املشارب ، 1وحليل بينه وبني اختياره

من اجتناب للمفسدات و اكتساب الواجب من العلم الشرعي وغريها مما ال قيام للحياة إال به  العقول
 .بتداءامما ال حظ فيه 

و هي تنقسم إىل: ضرورية عينية و ضرورية كفائية فأما كوهنا عينية، فعلى كل مكلف يف نفسه، 
ته و حبفظ عقله حفظا ملورد فهو مأمور حبفظ دينه اعتقادا و عمال و حبفظ نفسه قياما بضرورية حيا

اخلطاب من ربه إليه، و حبفظ نسله التفاتا إىل بقاء عوضه يف عمارة هذه الدار و رعيا له عن وضعه يف 
 مفسدة اختالط األنساب.

و أما كوهنا كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغري أن يقوم هبا على العموم يف مجيع املكلفني، لتستقيم 
 2 ال تقوم اخلاصة إال هبا.األحوال العامة اليت 

وما ينبغي التنبيه إليه أن الكليات الضرورية و إن كانت حمل اتفاق فإن اخلالف قائم حول      
اختصاصها مبعىن الضرورة ،و إمكان إدراج غريها ،فيما يدعوا إليه بعض الباحثني املعاصرين ،خاصة تلك 

قاصدي ،و يبقى التساؤل املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تعترب اليوم حتديا ال ينبغي إغفاله يف الطرح امل
املطروح هو مدى استغراق مثل هذه الكليات للمفردات احلقوقية فيكتفى بالتفريع و البيان ،أو قصورها 
فتنبغي الزيادة على أساس من النظر املصلحي و االجتهاد املعاصر، انطالقا من فقه الواقع و حتدياته، 

اجلامعة بني هؤالء مجيعا أن مقاصد الشرع هادفة إىل  يقول اخلادمي مجعا بني متناثر األقوال :"والكلمة
 ،  3تقرير حقوق الناس ،و جلب مصاحلهم املرتتبة على حقوقهم و مكاسبهم" 

و املراد أن كون هذه احلقوق قد خيتلف يف إدراجها ضمن معىن الضرورة أو احلاجة ،ال ينفي عناية 
 من رتبة دون أخرى فمرده إىل االجتهاد،التشريع هبا من جانب الوجود و العدم ،أما إحلاقها ض

                                                           
 .177ص،2ج  املوافقات، مصدر سابق،  -1
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و ذلك بإجراء املقارنة و املقاربة بني هذه احلقوق و الكليات املقاصدية من أجل تقرير التوافق أو  
 .1التقارب 

 :الحاجيات

 " املفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرجتعرف بأهنا :

و لكنه ال ،املطلوب فإذا مل تراع دخل على املكلفني على اجلملة احلرج واملشقة و املشقة الالحقة بفوت  
 2يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة".

و قريبا من هذا املعىن يقول العز بن عبد السالم " فالضروريات كاملآكل و املشارب و املالبس واملساكن 
ن ذلك ضروري، وما كان من ذلك يف أعلى املراتب كاملآكل الطيبات و املناكح واملراكب و أقل اجملزئ م

واملالبس الناعمات والقصور الواسعات.....فهو من التتمات والتكمالت، وما توسط بينهما فهو من 
  3احلاجات".

أنواع الرخص و التخفيفات، و تدخل على  بالبيوع واإلجارة و القراض و املساقاة و او ميثل هل
، و تتسع مرتبة احلاجيات لتتناول إضافة إىل 4معظم أقسام املباح يف املعامالت قسم احلاجيات هذا املعىن

ما ذكر من األمور اليت تيسر على اإلنسان وجوده املادي ،العناصر املعنوية اليت تيسري وجوده املعنوي  
 كتحقيق الكرامة و حرية الرأي و إقامة املساواة.

عنوية ال يؤدي إىل فوات أصل النفس اإلنسانية ماديا و إمنا يكون إن انعدام مثل هذه العناصر امل
   5مظنة إيقاع اإلنسان يف احلرج الشديد أو ترتيب مشقة بالغة غري معتادة، تصبح احلياة معها عبئا ثقيال.

                                                           
 56ص ،قريبا من هذا املعىن املرجع نفسه ينظر - 1
 .11-10،ص  2املوافقات ،مصدر سابق ، ج -2
 .341قواعد األحكام، مصدر سابق، ص -3
 .306شور، صامقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن ع -4
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 1و احلاجيات تنقسم إىل قسمني:

 مفاسد خاصة. حاجيات خاصة تتعلق بأفراد املكلفني حبيث يلزم عن انعدام هذه احلاجيات 
 .حاجي يصيب جمموع األمة ال خصوص األفراد، حبيث تفوت حال انعدامه مصلحة عامة 

 

 التحسيني    ات:

 ، 2ن املناهج يف العادات "حس" ما يقع موقع التحسني والتزيني و رعاية أ:مدي بأهناعرفها اآل

 ": جامع يقول الشاطيب ويف معىن، 3كارم األخالق و حماسن العادات "م" تقرير الناس على :و قيل
ل هلا وميث، 4األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات"

 ويف العادات بآداب األكل ،و التقرب بالنوافل من الصدقات و القربات بسرت العورة و أخذ الزينة 

 

و سلب العبد  ملعامالت كاملنع من بيع النجاساتو الشرب والكالم و االقتصاد يف املصارف أما يف ا
  5منصب الشهادة واملرأة منصب اإلمامة ... وغريها.

و الناظر إىل املصلحة التحسينية من حيث حكمها جيد أهنا ال ختتص حبكم دون آخر، فتنتظم 
ثر يف احلياة املباح و الواجب و املندوب إال أن القدر املشرتك بينها، هو أن هذه األفعال من حيث األ

تقع موقع التحسني و التكميل ال موقع الضرورة و احلاجة فكان احلكم عليها بأهنا حتسينية من حيث 
 أثرها يف حياة الناس و معاشهم ال بناء على احلكم التكليفي الذي هو متعلق ذلك الفعل.

                                                           
 .180قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -1
 .345، ص 3اإلحكام يف أصول األحكام، مصدر سابق، ج -2
 .161، ص5، ج جابر العلواين ،مؤسسة الرسالة حتقيق، فخر الدين الرازي، يف علم أصول الفقه احملصول -3
 .11ص،2ج  املوافقات، مصدر سابق،  -4

 11،ص  2جاملصدر نفسه،  -5
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 :وتقسم هبذا االعتبار إىل و أفرادها :أباعتبار تعلقها بعموم األمة أو مجموعها  .ب
 ومثاهلا  ،: وهي ما كان عائدا على عموم األمة عودا متماثال أو على مجاعة عظيمةمصلحة عامة

              1محاية البيضة وحفظ اجلماعة من التفرق وحفظ الدين من الزوال.
 :2و هي ما كان عائدا على الفرد من املنافع و احلظوظ.مصلحة خاصة  

ميكن أن تقسم املصاحل هبذا : تمحض المصلحة أو المفسدة أو عدم تمحضهاج. باعتبار 
 :  3االعتبار على النحو اآليت

: و هي املنفعة اخلالصة اليت ال يشوهبا الفساد باعتبار ذاهتا أو تعلق اخلطاب المصلحة المحضة
هبا،وهي ممكنة من حيث اجلواز العقلي ،عزيزة من حيث مواقع الوجود ،وبيان ذلك أن متحض املصاحل 

غري يرتبط يف الراجح من األقوال بقاعدة املقدرات الشرعية ،من جهة عدم اعتبار اجلهة املغلوبة ،لكوهنا 
 مناظرهتا عند الغالبة هي كانت  إذا فاملصلحة ،و يف هذا املعىن يقول الشاطيب :"مقصودة للشارع احلكيم 

 قانوهنا ليجري العباد، على الطلب وقع ولتحصيلها شرعا، املقصودة فهي االعتياد، حكم يف املفسدة مع
 العادات مقتضى على املقصود بنيل وأوىل وأقرب أمت حصوهلا وليكون سبيل، وأهدى طريق أقوم على

 وكذلك ،وطلبه الفعل ذلك شرعية يف مبقصودة فليست مشقة، أو مفسدة تبعها فإن الدنيا، يف اجلارية
 وألجله شرعا، املقصود هو فرفعها االعتياد، حكم يف املصلحة إىل بالنظر الغالبة هي كانت  إذا املفسدة

 املقصود بل الفعل، ذلك عن بالنهي املقصودة هي فليست لذة، أو مصلحة تبعتها فإن ، ...النهي وقع
 جهة يف ملغاة املفسدة جهة كانت  كما  النهي، مقتضى يف ملغى ذلك سوى وما احملل، يف غلب ما

 اخلالئق، مجيع من التامة التجربةف الوجود أما دليل ندور متحض املصاحل و املفاسد يف مواقع.4" األمر
 ﴿:تعاىل اهلل قال والتمحيص، واالختبار االبتالء على بوضعها اإلخبار" ه كما يقول الشاطيب :وأصل
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ُلوُكمْ  َنةً  َواْلَخْيرِ  بِالشَّرِّ  َونَ ب ْ ُلوَُكمْ  و قال تعاىل :﴿ ،  1﴾ِفت ْ  يف جاء وقد ، 2﴾َعَماًل  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لَِيب ْ
 .4"3{ بِالشََّهَواتِ  النَّارُ  َوُحفَّتِ  بِاْلَمَكارِهِ  اْلَجنَّةُ  ُحفَّتِ  } :احلديث

  وهي املنفعة الظاهرة على شائبة الفساد،و األصل أهنا تنزل منزلة املصلحة المصلحة الراجحة:
املتمحضة حكما ،باعتبار ترجحها شرعا ،و إمهال ما تلبس هبا من مفسدة ،أما عن الفرق بني 

قسم األول ،يف مقابلة يف الاملرتبتني فهو ظهور رجحان املصلحة ،و ضآلة ما يشوهبا من الفساد 
 القسم الثاين ،حيث تتزاحم املصاحل و املفاسد و إن رجح جانب املصلحة مبدرك قوي.  

  و هي املنفعة املغمورة مبا هو أشد منها فسادا.المصلحة المرجوحة: 

 :5وهي ثالثة أقسام د. باعتبار قربها من األحكام أو ابتعادها :

 : احلكم حيث وجود املصلحة عندها ال هباوهي ما يعرف بعلة مصلحة قريبة . 
 : وهي املتقررة حبفظ الكليات اخلمس .مصلحة متوسطة 
 : وهي جنس األجناس باعتبار حفظها لنظام األمةمصلحة بعيدة عالية . 

يكون متعلق حظوظ بناء على ما تقدم  مرتبة حظ المكلف من حيث المصالح المعتبرة :   
 املكلفني املصاحل احلاجية و التحسينية باعتبار أثرها يف قوام احلياة و املصاحل اخلاصة  باعتبار العموم 

و إن حصل بالقصد الثاين خلروجها عن ،و اخلصوص ، ذلك أن الضروريات مما ال حظ فيه ابتداء 
كما أن املعترب منها   ،املصاحل العامة  خرية املكلف ، و سوق التشريع هلا أصالة ال تبعا، و كذلك هي

من حيث التفات الشارع، املصاحل الراجحة و إن شاهبا الفساد، أما املنافع املغمورة مبا هو أشد فسادا 
فليست يف احلقيقة  حظوظا إال من حيث تومهها كذلك ،ذلك أهنا تأخد حكم املعدوم بإعمال قاعدة 

 ن األحكام ، أو بعدها فمتعلقها املصاحل القريبة .املقدرات الشرعية ،أما من حيث قرهبا م
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 الح      قالفرع الرابع: 

 أوال: ماهية الحق

 تعريفه ل   غ    ة: -أ

 :       يطلق احلق يف اللغة على معاين عدة أمهها الثبوت والوجوب و اليقني جاء يف لسان العرب
  1وحق األمر حيقه كان منه على يقني". ،" حق األمر حيق ثبت و وجب

وقد ، 2قول حق وصواب  :يقال،اىل و يستعمل يف الصدق و الصواب واحلق من أمساء اهلل تع
 3احلظ والنصيب. يأيت مبعىن 

 تعريفه اصطالحا: -ب

 :اختلفت تعريفات احلق عند أهل العلم باختالف جهات النظر فمن نظر إىل غايته عرفه بأنه
و ما جاء يف تعريفه  عند بعض ، 4مصاحله  :ومن ذلك تعريف القرايف حقوق العبد بأهنا ،مصلحة

وقد انتقد تعريف ، 5" مصلحة ثابتة للفرد أو اجملتمع أو هلما مما يقرره املشرع اإلسالمي" :املعاصرين بأنه
 احلق باملصلحة لكوهنا غايته و مثرته ال حقيقته.

، أو اختصاص يقر 6صاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفا " " اخت:و عرف باعتبار طبيعته بأنه
و قد مجع التعريف األخري ،  7به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر حتقيقا  ملصلحة معينة 

   .بني االختصاص الذي يقتضيه معىن احلق على رأي بعض الفقهاء املعاصرين وبني املصلحة كغاية له

                                                           
 .940، ص10لسان العرب، مصدر سابق، ج -1
 .120تعريفات، مصدر سابق، صال -2
 .181، ص25جتاج العروس،  -3
 .256، ص1ج ،1998-1418، 1أبو العباس أمحد بن ادريس القرايف،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط الفروق، -4
 .474، ص 1403، 2ط  الشرنباصي ،رمضان علي دخل لدراسة الفقه اإلسالمي، امل -5
 .123ص،1997-1417جامعة دمشق ،ط،النظريات الفقهية، فتحي الدريّن،  -6
 .123ص ، املرجع نفسه -7
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 خصوص وجهي نبينه يف النقاط اآلتية:و ق واحلظ من عموم يتضح مما سبق ما بني احل

   ويف املقابل فليس يف كل حق حظ  ،أثبته الشرعكل ما يتصوره املكلف حظا للنفس حق ليس
 أو عمومها. ،متيل النفس إىل حتصيله إما خلفاء مصلحته أو قصور األفهام عن دركها 

  احلريات العامة كحق التعاقد والتملك يدخل يف معىن احلظ مفهوم الرخصة واإلباحة و
أنه يقوم على ، الستئجار والتفكري مما يذهب الفقهاء املعاصرين إىل التمييز بينه وبني احلق لوجوه أمههااو 

كما أنه ،أساس من عدم التساوي بني مراكز األفراد  فيختص صاحب احلق مبركز ميتاز به دون غريه 
  1احلريات فسببها اإلذن العام من املشرع احلكيم. ينشأ بناء على سبب معني بذاته، أما

لمصلحة سواء وجد معىن االختصاص ل ان مل ختل هذه التفرقة من انتقاد ملن يعترب احلق رديفإ و
 أم مل يوجد، وهو املعىن الذي قررته املدونات الفقهية واألصولية يف مباحث احملكوم فيه 

دون تفرقة بني ما ظهر فيه معىن االختصاص وما مل  ،اهلل و حق العبد وحق مشرتك إىل حقو تقسيمه 
 يظهر يف الغالب و نظرا لصلتها الوثيقة بالدراسة نذكرها فيما يأيت: 

 أقسام الحق عند الفقهاءثانيا: 

وهو ما قصد به التقرب إليه عز وجل وتعظيمه و إقامة شعائر دينه أو حتقيق النفع  :أ   حق اهلل تعالى
  2و ينسب إىل اهلل تعاىل لعظم خطره و مشول نفعه.،العام من غري اختصاص بأحد من الناس 

وما  ،الكفارات و،التعزيرات  و على هذا األساس يدخل يف معىن حق اهلل تعاىل العبادات واحلدود و
ومعىن كون ، 3وجد فيها معىن التعبد أم مل يوجد،موال من حقوق راجعة إىل صالح اجملموع فرض يف األ

                                                           
 1992العربية ط ،أمحد فراج حسني و عبد الودود حممد السرييت ،دار النهضة النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي و تارخيه،  -1

 .18، ص
 .13، ص 4، ج1985 -ه 1405، 02الفقه اإلسالمي و أدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط  -2
، 16، أصدددول الفقددده اإلسدددالمي، وهبدددة الزحيلدددي، دار الفكدددر، دمشدددق، ط 134، ص4ج بريوت ،دار الكتددداب العدددرن ،كشدددف األسدددرار، البخددداري،  ينظدددر -3

 .157 -154، ص1م، ج2008 -ه1429
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وعليه ،أو تنازل كما ال جيوز تغيريها  حأنه ال جيوز إسقاطها بعفو أو صل: مثل هذه احلقوق ثابتة هلل تعاىل
 فال يرتفع حد السرقة عن السارق بعفو املسروق وال عن الزانية بعفو الزوج. 

وإن كان للجماعة حق الذود عنها  ،استيفاء العقوبة علي اإلخالل هبذه احلقوق منوط باحلاكمكما أن 
 .1بطريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفق الضوابط الشرعية

و هذه احلقوق راجعة يف أصلها إىل حفظ كليات الشريعة ومصاحلها العامة حىت ال يؤدي 
ق  كما أن هبا حيفظ ح  ،صة إىل اخنرامها أو تضييعها بأي وجه من الوجوهالتسبب الكتساب املصاحل اخلا

 2حقه كالصغري. ةكل من يظن به الضعف عن محاي

 :حقوق العباد الخالصة  -ب

و منها ضمان املتلفات وبذل الدية ،  3موعما يتعلق به مصلحة خاصة بالفرد دون اجمل يهو 
 وملك املبيع و الثمن و احلقوق املرتبة على عقد الزواج لكل من الزوجني ...و غريها. 

" التصرفات اليت جيلبون هبا ألنفسهم ما يالئمها أو يدفعون عنها ما :وعرفها ابن عاشور بأهنا
خنرام مصلحة شخص اأو ،سدة عامة خنرام مصلحة عامة أو جلب مفادون أن يفضى ذلك إىل  ،ينافرها 

  4أو جلب مضرة له يف حتصيل مصلحة غريه".

وهو ،و التعريف هبذا املعىن مجع بني بيان حق العبد وضوابط اعتباره حقا خالصا أثبته الشارع 
وحكم ، مناسبته للمصاحل العامة و عدم التعسف يف استعماله مبا يلحق الضرر بالغري، مما يبني يف حمله

 وجيري فيه،أو اإلباحة ق أنه جيوز لصاحبه التنازل عنه وإسقاطه بالعفو أو الصلح أو اإلبراء هذا احل
  5.التوارث وال يقبل التداخل و استيفاءه منوط بصاحب احلق أو وليه

                                                           
 .320، املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص14، صمرجع سابقوهبة الزحيلي،  الفقه اإلسالمي و أدلته، ينظر -1
 .417مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص -2
 .490أصول الفقه اإلسالمي، حسني و السرييت، ص -3
 .417مرجع سابق، صمقاصد الشريعة اإلسالمية،  -4

 .14الفقه اإلسالمي و أدلته، مرجع سابق، ص -5
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،        : وهو ما اجتمع فيه احلقان فإما أن يكون حق اهلل غالبا فيلحق بالقسم األولالحق المشتركج د 
إذ مع تعلقه حبق العبد يف صيانة ،  1بد غالبا فيلحق بالقسم الثاين، وميثل لألول حبد القذفأو حق الع

لويل الدم العفو عن فومثال الثاين حق القصاص ،عرضه إال أنه مل جيعل له إسقاطه تغليبا حلق اهلل تعاىل 
 .وفق ما قرره الشرع القاتل

التقسيم التفريق بني ما يقبل اإلسقاط من احلقوق ما جيب مالحظته أن الفقهاء وإن قصدوا هبذا 
إال أنه مما ال خالف فيه أن ،  يث تعلقها بالنفع العام أو اخلاصو بيان تفاوهتا من ح ،و ما ال يقبل

بينها تداخال يقتضيه معىن التعبد فما من حق للعبد إال فيه حق هلل تعاىل وحقه عبادته و امتثال أوامره 
وكذلك كل ،اهلل داخال يف حظ العبد مبقتضى األمر أو النهي أو التخيري أو الوضع فيكون حق ، 2ونواهيه

 :قال صلى اهلل عليه و سلم ،حكم شرعي فيه حق للعباد مبعىن حظ و مصلحة

 اَل  َمنْ  يُ َعذِّبَ  اَل  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى اْلِعَبادِ  َوَحقَّ  َشْيًئا بِهِ  ُيْشرُِكوا َواَل  يَ ْعُبُدوهُ  َأنْ  اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّهِ  َحقَّ  فَِإنَّ  }
 3.{ َشْيًئا ِبهِ  ُيْشِركُ 

 ، على التفصيل املذكور يتداخل مفهوم احلق باملعىن العام الذي ذكره الفقهاء مع حظ املكلف و

 و القدر املشرتك بينهما ما أثبته الشرع للعبد من مصاحل يستدعيه إىل طلبها وحتصيلها باعث النفس.

 مقاصد المكلفينالفرع الخامس: 

الشارع تقسيم املقاصد الشرعية إىل قسمني مقاصد  على يةلقد درجت الكتابات املقاصد
، و لبيان مثل هذه حظ املكلف و ذلك التداخل بني القسم الثاين ولعله من البني ،املكلف ومقاصد

 العالقة البد من الوقوف على تعريف مقاصد املكلفني، و مما سيق يف هذا املعىن:

                                                           
فال إسقاط و بني عدمه،  لإلمامو فرق البعض بني وصوله ،نه مما كان فيه حق اهلل غالبا أ يف القذف حيث ذهب الشافعي إىل ختلف يف تغليب حق اهللا -1

 .81شرح تنقيح الفصول، مصدر سابق، ص 
 .393ص  املوافقات، مصدر سابق، -2

 متفق عليه -3
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ملقاصد الناس بأهنا:" املعاين اليت ألجلها تعاقدوا أو تعاطوا  أو تغارموا أو  ،ريف الطاهر بن عاشورتع
، و التعريف هبذا احلد أقرب إىل الشرح و البيان، مث أنه عد أمورا مما يتعاقد عليه 1تقاضوا أو تصاحلوا "

 الناس و ليست كل عقودهم فكان غري جامع.

" املقاصد اليت يقصدها املكلف يف سائر تصرفاته اعتقادا و قوال و عمال،            :بأهنا اخلادميوعرفها 
و اليت تفرق بني صحة الفعل وفساده و بني ما هو تعبد، و ما هو معاملة، و ما هو ديانة و ما قضاء          

د لوقوع الدور إذ ومثل هذا التعريف ال خيلو من انتقا 2و ما هو موافق للمقاصد و ما هو خمالف هلا ".
 املراد بيان حقيقة مقاصد املكلفني . 

 3".اليت يقصد ها املكلف من تصرفاته و اعتقاداته وأقواله وأفعاله كما عرفت بأهنا:"األهداف

 

 . 4"واعث املسلم حنو التصرفو مبعىن الباعث جاء تعريفها بأهنا:" ب

   5". عنه إليهاالدوافع و الدواعي اليت جتعل املكلف يتجه مبا يصدر و " 

و بالنظر فيما سيق يف تعريف مقاصد املكلفني ميكن القول أن التعبري عنها بالبواعث و الدوافع أقرب 
 ذلك أن األهداف و الغايات ليست نفس القصد ، و إن كان حتصيلها مقصودا .

 من أمرين :ولبيان الفرق بني قصد املكلف و حظه  ال بد من التنبيه على أن قصد املكلف ال خيلوا 

إما أن يكون مطلق االمتثال و السعي يف حتصيل املصاحل العامة و دفع املفاسد العامة ،فهذا من حيث 
 هو كذلك ال حظ فيه ابتداء.

                                                           
 .136مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  -1
 44م ،ص2010-ه1431، 1بريوت ، دار ابن حزم ،ط املقاصدي، نور الدين اخلادمي. االجتهاد -2

 123مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،يوسف البدوي ،األردن ،دار النفائس ،ص  -3
صايف حبيب ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة يف الفقه و أصوله ،كلية العلوم اإلنسدانية و احلضدارة اإلسدالمية ، املالية.مقاصد املكلفني يف املعامالت  -4

 45وهران ،ص

 . 58ص  ،2012مراعاة املالكية ملقاصد املكلفني، ميلود فروجي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف أصول الفقه، كلية أصول الدين، اجلزائر، سنة  -5
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وقد يكون إجابة داعي النفس فيما متيل إليه ،و السعي يف جلب املصاحل اخلاصة، و هو املراد مبعىن احلظ 
املكلفني من حيث املاهية املركبة تنتظم اجلهتني جهة القصد و من جهة القصد  ،وقد علم أن حظوظ 

 جهة الطلب، فتكون العالقة عالقة عموم و خصوص وجهي  .

 و الفرق بينهما عةابالمقاصد األصلية والتالفرع السادس: 

 علمنا أن حظوظ املكلفني متعلق املقاصد التابعة و هي تنتظم احلاجيات و التحسينات.

 لوقوف على التفريق بينها و بني املقاصد األصلية بيانا و استثمارا.و كان البد من ا

 المقاصد األصليةأوال: 

، و قد سبق 1ل ملة مما الحظ للنفس فيه ابتداءكيعرفها الشاطيب بأهنا:" الضروريات املعتربة يف  
 بيان معىن سلب حظ العبد فيها.

ابتداء لتحقيق أعظم املصاحل سواء كانت هذه املصاحل و يعرفها الدكتور اليون بأهنا:" املقاصد املشروعة 
ضرورية أو من املصاحل العامة اليت تعود على املصاحل الضرورية باحلفظ و التثبيت، و درء الفساد عنها ، و 

،و التعريف مل خيرج عن ما ذكره الشاطيب يف معىن املقاصد األصلية  و  2حتفظ كيان اجملتمع اإلسالمي"
 بات العينية و الكفائية إال من حيث الشرح و البيان.انتظامها الواج

و ممن عرفها بالنظر إىل مسالك الكشف عنها  الشيخ بن بيه حيث يقول:" هي املقصودة باألمر ابتداء 
 3و بالنهي كذلك و هي أيضا العلة الباعثة على األمر أو النهي".

                                                           
 .176ص، 2جاملوافقات، مصدر سابق،  -1
، 1دية، طمقاصدددد الشدددريعة اإلسدددالمية و عالقتهدددا باألدلدددة الشدددرعية، حممدددد سدددعد بدددن أمحدددد اليدددون، دار اهلجدددرة للنشدددر و التوزيدددع، اململكدددة العربيدددة السدددعو  -2

 .356م، ص 1998 -هد1412

 . 25، ص 2006بيه، مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، بن عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، عبد اهلل  -3
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ملسالك اليت خيتص هبا الكشف عن املقاصد و قد تبني أن جمرد األمر و النهي االبتدائي التصرحيي من ا
األصلية دون التابعة على ما تقرر عند الشاطيب، و يضاف إىل ذلك علل األوامر و النواهي إال أن 

 التعريف هبذا املعىن غري جامع.

 و يف معىن الغايات تعرف بأهنا:" أهداف التشريع اليت قصدها أوال و ابتداء و اليت متثل أصول الدين 

  1عده و كلياته".و قوا

 تعريف المقاصد التابعةثانيا: 

:" املقاصد احلاجية و التحسينية اليت حيصل للمكلف من خالهلا سد مما جاء يف تعريفها أهنا
و يعرفها اخلادمي ، 2يف العاديات و بالقصد الثاين يف العبادات" خالته و نيل حظوظه بالقصد األول

الشارع تبعا و تكملة و تتميما للمقاصد األصلية، فهي مشروعة بأهنا:" املقاصد و احلكم اليت قصدها 
و يف حماولة الستقصاء معاين  3بالقصد الثاين التابع للقصد األصلي و بقصد التكميل و التتميم ".

على حتقيق املقاصد األصلية أو مقرتنا هبا أو  ااملقاصد التابعة عند الشاطيب يعرب عنها اليون مبا كان باعث
 من جهة املكلف و قصده يف جماري العادات. مسواء من جهة األمر الشرعي أ ،االحقا هل

و املقاصد التابعة على هذا االعتبار إما أن تتعلق باألمر أو الطلب الشرعي فرياد هبا مقدمات الواجب و 
 أجزاء املاهية املركبة ،و املقاصد الالحقة و املرتتبة على األمر الشرعي فتكون كالثمرة له.

إما أن تكون من جهة املكلف و قصده و يعرب عنها بد " ما قصده املكلفون يف األمر الشرعي يف  و
 4الغالب فما يتحقق هلم من مقاصدهم تبعا، قد يكون مقصودا للشارع و قد يكون غري مقصود".

                                                           
 . 65، ص 2003 -2002، مليكة خملويف، دكتوراة الدولة يف الفقه و أصوله، كلية أصول الدين، قسنطينة، سنة التابعةاملقاصد األصلية و املقاصد  -1
 66املرجع نفسه ، ص -2
 .156ص   م ،2003-هد 1423، 1بن ربيعة ، الرياض ،ط عبد العزيز بن عبد الرمحن علم مقاصد الشارع، -3
 . 358مقاصد الشريعة اإلسالمية و عالقتها باألدلة الشرعية، مرجع سابق، ص  -4
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أو الرتك بغض و املعىن األخري ال خيلو من انتقاد ذلك أن املقاصد التابعة تنتظم البواعث املصاحبة للفعل 
النظر عن حتققها يف نفسها، و املصاحل املرتتبة على الفعل، إضافة إىل التعبري عن خطاب الشارع باألمر 

 الشرعي و هو أخص.

و بناء على ما تقدم ميكن القول، أن املقاصد التابعة على اجلهة األوىل مما يقطع بقصد الشارع  
له ،و إن سيق هلا التشريع بالقصد الثاين لكوهنا إما وسائل لتحصيل املقصد األصلي أو مصاحل حاصلة 

عترب، أو أن يثبت إلغاؤها تبعا بنص الشارع، أما على اجلهة الثانية فإما أن توافق أو تالئم قصد الشارع فت
 فتخرج عن كوهنا مقاصد تابعة، إال من حيث تصورها كذلك.

 ثالثا: التفرقة بين المقاصد األصلية و التابعة

إن ضبط مفهوم حظ املكلف ومرتبته من حيث القصد الشرعي يقتضي وضع معايري للتفرقة بني    
ملا بينهما من تفاوت  ،رة متييزه عن القسم األولاملقاصد األصلية و التبعية لتعلقه بالقسم الثاين وضرو 

 :عتبارات خمتلفةوقد صنفت هذه املعايري با،قف عنده النظر بيانا و استثمارا ي

 

 

  :الحاجيات و التحسينات ( ،من حيث تعلقها بكليات الشريعة )الضرورياتأ د 

 :سياق احلديث عنهااملقاصد األصلية متعلقها الضروريات اخلمس ويف ذلك  يقول الشاطيب يف 
أما املقاصد التابعة فمتعلقها احلاجيات والتحسينات وهذا ال   ،1" وهي الضروريات املعتربة يف كل ملة"

 ينفي وقوع املقاصد األصلية فيها إال أن الغالب رعي حظ املكلف. 

 حكام التكليفية بها:ألتعلق ا من حيثد  ب
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            إن تعلق بأفرادها الندب و نيا أو كفائيا، املقاصد األصلية واجبة من حيث الكل وجوبا عي
نفس لو قد علل الشاطيب مثل هذا التعلق بوجود املقتضى من داعي اجلبلة خبالف ما ليس ل ،أو اإلباحة

، أما املقاصد التابعة فترتدد بني الندب و اإلباحة و يف ذلك  1باعث إىل حتصيله فيتأكد عليه الطلب
وقد ،البناء على املقاصد التابعة بناء على احلظ اجلزئي و اجلزئي ال يستلزم الوجوب  :"يقول الشاطيب

 2".يكون العمل مباحا إما باجلزء و إما بالكل واجلزء معا وإما مباحا باجلزء مكروها أو ممنوعا بالكل

 :من حيث شرط االعتبار -ج

أما ،ا ظهرت مصلحته أو خفيت يشرتط يف البناء على املقاصد األصلية موافقة قصد الشارع فيم
 شرط املقاصد التابعة فمجرد املالئمة مبعىن أن ال تكون خمالفة لقصد الشارع.   

وال  ،و من الفروق أيضا أن متعلق املقاصد األصلية االمتثال و أما املقاصد التابعة فمتعلقها حظ املكلف
إذ ،والتخيري راجعة إىل حظ املكلف ا ذكره الشاطيب من أن األمر والنهي مبيعرتض على هذا الضابط 

و مما ال خالف فيه أن األحكام الشرعية كلها راجعة إىل صالح ،العام من رعي مصاحله  املعىن املراد
وقد تكون ظاهرة ،فيتقرر جمرد االمتثال  إال أن املصاحل قد ختفى ،العباد و اهلل عز وجل منزه عن األغراض
يف ذلك يقول الدكتور ، و الثاين من الشارع وهذا حمل الفرق فيتعلق هبا الطلب بالقصد األول أو 

املقاصد بقسميها متعلقة حبظ املكلف، إال أن رعي احلظ خفي يف األصلية، ظاهر يف "األخضري : 
تعلق الشرع حبظوظ املكلف يف املقاصد األصلية فلتقرير ما اعتقدوا أنه ليس من  أماالتبعية، و 

 ."حظوظهم
األصلية يف العبادات واملعامالت هي متعلق حق اهلل عز وجل يف امتثال أوامره و املقاصد وعليه ف

 اجتناب نواهيه فيما ظهرت مصلحته أو خفيت وهو يف العبادات بني ذلك أن األصل التعبد
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و اطراح احلظوظ ، أما يف املعامالت فبالنظر إىل قيد الشرع من حيث التحصيل و االنتفاع وأداء الثابت  
أما املقاصد التابعة فمتعلقها حقوق العبد اخلالصة و مصاحله اخلاصة مع صحة  ،وق املتعلقة هبامن احلق

 القصد إىل حتصيلها يف أنواع التصرفات العادية و العبادية على شروط يأيت بياهنا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شروط اعتبارها:  حظوظ المكلفين أقسام الثاني : المبحث

 

 .حظوظ المكلفينالمطلب األول: أقسام 
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 االعتبارالمطلب الثاني: شروط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل مصلحة مييل إىل حتصيلها بباعث من نفسه راجعة إىل فعله واختياره   :حظ املكلفعلمنا أن       
 ،و أنه يتميز عن كل من اهلوى و الشهوة واملصلحة ، أو حاصلة تبعا وبالقصد الثاين من جهة الشارع

 و إن كان بينها قدر مشرتك ،و للتوسعة و البيان ، ،جهة العموم و اخلصوص و احلق و القصد من
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و ضبط قيود االعتبار ،نقف على األقسام و الشروط كما يبني عنها اخلطاب القرآين ،استنادا إىل 
 مسلك االستقراء و اجلمع بني اجلزئيات و كلياهتا .

 حظوظ المكلفينأقسام   :المطلب األول

و تعلقها بقصد الشارع أو  ،و زمن حتققها،ظ املكلفني بالنظر إىل ذرائع حتصيلها ميكن أن تقسم حظو 
 قصد املكلف ... على النحو اآليت :

  1:: باعتب   ار القط ع والظ  نولالفرع األ

 هي ما دل عليه دليل قطعي باالعتبار سواء بطريق النص أو االستقراء.  مصالح قطعية:أوال: 

 وهي ما كانت ذرائع حتصيلها ظنية.  مصالح ظنية:ثانيا: 

           وهي اليت يتخيل فيها صالح وخري وهو عند التأمل ضر، إما خلفاء الضر  مصالح وهمية:ثالثا: 
 و مثل هذه املصاحل الحظ فيها إال من حيث تومهها كذلك. ، 2أو لكون الصالح مغمورا بالفساد

ص أو ن من حيث استنادها إىل أصل شرعي منتني احلظوظ على هذا االعتبار ينظر إليها من جه و
 ال،  استقراء أو مناسبة و قد تقدم بيانه ومن حيث حصوهلا يف واقع األمر و هو إما أن يقطع به أو

و للجهتني تالزم ال خيفى إذ ال يقطع حبصول املصلحة أو يظن إال إذا كانت معتربة أو يف معىن االعتبار 
 .حيث ال ترتب أثرا فتكون مبنزلة املعدوم فحكمها البطالن أما املتومهة

الغالب يف حظوظ املكلفني بناؤها على الظن، وليس ذلك قادحا يف اعتبارها مصاحل مىت أثبتها الشرع  و
 و هلذا وجب العمل خبرب الواحد ،أن الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارةودليل ذلك: 

بنيت عليها مصاحل الدنيا ،أنه ملا كان الغالب صدق الظنون عند قيام أسباهبا مث  1،و بشهادة الشاهدين 
ألن كذهبا نادر فال جيوز تعطيل مصاحل صدقها الغالب خوفا من وقوع مفاسد كذب ظنوهنا ،واآلخرة 
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فكما أن أهل الدنيا يتصرفون على حسن الظنون،  ،هو أمر جامع للحظوظ الدنيوية األخروية و2،النادر
 قال3مال اآلخرة ال يقطعون حبسن اخلامتة و إمنا يعملون بناءا على حسن الظن باهلل عز وجل.فإن ع

 .4﴾َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما آَتوا وَّقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَن َُّهْم ِإَلى رَبِِّهْم رَاِجُعونَ  ﴿:تعاىل

 5{.أنا عند ظن عبدي بي :يقول اهلل تعالى:} قال صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث القدسي و

أما ما جاء من النصوص يف النهي عن اتباع الظنون، فاملراد به الظن املرجوح الذي ال جيوز بناء احلكم 

َوَما يَ تَِّبُع  ﴿ عليه ،بسبب فقد الدليل ، أو الظن القائم على جمرد اهلوى أو الغرض ، ومنه قوله تعاىل :

 6﴾نَّ اَل يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما يَ ْفَعُلونَ َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّ 

 ث    اني: باعتبار محلهاالفرع ال

 تقسم احلظوظ باعتبار حملها إىل حظوظ مادية ومعنوية. 

 

 

  الحظوظ المادية وال:أ

األبدان من مآكل هي تلك املتعلقة خبصائص اجلسم ووظائفه العضوية أو ما كان هبا حياة 
القدر الضروري منها ال حظ فيه من حيث  أن و إن وجب التنبيه على ،ومشارب و مناكح وغريها
 ومثال هذه احلظوظ يف القرآن الكرمي و السنة النبوية ظاهر ال خيفى.  ،خروجه عن اختيار املكلف
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  ،1.﴾َوالَ ُتْسرُِفواْ وَُكُلوْا َواْشَربُوْا  ﴿:قال اهلل تعاىلحل األكل و الشرب دون إسراف  

  َمْن َحرََّم  قل ﴿:حل الزينة و الطيبات من الرزق ما مل حيرم شيء منها بأصل خاص، قال تعاىل

وبيان ذلك أهنا نزلت إنكارا ملا كان عليه أهل ، 2﴾زِيَنَة اللَِّه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ 
 ترك أطايب الطعام. اجلاهلية من طواف بالبيت عراة و 

  فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مَِّن النَِّساء  ﴿:قال تعاىلحل النكاح و التعدد بشرط العدل و القدرة

الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم تزوجوا }وقال صلى اهلل عليه وسلم: ،3﴾َ  َمثْ َنى َوُثالَث َورُبَاع
   4.{يوم القيامة

 الحظوظ المعنويةثانيا: 

و هبا خيتص اإلنسان و يفضل عن غريه ،و ميكن أن تعرف بأهنا ما به قيام حياة النفس و الروح 
إفناء األجساد يف إشباع الشهوات مما تأنفه العقول الراجحات مث إن ، لوقوع االشرتاك يف حاجات البدن 

 وتفاضل الناس إمنا يكون بتفاضل مطلوباهتم و شرف مقاصدهم و أعلي تلك املطالب 

،و هو املراد يف تفريق الشاطيب يف تعريفه للمصلحة 5و املقاصد مصاحل الروح والنفس و لذات املعارف  
 حيث يقول:" املصلحة ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان بني األوصاف الشهوانية و العقلية

و متام عيشه و نيل ما تقتضيه أوصافه الشهوانية و العقلية على اإلطالق، حىت يكون منعما على  
، وقد نبه ابن تيمية إىل ما يف الشريعة من تعليالت مبثل هذه املصاحل و عدم صحة قصر 6اإلطالق"

 دية فيما يرجع إىل احلظ الدنيوي ،باملصاحل املادية ،ذلك أن حظ النفستعليل األحكام العبادية و العا
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وقوم من اخلائضني يف أصول الفقه وتعليل األحكام الشرعية و الروح أكمل و أشرف ،حيث يقول : " 
باألوصاف املناسبة، إذا تكلموا يف املناسبة وأن ترتيب الشارع لألحكام على األوصاف املناسبة يتضمن 

احل العباد ودفع مضارهم ورأوا أن املصلحة نوعان )أخروية ودنيوية(: جعلوا األخروية ما يف حتصيل مص
سياسة النفس وهتذيب األخالق من احلكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء واألموال والفروج 

 -تعاىل  -اهلل والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما يف العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع املعارف ب
ومالئكته وكتبه ورسله، وأحوال القلوب وأعماهلا: كمحبة اهلل وخشيته وإخالص الدين له والتوكل عليه 

وكذلك يف ما شرعه الشارع من  ،وغري ذلك من أنواع املصاحل يف الدنيا واآلخرة ،لرمحته ودعائه اوالرج
وحقوق املسلمني بعضهم على بعض، وغري  الوفاء بالعهود، وصلة األرحام، وحقوق املماليك واجلريان،

ويتبني أن هذا جزء من  ،ذلك من أنواع ما أمر به وهنى عنه حفظًا لألحوال السنية وهتذيب األخالق
 1"أجزاء ما جاءت به الشريعة من املصاحل

و إمنا كانت حظوظا يعرتيها املدح و الذم، و القطع واإللغاء والظن من جهة حملها وجماوزة احلد 
ومثال ذلك ما تقتضيه   ،شأهنا شأن غريها من مصاحل البدن أو طلبها من حيث الحظ فيها،ا فيه

 .األخالق واألوصاف الدنية من كرب وعجب ورياء

أما مضاهنا يف القرآن الكرمي فمما ال يتسع املقام حلصره وقد تضمن بعضها القسم التطبيقي  
 ميثل هلا باآليت. و دراسة لل

 2.﴾َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدق  ِفي اآلِخرِينَ  ﴿:عز وجل: قال الثناء الصالح  

    " قال مالك ال بأس أن حيب الرجل أن يثىن عليه صاحلا :جاء يف أحكام القرآن البن العرن

  4.﴾َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّنِّي ﴿:و قد قال عز وجل،3" و يرى يف عمل الصاحلني إذا قصد به وجه اهلل
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  َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجنَا  ﴿:: قال عز وجل العين وسكون النفسقرار

مبعىن مطيعني هلل عز وجل معينني على طاعته ذلك أن اإلنسان إذا بورك له يف  ،1﴾َوُذرِّيَّاتَِنا قُ رََّة َأْعُين  
ومل تلتفت إىل ما حبا اهلل غريه  ،ماله وولده وزوجه ورأى منهم ما حيب ويرضى قرت عينه وسكنت نفسه

 2.من ذرية أو زوج

 َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن ذََكر  َأْو أُنَثى  ﴿::قال تعاىلالسعادة والرضا

فسرها علي و ابن عباس رضي ،و قد احلياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت  و 3.﴾طَيَِّبةً 
هي حالوة  :قال أبو بكر الوراق و ، 4اهلل عنهم بأهنا القناعة و روي عن ابن عباس أهنا السعادة

السعادة مطلب كل نفس وغاية كل عمل وللناس يف حتصيلها منازع ومشارب إال أهنا ال  و ،5الطاعة

َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة  ﴿: قال اهلل تعاىل ،تنال إال من جهة الشرع و امتثال أحكامه

  6.﴾َضنًكا

 

 تحققها إلى دنيوية وأخرويةباعتبار زمني  الفرع الثالث:

  الدنيوية:الحظوظ وال: أ

 وهي كل مصلحة يطلبها املكلف لكمال عيشه يف الدنيا و هي تنقسم إىل عاجلة وآجلة. 

                                                           
 .74الفرقان، اآلية: سورة  -1
 .82، ص 13اجلامع ألحكام القرآن، ج -2
 .97النحل، اآلية:  سورة -3
 .712، ص 2تفسري القرآن العظيم، ج -4
 .174، ص 10اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -5
 .124طه، اآلية:  سورة -6



 حظ المكلف حقيقته ،شروطه ،وأدلة االعتبار                                الفصل األول:                                                               

 

56 
 

فما كانت منفعته ناجزة احلصول و منه املآكل واملشارب و املعامالت ناجزة األعواض  :أما العاجلة
ن يف اجيتمع الوصف و قد، 1و غرس األشجار االجتار ما كانت منفعته متوقعة و مثاهلا  :اآلجلة و،

  .املصلحة الواحدة باختالف جهات النظر

 الحظوظ األخرويةثانيا: 

         قال تعاىل: ،ما وعد اهلل عز وجل عباده الصاحلني من نعيم أبدي جثماين و روحاينوهي 

  2.﴾ُأِعدَّْت لِْلُمتَِّقينَ  َوَسارُِعوْا ِإَلى َمْغِفَرة  مِّن رَّبُِّكْم َوَجنَّة  َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرضُ ﴿

 3.﴾ لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة َوالَ يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَ تَ ٌر َوالَ ِذلَّةٌ  ﴿:قالو 

 و قد يعرتض على إدراج مصاحل اآلخرة قسيما للحظوظ و جياب عن ذلك مبا يأيت : 

 من جنس ما متيل النفوس إىل  وص لكوهناال اخلص أهنا داخلة يف معىن احلظ باعتبار العموم
 و نعيم ال يفىن. ،حتصيله من نفع مادي ومعنوي وإن كان الفرق واسعا بني شهوة عاجلة ولذة زائلة 

 ة حلظ املكلف تبعا ال تأن السعي يف طلب حظوظ اآلخرة حتصيل حلظوظ الدنيا فتكون مثب
 له وجمع قلبه في غناه اهلل جعل همه اآلخرة من كانت :}قال صلى اهلل عليه سلم أصالة
 عليه وفرق عينيه بين فقره اهلل جعل همه الدنيا كانت  ومن راغمة وهي الدنيا وأتته شمله
 4.{ له قدر ما إال الدنيا من يأته ولم شمله

 " الشرائع كلها:مما ينبغي الوقوف عليه وذلك يف قوله أنه لقد أورد ابن عاشور استدراكا رأيت و
        و خباصة شريعة اإلسالم جاءت ملا فيه صالح البشر يف العاجل و اآلجل أي يف حاضر األمور 

  5.و عواقبها وليس املراد باآلجل أمور اآلخرة ألن الشرائع ال حتدد للناس سريهم يف اآلخرة "

                                                           
 47صقواعد األحكام يف مصاحل األنام، مصدر سابق. -1
 .133سورة آل عمران، اآلية  -2
 .26سورة يونس، اآلية  -3
 ،وصححه االلباين. 2465رقم الرتمذي يف سننه حديث رواه  -4

 .180مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص -5
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على  و هذا يستقيم مع تعريفه للمصاحل بأهنا وصف للفعل  حيصل به الصالح، فهو ينظر إليها
واآلخرة ليست دار عمل بل دار جزاء  ،من اآلثار اأهنا تلك التسببات املختلفة اليت يرتب الشرع عليها أثر 

 إال أن ما تقرر من أن الدنيا مقدمة لآلخرة و وسيلة إىل طلب نعيمها يلغي مثل هذا الفرق يف االعتبار. ،

فتقدم املصاحل  ،بني مصاحل الدنيا واآلخرة : و تظهر مثرة التقسيم حال التعارض و التزاحمثمرة التقسيم
يقول العز بن  ،األخروية لكوهنا حقيقية دائمة غاية يف ذاهتا و غريها وسيلة إليها متذرع به إىل حتصيلها

طبعه على طلب أحسنها فأحسنها و أفضلها  هعبد السالم " من عرف مصاحل الدارين و شرفهما حث
 1فأقبحها و أرذهلا فأرذهلا.كما حيثه على دفع أقبحها ،فأفضلها 

 تعلقها بقصد الشارع أو قصد المكلف باعتبار الفرع الرابع: 

 الشارع قصدحظوظ متعلقها أوال: 

و هي املصاحل اليت أثبتها الشارع للمكلف يف طريق االمتثال والتعبد و من أمثلتها، تفريج الكرب 

َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال ، اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجاَوَمن يَ تَِّق  ﴿:قال تعاىل، 2واخلالص من املضائق

على  5﴾َيْمَحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِبي الصََّدقَاتِ  ﴿:قال تعاىل ،4حصول الربكة و مناء األموالو ، 3﴾َيْحَتِسبُ 
،كما تنتظم املصاحل اليت سيق التشريع   6حقيقية ةرأي من ذهب يف تفسري هذه اآلية أن الزيادة املقصود

 هلا تبعا .

  حظوظ متعلقها قصد المكلف و فعله:ثانيا: 

                                                           
 .117قواعد األحكام، مصدر سابق، ص  -1
 .312، ص 28التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج  -2
 .03 -02تان: سورة الطالق، اآلي -3

 -هد1413، 01جود و آخرون، بريوت، دار الكتب العلمية، ط تفسري البحر احمليط، حممد ابن يوسف أبو حيان األندلسي، حتقيق عادل أمحد عبد املو  -4
 .349، ص 2م، ج  06/1993

 .276سورة البقرة، اآلية  -5
 .349صدر السابق، ص املو قال آخرون الزيادة معنوية بعظم الثواب يف اآلخرة،  -6
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الرتوك واألقوال و هي ترتدد بني االعتبار واإلرسال  وتنتظم مجلة التسببات وبواعث األفعال و
        لشرعي ذلك أن مثل هذه احلظوظ إما يكون منصوصا على اعتبارها فتؤخذ من جهة اإلذن ا، واإللغاء

و من ذلك الرجعة قصد مضارة ،حظ إال من حيث التوهم  أو أن يثبت إلغائها فال ،و مثاهلا ما تقدم
 فإن مل يرد فيها نص باعتبار أو إلغاء فشرطها املناسبة تكميال وتتميما. ،الزوجة و الصالة رياء 

و مثرة التقسيم التنبيه على ضرورة موافقة قصد الشارع جبهة االمتثال لإلذن الشرعي أو املناسبة 
 فيلحقه الذم والبطالن.  بطالاإلبحال فقد الشرط د أن يكر على أصله  -مظنة 

  1وميكن أن تقسم حظوظ املكلف باعتبار سببها و قصورها أو تعديها إىل:

 و القاصر ما طلب فيه  ،هو إما أن يكون قاصرا أو متعديا: و تسبب خاص منهب حاصال ما كان
فالبائع ،به حظ الغري تبعا و لو بغري قصد  لواملتعدي ما حص ،حظ النفس دون أن يتبعه حظ الغري

 واملؤجر يطلبان حظهما بالبيع واإلجارة وحظ الغري احلاصل تبعا و إن مل يلحظاه. 

و النصوص ، : و هو حظ املكلف احلاصل باستحقاق على الغري وجوبا أو ندبا  ما كان بغير تسببه
القرآنية طافحة مبعاين املواساة والتعاون على الرب و اإليثار واألمر باإلصالح والنهي عن اإلفساد مما 

وهو على جهة األمر به ،به حظ النفس دون تسبب منها و إن كان هذا القسم متعلق بفعل الغري  لحيص
، إال أن القصد إىل إدراجه بيان ما أثبته الشارع من مصاحل للمكلف و رعاه من ابتداءمما الحظ فيه 

  ،بأن جعل له من األسباب طريقا لتحصيلها فإن عجز أو قصر عن ذلك رعاها اجملموع  ،حاجات
 َوتَ َعاطُِفِهمْ  َوتَ َراُحِمِهمْ  تَ َوادِِّهمْ  في ِمِنينَ اْلُمؤْ  َمَثلُ  }و هذا داخل يف معىن قوله صلى اهلل عليه وسلم :

  2.{  َواْلُحمَّى بِالسََّهرِ  اْلَجَسدِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضوٌ  ِمْنهُ  اْشَتَكى ِإَذا اْلَجَسدِ  َمَثلُ 

  .3﴾َواْلَمْحُرومِ لِّلسَّاِئِل ، َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ  ﴿:ومنه قوله تعاىل

  .1﴾َويُ ْؤِثُروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ ﴿:قوله عز و جلو 
                                                           

 ،155قواعد األحكام، مصدر سابق، ص  ينظرقريبا من هذا املعىن  -1

 20،ص 8،ج 6751صحيحه،كتاب الرب و الصلة و اآلداب ،باب تراحم املؤمنني ، حديث رقم :رواه مسلم يف  -2
 .25 -24املعارج، اآليتان: سورة  -3
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و مثرة هذا التقسيم تأكيد الطلب على ما فيه حظ الغري خاصة فيما مل يكن له باعث من الطبع 
ما كان باعث خبالف التطوعات،  كنفقة األقارب وأنواع الصدقات  و،خادما ومعينا على حتصيله 

 .النفس و وازع اجلبلة داعيا إليه 

 حظوظ المكلفين: شروط اعتبار المطلب الثاني

مما ال خالف فيه أن ليس كل ما للنفس ميل إىل حتصيله و باعث يستدعيها إىل مقتضى الطلب 
ألهواء حظ معترب أو يف مظنة االعتبار، لذلك وجب ضبط احلظوظ بالشرائط الشرعية حىت ال تلتبس با

املذمومة و األوهام اليت ثبت من الشرع إلغاؤها ، فكان من عظيم فضل الباري عز و جل أن صرف 
إىل ما فيه حتصيل حظوظه و صالح معاشه و  -إال من جهة التوهم-املكلف عن طلب ما الحظ فيه 

 .2﴾َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ  ﴿معاده،قال تعاىل:

قد مجعت يف بيان هذه الشروط بني ما ذكره العلماء يف ضوابط املصلحة باعتبار احلظوظ من جنسها و 
 ،و بني ما تقرر باعتبارها مكملة للمقاصد األصلية.

 

 

 ول: عدم المعارضة ألصل مقطوع بهالفرع األ

       يشرتط يف االعتداد باحلظوظ أن ال تعارض أصال مقطوعا به من كتاب أو سنة أو إمجاع  
،أما األدلة الظنية و منها  3و يدخل يف هذا املعىن ما ثبتت قطعيته من األقيسة الشرعية و القواعد الكلية

                                                                                                                                                                                           
 .09احلشر، اآلية:  سورة -1
 .14سورة امللك، اآلية:  -2
 .90املصلحة املرسلة حجيتها و ضوابطها، نور الدين اخلادمي، دار ابن حزم، )د.ت(، ص  -3



 حظ المكلف حقيقته ،شروطه ،وأدلة االعتبار                                الفصل األول:                                                               

 

60 
 

،لتغري مناط احلكم و وجه اعتبار  1ما كان مستنده العوائد و األعراف من إمجاع أو قياس فتعارض بغريها
 دما، و يستدل على هذا الشرط بأمور:الصالح، مما تقرر يف الشريعة دوران األحكام معه وجودا و ع

  أن معرفة مقاصد الشرع إمنا تستند يف جمملها إىل استقراء نصوص الشرع فلو قيل جبواز خمالفة
 املصلحة نصوص الشرع للزم من ذلك أن يعارض املدلول دليله و هو باطل.

 ل المتناع أن املصلحة ظنية و العمل بالنصوص قطعي و الدليل الظّن ال يعارض القطعي حبا
 2اجتماع العلم و الظن على حمل واحد.

 .3أن املصلحة مما ختتلف فيه األنظار فال تعرف على جهة التعيني فيكون النص أوىل باالعتبار    

 و من النصوص القطعية و األصول الكلية اليت ال يتصور معارضتها بغريها آيات احلدود 

 الربا.و املواريث، و أصل منع الغرر و امليسر و 

 .4﴾ يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَ يَ ْينِ  ﴿قال تعاىل:

 .5﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوْا أَْيِديَ ُهَما﴿و قال عز و جل:

. 6﴾مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوهُ ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس  ﴿و قال عز و جل:

 7.﴾َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴿و قال:

و عليه ال يصح التذرع باملصلحة يف دعوى املساواة بني الرجال و النساء يف املواريث أو تعطيل 
ميات هلا ،ظاهرها احلل و احلدود أو إباحة الربا و امليسر يف صور من املعامالت، اجتهد يف وضع مس

                                                           
 .91، املصلحة املرسلة حجيتها و ضوابطها، ص 275ص  دار الفكر العرن ،يف هذا املعىن أصول الفقه اإلسالمي، حممد أبو زهرة،: ينظر -1

 .279ص  م ،1996-ه1417، 1مصر ، دار الصفوة ، ط املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، بن زغيبة،
 .131 -130لة، ص ضوابط املصلحة، حممد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسا -2
 .90املصلحة املرسلة حجيتها و ضوابطها، مرجع سابق، ص  -3
 .11سورة النساء، اآلية:  -4
 .38املائدة، اآلية:  سورة -5

 .90املائدة، اآلية:  سورة -6
 .275سورة البقرة، اآلية:  -7
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باطنها احلرمة،إال أن الشرط املذكور من العموم الذي يعرتيه التخصيص فال يعد معارضة لألمور القطعية 
ختصيص العمومات باملصاحل مىت ثبت اعتبارها بأن تستند إىل أصل كلي، فيكون املخصص األصل 

 1الكلي ال جمرد املصلحة.

احلكم العام يف بعض املسائل و األعيان حيث ال ترتتب املصلحة  و يدخل يف هذا املعىن العدول عن
 إعماال ألصل رعي املآل و سد الذرائع و تقريرا ملقصد التشريع يف جلب الصالح و دفع الفساد،

-، ال ردا للنصوص أو إبطاال ألحكام الشريعة و من ذلك فعل عمر  2و يكون من باب حتقيق املناط
 ملؤلفة قلوهبم حيث انتفت مصلحة التأليف بعزة اإلسالم.مبنع سهم ا -رضي اهلل عنه

و املنع من نكاح الكتابيات ملا فيه من مفسدة تربو على مصلحته ،على خالف ما كان عليه 
، و هو مورد كما يقول الشاطيب:" صعب عذب املذاق حممود العاقبة جار على 3احلال زمن النبوة
 إال جمتهد عامل بأحوال التشريع و مقاصده و فقه الواقع ،،شريطة أن ال يتصدر له  4مقاصد الشريعة"

و إال كان معوال هلدم أسس الشريعة و الكر على أصوهلا بالبطالن،وليس احلكم مطردا يف كل مصلحة 
 تلوح للنظر والثابت اعتبار حمل الضرورة و الكلية و القطع للقول بالتخصيص .

 .بأن تكون متممة و مكملة للمقاصد األصلية باإلبطال: أن ال تعود على أصلها الفرع الثاني 

لقد تقدم أن الضروريات أصل ملا سواها فمصاحل الدين و الدنيا مبنية على الكليات اخلمس 
ذلك أنه لو عدم الدين لعدم ترتب اجلزاء، و لو عدم املكلف لعدم من يتدين، و لو عدم العقل الرتفع 

                                                           
 .12هد، ص 1413للبحوث و التدريب، ، املعهد اإلسالمي بيقاته املعاصرة، حسني حامد خان: فقه املصلحة و تطينظر -1

 استنادها إىل أصل كلي .و ينبغي التنبيه إىل أن املصاحل اخلاصة و احلظوظ اجلزئية ال ترقى لتخصيص النصوص العامة إال من حيث 
راد بدده املعددىن العددام ال املعددىن ، و املدد90ص  ، 4ج و هددو:" أن يثبددت احلكددم مبدركدده الشددرعي لكددن يبقددى احلكددم يف تعيددني حملدده"، املوافقددات، مصدددر سددابق، -2

 اخلاص. األصويل

 .45 -38ص ،1947، 1مطبعة األزهر ،ط مصطفى شليب،  حممد: هذه األمثلة و غريها، تعليل األحكام،ينظر -3
  195،ص  4جاملوافقات، مصدر سابق،  -4
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حسينية إمنا هي حائمة حول هذا احلمى، إذ هي ترتدد على التدين، و أن األمور احلاجية و الت
 1الضروريات تكملها حبيث يتسىن طلبها على الوجه األكمل من غري تفريط و ال إفراط.

 2و الزم ذلك أن ال تعود املصاحل احلاجية و التحسينية على أصلها باإلبطال و دليله:

ما كملته كالصفة مع املوصوف فإذا كان أن يف إبطال األصل إبطال التكملة ألن التكملة مع   -1
اعتبار الصفة يؤدي إىل ارتفاع املوصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار التكملة على هذا 

 الوجه مؤد إىل عدم اعتبارها و هو حمال، فلزم عدم اعتبارها.
ان حصول أنه لو قدر تقديرا أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات املصلحة األصلية، لك  -2

 األصلية أوىل.

و بناء على ما تقدم فإن كل حظ عاد على أصله باإلبطال مل يعتد به و من ذلك النكاح فإنه 
مشروع للتناسل على جهة الدوام، فلو نكحها ليحللها ملطلقها أو بشرط التوقيت لبطل ،و كذلك طلب 

اراة العلماء و مماراة السفهاء العلم مشروع قصد صحة الفهم و االمتثال فلو أريد به غري ذلك من جم
 ، 3{لعن اهلل المحلل و المحلل لهلكان وزرا على صاحبه، قال صلى اهلل عليه و سلم:}

أو يصرف به وجوه الناس إليه ،من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء و قال:}
  4{.أدخله اهلل النار

اإلذعان و اخلضوع للواحد الديان فإن قصد هبا غري ذلك  و مثله العبادات فإن القصد منها التسليم و
من حفظ املال ،أو الدم، أو لينال من أوساخ الدنيا ،أو من تعظيم الناس كفعل املرائني و املنافقني فإنه 

                                                           
 .18-17،ص  2ج ،املوافقات ،مصدر سابق  -1
 .51-14، ص 2ج املصدر نفسه،  -2
 
 .299، ص 17الطرباين يف معجمه، جرواه  -3
 .الوجه هذا من إال نعرفه ال حديث هذا و قال،32،ص 5ج، 2654يف سننه، حديث رقم:  الرتمذيرواه  -4
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يكون باطال مبطال للعمل، كونه ليس مؤكدا و ال باعثا على الدوام بل هو مقو للرتك و مكسل عن 

 .2﴾َوِمَن النَّاِس َمن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرف   ﴿،قال تعاىل: 1الفعل

َويَْمنَ ُعوَن ، الَِّذيَن ُهْم يُ َراُؤونَ ، الَِّذيَن ُهْم َعن َصالِتِهْم َساُهونَ ، فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّينَ  ﴿و قال عز و جل:

 .3﴾اْلَماُعونَ 

َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواأَلَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه رِئَاء يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تُ ْبِطُلوْا  ﴿و قال عز و جل:

 .4﴾النَّاِس َوالَ يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخرِ 

خبالف ما كان متمما أو مكمال فاألصل فيه االعتبار ،و يف ذلك يقول ابن القيم:" احلظ نوعان، حظ 
 يزاحم األمر و حظ يؤازر األمر فينفذه، فاألول هو املذموم و الثاين ممدوح و تناوله من متام العبودية 

 على طلب املالئم، ،وبيان ذلك أن النفوس جمبولة  5و قد أخطأ من ظن أن احلظ نقص يف اإلرادة"

و مىت صح إفضاء مثل هذا الطلب إىل حتقيق مقصد اخلالق من اخللق اعترب، و من ذلك الصالة قصد 
 6{.يا بالل بها أرحنااالسرتاحة من األنكاد، قال صلى اهلل عليه و سلم:}

الدنيا أو القيام و النكاح طلبا للتعفف عن احلرام و االستمتاع املباح و االستعانة على مصاحل الدين و 
 ِلي قَالَ  قال:} -رضي اهلل عنه-عليه أو على ولده أو على أخواته، جاء يف الصحيح من حديث جابر

 :قُ ْلتُ  ،ثَ يًِّبا َأمْ  أَِبْكًرا َماَذا: قَالَ ، نَ َعمْ : قُ ْلتُ  َجاِبرُ  يَا َنَكْحتَ  َهلْ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ 
  بَ َنات   ِتْسعَ  َوتَ َركَ  ُأُحد   يَ ْومَ  قُِتلَ  أَِبي ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :قُ ْلتُ  ،ُتاَلِعُبكَ  َجارِيَةً  فَ َهالَّ  :قَالَ  ،ثَ يًِّبا َبلْ  اَل 

                                                           
 .398، ص  2ج  املوافقات، مصدر سابق،  -1
 .11سورة احلج، اآلية:  -2

 .07 -04سورة املاعون، اآلية:  -3
 .264سورة البقرة، اآلية:  -4

 .50، ص 1السالكني، مصدر سابق، جمدارج  -5
 .277، ص 2، ج6215رواه الطرباين يف معجمه، حديث رقم:  -6
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 َوتَ ُقومُ  طُُهنَّ َتْمشُ  اْمَرَأةً  َوَلِكنْ ، ِمثْ َلُهنَّ  َخْرقَاءَ  َجارِيَةً  ِإلَْيِهنَّ  َأْجَمعَ  َأنْ  َفَكرِْهتُ  َأَخَوات   ِتْسعَ  ِلي ُكنَّ 
 1{.َأَصْبتَ : قَالَ  َعَلْيِهنَّ 

و عليه ميكن أن نقسم احلظوظ باعتبار مدى تأكيدها و تكميلها للمقاصد األصلية إىل ثالثة 
  2أقسام:

  ما يقتضي تأكيد املقاصد األصلية و ربطها و الوثوق هبا و حصول الرغبة فيها، فال شك أنه
يتأدى القصد األصلي إال به ، و من مثة فإن القصد إىل التسبب إليه مقصود للشارع ذلك أنه مما ال 

 مشروع.
  ما يقتضي زواهلا عينا فال يصح بأي حال و قد تقدم بيان ذلك، فكل فرع عاد على أصله

 باإلبطال كان باطال.
  ما ال يقتضي تأكيدا و ال ربطا و لكنه ال يقتضي رفع املقاصد األصلية عينا فيصح يف العادات

ن العبادات، و مثل ذلك النكاح قصد مضارة الزوجة فإنه قد ال يلزم قصد املضارة وقوعها، و ال من دو 
 وقوع املضارة حصول الطالق.

و توجيه املسألة كما يرى اليون راجع إىل اعتبار ضوابط أخرى غري شرط املوافقة أو التتميم           
مىت ثبت النهي عن الفعل، فقد ثبتت مناقضته و التكميل و هي رعي جانب األمر و النهي، ألنه 

ملقاصد الشارع، إذ املنهي عنه مطلوب عدمه، ومقصود الشارع فيه عدم إيقاعه و هو ينسحب على 
مسألة املضارة، إضافة إىل كون الوسائل تأخذ حكم نتائجها، فما كان مفضيا إىل اإلخالل مبقصود من 

 اهر من الشرع منعه، و كذلك جانب التكامل مقاصد الشرع و لو بوجه من الوجوه كان الظ

و التداخل بني مقاصد الشريعة، فالفعل و إن كان موافقا ملقصد معني أو على األقل غري خمالف له، قد 
 3يثبت من الشرع إلغاؤه مىت حتقق إفضاؤه إىل تفويت مصلحة أهم أو جلب مفسدة أعظم.

                                                           
 متفق عليه. -1

 .408-407، ص 2ج: املوافقات، مصدر سابق، ينظر -2
 ، بتصرف و اختصار.363 -362: مقاصد الشريعة و عالقتها باألدلة الشرعية، مرجع سابق، ص ينظر -3
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 .1المناسبةالفرع الثالث: 

الشرط أن تكون املصلحة املنتظمة ملعىن احلظ، ما مل ينص عليها، من جنس املصاحل  و يراد هبذا
و يف ذلك يقول الغزايل:"  اليت ثبت قصد الشارع إىل حتصيلها باألدلة القطعية، بأن ال تكون غريبة عنها،

غريبة كل مصلحة ال ترجع إىل حفظ مقصود فهم من الكتاب و السنة و اإلمجاع و كانت من املصاحل ال
 2اليت ال تالئم تصرفات الشرع فهي باطلة".

 و عليه، ال يصح التمسك مبثل هذه املصاحل دون شاهد من جنسها، و إال كان حمض اهلوى 

 و التشهي، ذلك أن األصل فيما يعتد به من املصاحل أن تستند إىل دليل شرعي كلي كان أو جزئي، 

از التمسك بكل مصلحة الستوى العامل و العامي ألن  ،مث أنه لو ج 3و جمرد تصور املصلحة ليس دليال
 كال منهما يعرف مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسني و احلاجة، و إمنا الفرق درك أدلة الشرع 

 4و استخراج األحكام منها.

و هذا الشرط تأكيد ملا تقدم من حيث كون احلظ مؤكدا و متمما للمقصد األصلي،ذلك أن ما 
 مما بطبيعته لتنزه الشريعة عن التناقض و اختصاصها بوصف الشمول ثبت بالنص، كان مت

و التكامل، أما ما ال نص فيه فيشرتط فيه املناسبة، و معىن كونه مناسبا أن يؤكد و يتمم  و يكمل 
 املقاصد األصلية.

 

 

                                                           
 .101ص املناسبة يف مبحث األدلة.: تعريف ينظر -1
 .280 -279: أصول الفقه اإلسالمي، أبو زهرة، مرجع سابق، ص ينظر -2
 -هددد1419، 3حتقيددق: حممددد حسددن هيتددو، ط أبوحامددد الغددزايل : املنخددول مددن تعليقددات األصددول،ينظددر، و 179، ص 1املستصددفى، مصدددر سددابق، ج -3

  .465، ص 1م، دار الفكر، بريوت، ج1998

 ، بتصرف و اختصار.208 -207مصدر سابق، ص   شرح خمتصر الروضة،،  -4
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 اد في طلب الحظ تناوال و اكتسابارعي حق اهلل و حقوق العبالفرع الرابع: 

و إن ثبت اعتبار الشرع هلا بأصل خاص أو عام، قد يعرتيها الذم و البطالن من  إن احلظوظ
جهة اكتساهبا، لذلك ميكن أن يضاف إىل الشروط اليت وضعها أهل العلم هلذا النوع من املصاحل رعي 
حق اهلل و حق العباد، و من رعي حق اهلل امتثال أمره و هنيه و مالحظة الوقوف عند حدوده، قال 

،جاء يف 2﴾ُحُدوُد اللَِّه َفاَل تَ ْقَربُوَها ِتْلكَ  ﴿،و قال:1﴾َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ ﴿:تعاىل
 تفسري اآلية "و احلدود احملارم اليت ميزها اهلل عز و جل عن احلالل املطلق 

 4، فال يصح طلب حظ النفس إال مبقتضى الشرع و على احلد الذي حده 3و حددها بنعوهتا و صفاهتا"

أما رعي حق املخلوقني فيكون باإلحسان يف املعاملة و العدل يف املكيال و امليزان، و ترك الغش  
 5كله و ترك املغابنة غبنا يتجاوز احلد املشروع.

قني للبيان و التفصيل ذلك أن رعي و مما تنبغي اإلشارة إليه أن التفريق بني حق اهلل و حق املخلو 
حق العباد على الوجه املذكور راجع إىل امتثال أوامر اهلل و نواهيه و رعي حق اهلل راجع إىل صالح العباد 

 لتنزهه عن الدواعي و األغراض. 

 

 

 (استثمار لمسالك الكشف)أدلة اعتبار حظوظ المكلفين : المبحث الثالث

                                                           
 .01سورة الطالق، اآلية:  -1
 .187سورة البقرة، اآلية:  -2
 .274، ص 3جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج -3

 .174،ص  2ج  : املوافقات، مصدر سابق،ينظر -4
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 المطلب األول: األدلة النصية

 عالمطلب الثاني: سكوت الشار 

 ةالمطلب الثالث: المناسب

 المطلب الرابع :االستقراء

 : األوصاف الكلية للتشريعخامسالمطلب ال
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األصل يف الشريعة عدم اإلبتناء على بواعث األهواء و دواعي الشهوات، و يف ذلك يقول 
مييل إليه الطبع حىت يبىن األمر فيه على ما مييل الشريازي:" و على هذا ال تتعلق املصلحة يف الشرع مبا 

  1الطبع إليه بل املصلحة متعلقة مبا حكم اهلل عز و جل فيجب أن يطلب ذلك بالدليل".

إال أنه ميكن أن يستدرك على ما تقدم فيقال أن الشريعة و إن مل تنب على باعث الطبع إال أهنا تعلقت 
تفضال منه سبحانه و إحسانا ،حتقيقا ملقام التعبد و تقريرا ملصاحل حبظوظ املكلفني إثباتا ال ابتناء، 

املكلفني يف املعاش و املعاد، و قد ثبت ذلك مبجموع أدلة الشرع تفصيال و إمجاال من مقام اخلطاب  و 
 مقام السكوت، و بداللة النص أو التتبع و االستقراء أو املناسبة.

 ص و االستقراء و سكوت الشارع و املناسبة.لذلك جاءت األدلة على أربعة أقسام، الن

مما يعترب كذلك مسالك للكشف، و قد مجعت بني املعنيني لتداخلهما حيث جتتمع عند النظر اجلهتني 
 جهة االستدالل، و جهة الكشف حال طلب حكم الشارع.

 يةالنصاألدلة المطلب األول: 

 القرآن الكرمي من حيث العموم و يقصد  هبا ما كان منصوصا عليه من احلظوظ، و مضاهنا يف
يتعذر حصره ذلك أنه ما من آية إال و تتضمن مصلحة عاجلة أو آجلة، ظاهرة أو خفية طردا مع 
معهود الشارع يف رعي مصاحل املكلفني ،و قد تناول الكثري من الباحثني مسألة التعليل و أدلتها يف 

ال مبا كان أخص من جهة إثبات حظ املكلف على القرآن الكرمي  مبا يغّن عن التكرار، فاكتفيت استدال
 املعىن املراد يف هذه الدراسة ،فكانت مسالك اإلثبات يف املنصوص على النحو اآليت :

 

 

 : النص على اإلباحة.المسلك األول 
                                                           

 . 509هد، ص 1403، 1بصرة يف أصول الفقه، أبو إسحاق إيراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، حتقيق: حممد حسن هيتو، دمشق، دار الفكر، طتال -1



 حظ المكلف حقيقته ،شروطه ،وأدلة االعتبار                                الفصل األول:                                                               

 

69 
 

و هو معىن ال حيتاج إىل بيان، ذلك أنه خمري عند انتفاء ما  1اإلباحة الشرعية متعلق حظ املكلف
يقتضي اإلقدام و اإلحجام بني الفعل و الرتك،حيث جعل له الشارع االحتيار بني أنواع التسببات و 
االنتقال بني ذرائع حتصيل املصاحل  و التشوف إىل نيل األغراض و سد اخلالت، تعلقا برعي احلاجات و 

ذلك، تفاوتا جيعل من احلرج و العنت محلهم على جهة واحدة يف الطلب و التحصيل لتفاوت الناس يف 
،و تقريرا هلذا األصل كان أول األدلة النصية إثباتا لرعي احلظ يف القرآن الكرمي صيغ اإلباحة و قبل تتبع 

 مواردها البد من الوقوف على تعريف املباح.

 تعريف المباحأوال:

يني للمباح، إال أهنا مل خترج عن كونه ما ال يقتضي مدحا أو ذما لقد تعددت تعريفات األصول
على الفعل أو الرتك مع اختالف يف بعض القيود، و من تلك احلدود ما ذكره اآلمدي بقوله:          " 

 2املباح ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيري فيه بني الفعل و الرتك من غري بدل".

حرتز بقوله من غري بدل عن الواجب املوسع و املخري و فرض الكفاية، فإن التخيري الحق قال الطويف:" ا
، و عرفه الزركشي بأنه:" ما أذن يف فعله و تركه من حيث هو ترك له من 3هلا لكن بشرط اإلتيان بالبدل"

ح قد خيرج ، أما قوله من حيث هو ترك للداللة على أن املبا 4غري ختصيص أحدمها باقتضاء مدح أو ذم"
   5عن مقتضى التخيري إىل الطلب سواء بطلب الفعل أو الرتك و ذلك مبراعاة غريه.

و قد اختلف يف معىن كونه حكما تكليفيا مع أنه ال كلفة فيه على أقوال، أرجحها تعلقه بأفعال 
إمث يف فعله و املكلفني ملا تقرر يف األصول من أن أفعال غري العاقل ال توصف باإلباحة ،و املباح ما ال 

و قال الزركشي:" و النزاع لفظي إال أن يقال هو  6ال يف تركه و ال ينفي الشيء إال حيث يصح ثبوته.

                                                           
 147، ص  1املوافقات ،مصدر سابق ، ج  -1
 .166، ص 1اإلحكام يف أصول األحكام، مصدر سابق، ج -2

 .386، ص 1شرح خمتصر الروضة، مصدر سابق، ج -3
 .285، ص 1البحر احمليط، مصدر سابق، ج -4
 .275، ص 1نفسه، ج صدرامل -5

 .293، ص 1الفروق، مصدر سابق، ج -6
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تكليف مبعرفة حكمه لقيام اإلمجاع على أن املكلف ال حيل له اإلقدام على فعل حىت يعلم حكم اهلل 
و خالفا ملا عليه اجلمهور  1باح".فيه، و قد ينفصل عن هذا بأن العلم حبكم املباح خارج عن نفس امل

إال أنه مأمور به و دليله يف ذلك أنه "مما  2من كون املباح غري مطلوب الفعل و ال الرتك ،ذهب الكعيب
ال يتم الواجب إال به فهو واجب و أجيب عنه، أنه ال يصح ذلك إال يف الوسائل الشرعية و ال يسلم 

  3لعادية أو العقلية واجبا".أن ما ال يتم الواجب إال به من ضروراته ا

 ثانيا: صيغ اإلباحة

اإلباحة تستفاد من خطاب الشارع، من لفظ اإلحالل و رفع اجلناح و اإلذن و العفو و إن 
، و فيما يأيت بيان أهم 4شئت فافعل و إن شئت فال تفعل و من االمتنان مبا يف األعيان من املنافع

 الصبغ املذكورة:

اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ ﴿قال تعاىل::  5لفظ الحل .أ

 6.﴾لَُّكمْ 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكمْ  ﴿و قال تعاىل:   7.﴾ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

 

زِيَنَة اللَِّه الَِّتَي  ُقْل َمْن َحرَّمَ ﴿، قال تعاىل:1و إذا ما انتفت احلرمة ثبتت اإلباحة نفي الحرمة: .ب

 2.﴾َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ 
                                                           

 .278، ص 1البحر احمليط، مصدر سابق، ج -1
 مناقب األبرار.هد، فقيه أصويل، و يل القضاء، من تصانيفه 446احلسني بن حممد بن احلسني بن حممد بن احلسن بن القاسم اجلهمي الكعيب ولد عام  -2

 .87شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل، ص  -3
حسددن حممددد مقبددويل، األهدددل، ،أصددول الفقدده املسددمى إجابددة السددائل شددرح بغيددة األمددل حممددد بددن إمساعيددل الصددنعاين، حتقيددق: حسددني بددن أمحددد السددياغي  -4

 . 35، ص 1986، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 . 174، أصول الفقه، أبو زهرة، مصدر سابق، ص 47م، ص 1987الوجيز يف أصول الفقه، عبد الكرمي زيدان، بريوت، مؤسسة الرسالة،  -5
 .05سورة املائدة، اآلية:  -6
 .187سورة البقرة، اآلية:  -7
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 4.﴾َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساء﴿قال تعاىل::  3نفي الجناح .ج

 5.﴾ن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد اللَّهِ فَِإن طَلََّقَها َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن يَ تَ َراَجَعا إِ ﴿و قوله تعاىل:

ْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمرِيِض ل ﴿قال تعاىل: نفي الحرج: .د

 6.﴾َحَرٌج َوال َعَلى أَنُفِسُكْم َأن تَْأُكُلوا ِمن بُ ُيوِتُكْم َأْو بُ ُيوِت آبَاِئُكمْ 

َر بَاغ  َوالَ َعاد  َفال ِإْثَم َعَلْيهِ  ﴿قال تعاىل: نفي اإلثم:ر.   7.﴾َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

وقوله  8.﴾اَل يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِفي أَْيَماِنُكمْ  ﴿قال تعاىل:نفي المؤاخذة و السبيل: ه. 

َما َعَلْيِهم  ﴿:قال الفخر الرازي 9.﴾َسِبيل  َوَلَمِن انَتَصَر بَ ْعَد ظُْلِمِه فَُأولَِئَك َما َعَلْيِهم مِّن  ﴿تعاىل:
  10﴾كعقوبة و مؤاخذة هلم ألهنم أتوا مبا أبيح هلم من االنتصار. مِّن َسِبيل  

الدالة على اإلباحة االمتنان ،و يف ذلك يقول العز بن عبد السالم:" و قد  من الصيغ االمتنان:و. 
متنن سبحانه و تعاىل علينا يف كتابه باملأكل و املشارب و املناكح و املراكب و الفواكه و التجمل          

هو و التزيني  و التحلي باجلواهر، فتمنن بالضروريات و احلاجيات و التتمات و التكمالت...، و 
  11يقتضي أمرين شكره على ذلك و إباحة منافعه لنا".

 و أمثلته كثرية:
                                                                                                                                                                                           

 .166، ص 3اإلهباج يف شرح املنهاج، مصدر سابق، ج -1
 .32سورة األعراف، اآلية:  -2
 .277، ص 1البحر احمليط، مصدر سابق، ج -3

 .235سورة البقرة، اآلية:  -4
 .230سورة البقرة، اآلية:  -5

 .61سورة النور، اآلية:  -6
 .173ورة البقرة، اآلية: س -7
 .89سورة املائدة، اآلية:  -8
 .41سورة الشورى، اآلية:  -9

 .182، ص27ج -هد1401، 1حممد الرازي فخر الدين، بريوت، دار الفكر، ط  ،تفسري الفخر الرازي -10
 . 163قواعد األحكام، مصدر سابق، ص  -11
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َها تَْأُكُلونَ  ﴿قال عز و جل:  1.﴾َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمن ْ

 2.﴾َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل َتِقيُكم بَْأَسُكمْ  ﴿و قال تعاىل:

َهاَوِمْن  ﴿و قال:  3.﴾آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ

 4.﴾َوِمَن األَنْ َعاِم َحُموَلًة َوفَ ْرًشا﴿و قال:

و ذهب البعض إىل التفريق بني االمتنان و اإلباحة جاء يف اإلهباج:" اإلباحة جمرد إذن و أنه 
،إال أن مثل هذا الفرق فيما يظهر  5خللق إليه و عدم قدرهتم عليه"البد من اقرتان االمتنان بذكر احتياج ا

 ال أثر له يف ترتب حكم اإلباحة على ما جاء بصيغة االمتنان.

وَُكنُتْم َعَلَى ﴿أما وقوع االمتنان بغري املباح فال يقدح يف األصل املذكور، و من ذلك قوله تعاىل:

َها َشَفا ُحْفَرة  مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم َوأَنَزَل اللَُّه َعلَْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  ﴿، و قوله عز و جل:6﴾مِّن ْ

 7.﴾َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيًما

مىت وبيان ذلك أن األصل يف االمتنان أن ال يكون فيما فيه كلفة، ألن النفوس تواقة إىل خالفه إال أهنا 
دخلت يف غمرة احلق و أنست به صار هلا عادة فصح االمتنان به ،و هلل كل شيء املنة و الفضل من 

 ، فيكون االمتنان باملباح خرج خمرج الغالب .8قبل و من بعد

 األمر بعد الحظر: ي.     
                                                           

 .05سورة النحل، اآلية:  -1
 .81سورة النحل، اآلية:  -2
 .21سورة الروم، اآلية:  -3
 .142سورة األنعام، اآلية:  -4

 .19، ص 2م، ج1981 -هد1401السبكي، حتقيق: شعبان حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، اإلهباج يف شرح املنهاج، علي بن عبد الكايف  -5
 .103آل عمران، اآلية: سورة  -6
 .113النساء، اآلية: سورة  -7
مرجدع سدابق،  م ،2009-ه 1430، 1بلقاسدم حديدد ،دمشدق ، دار الكلدم الطيدب ،ط فيمدا يقتضديه الشدرع و ال يقتضديه ، و مصدادره موارد التكليف -8

 .104ص 
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 ،1﴾فَاْصطَاُدواْ َوِإَذا َحَلْلُتْم ﴿قوله تعاىل: ،جاء يف القرآن الكرمي يفيد اإلباحة يف مواضع منها

و دليله أن الرسول صلى اهلل عليه و سلم حل  2.﴾فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا ِفي اأَلْرضِ  ﴿و قوله:
من عمرته و من حجه و مل يصطد، فعلم أن األمر لإلباحة كما ثبت عنه صلى اهلل عليه و سلم أن 

 4،فصح أن االنتشار مباح. 3املالئكة ال تزال تصلي على املرء ما دام يف مصاله مل حيدث

النهي و إن جاء يف القرآن الكرمي مبعىن  إال أن أهل األصول قد اختلفوا يف مقتضى األمر بعد
 اإلباحة على أقوال:

 .5أنه يقتضي اإلباحة و هو مذهب مالك و ظاهر قول الشافعي يف أحكام القرآن 
 6أنه يقتضي الوجوب و إليه ذهب متقدمي املالكية و بعض أصحاب الشافعي و احلنفية . 
  احلظر من إباحة أو وجوب أو ندب  إعادة حال الفعل إىل ما كان قبليفيد و قال بعضهم أنه

 7فيما رجحه آل تيمية.

و بناء على ما تقدم فاألمر بعد احلظر قد يرد مبعىن اإلباحة إال أن هذه اإلباحة إما أن تستفاد 
 من نفس الصيغة على قول من ذهب إىل كوهنا مقتضاه أو بقرينة أخرى، يف الرأي املخالف.

 العفو: .ذ

                                                           
 .02سورة املائدة، اآلية:  -1
 .10سورة اجلمعة، اآلية:  -2
هُ  ِفي َدامَ  َما َأَحدُِكمْ  َعَلى ُتَصلِّي اْلَماَلِئَكةُ  "قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَلهِ  َرُسولَ  أَنَ  ُهَريد َرةَ  َأِن  َعن   -3  اللَُّهمَّ  تَ ُقولُ  ُيْحِدثْ  َلمْ  َما ِفيهِ  َصلَّى الَِّذي ُمَصالَّ

 445حديث رقم  ،باب احلدث يف املسجد ،أخرجه البخاري يف صحيحه" اْرَحْمهُ  اللَُّهمَّ  َلهُ  اْغِفرْ 
 
 .77، ص 3اإلحكام يف أصول األحكام، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت، دار األفاق اجلديدة، )د.ت(، ج -4
، قواطع األدلة يف أصول الفقه، منصور بن حممد السمعاين، حتقيق: عبد اهلل بن حافظ احلكمي، الريداض، 113تنقيح الفصول، مصدر سابق، ص شرح  -5

 .109 -108، ص 1م، ج1998 -هد1419، 1مكتبة التوبة، ط

.، أصدول السرخسدي، أمحدد بدن أن سدهل 109 ، ص1، قواطع األدلدة يف أصدول الفقده، مصددر سدابق، ج113شرح تنقيح الفصول، مصدر سابق، ص  -6
 .19، ص 1م، ج1993 -هد1414، 1السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .106، ص 1م، ج2001 -هد1422، 1املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية، حتقيق: أمحد بن إبراهيم الذروي، الرياض، دار الفضيلة، ط -7
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َعَفا اللَُّه َعنَك ِلَم ﴿القرآن الكرمي بصيغة العفو منها قوله تعاىل:لقد وردت نصوص عدة يف  

ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم ي ﴿، و قوله عز و جل:1﴾َأِذنَت َلُهمْ 

َها ِحيَن يُ نَ زَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبَد َلكُ  َها َواللَُّه َغُفوٌر َحِليمٌ َوِإن َتْسأَُلوْا َعن ْ  2.﴾ْم َعَفا اللَُّه َعن ْ

إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها و نهى عن أشياء و من السنة قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
فال تنتهكوها، و حد حدود فال تعتدوها، و عفا عن أشاء رحمة بكم ال عن نسيان فال تبحثوا 

 ، و ما سكت عنه مع وجود مقتضيه كما يتضمن اخلطأ ،و هو ينتظم اخلطأ يف االجتهاد 3{عنها

،إال أن ما يرجحه الكثري من األصوليني  4و النسيان و اإلكراه، و إن ذهب البعض إىل أنه يفيد اإلباحة
، تقريرا ملا ذهب إليه الشاطيب أنه مرتبة بني احلالل و احلرام ال حيكم عليه بأنه واحد من 5املعاصرين

ونه مباحا و أن مل يرتتب اإلمث على الفعل و ال ثواب على الرتك، و وجه مغايرته ، فخرج عن ك6اخلمسة
املخري فيه بني الفعل و الرتك، أما ما ذكر يف مسائل العفو فال يتساوى فيها  -أي املباح –للمباح أنه 

،الشتماهلا  7املدح و الذم مع أنه ال مؤاخذة فيه ملوضع العذر بسبب اجلهل أو عدم وجود النص
مسوغات التحرمي، إال أن اهلل عز و جل عفا عنها رفعا للحرج، و يف ذلك يقول الدكتور وهبة الزحيلي:" 
إن اهلل تعاىل تفضل على املسلمني فجعل بعض األمور مباحا إباحة نسبية مبعىن أن اهلل ال يعذب عليه، 

                                                           
 .43التوبة، اآلية: سورة  -1
 .101سورة املائدة، اآلية:  -2
 12،ص10،جُيش َربُ  أَو   يُدؤ َكلُ  ممَا حَت رميُهُ  ذُِكرَ  َما َمع ىَن  ِف  َكانَ   َوالَ  حَت رميُهُ  يُذ َكر   ملَ   َما باب رواه البيهقي يف السنن الكربى، -3
 –هدددد 1408حممدددد بدددن امساعيدددل الصدددنعاين ،حتقيدددق حسدددن السدددياغي ،حسدددن األهددددل ،بدددريوت ، مؤسسدددة الرسدددالة ،ط ،مل،إجابدددة السدددائل شدددرح بغيدددة اآل -4

 35ص ،1ّج، م1988

 .98 -95لي، ص يبة الزحه وسالمي،، أصول الفقه اإل 48 : أصول الفقه اإلسالمي، أبو زهرة، صينظر -5
مصدر ،دار ابدن عفدان ، القواعدد األصدولية عندد اإلمدام الشداطيب، اجلدياليل املدريّن، 316 صم ،1984دار النهضدة ، ط ،نظرية اإلباحدة، حممدد سدالم مددكور، 

 .159ص م ،2002-هد 1413، 1،ط 

 .161ص،  1ج املوافقات، مصدر سابق، -6
 .50أصول الفقه اإلسالمي، أبو زهرة، ص  -7
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ه ،و هذا يف احلقيقة ال ينطبق على املباح ألنه قد عفا عنه رفعا للحرج مع أنه مشتمل على ما سوغ حترمي
  1الذي يستوي فيه الفعل و الرتك ألنه متساوي الضرر و النفع".

و إن كان هذا الرأي ال خيلو من اعرتاض، ذلك أن العفو على ما سبق بيانه راجع إىل رفع حكم 
أو رفع ما يرتتب على  اخلطأ و النسيان و اإلكراه و احلرج، و ذلك يقتضي إما اجلواز مبعىن اإلباحة،

املخالفة من الذم، و هو يقتضي إثبات األمر و النهي مع رفع أثارمها مبعارض، االعرتاض الذي ساقه 
، تاركا فسحة للنظر، حيث ال دليل يقتضي اجلزم خبروج العفو عن األحكام  2الشاطيب يف ختام املسألة 

 التكليفية.

ن املباح من حيث عدم تساوي طريف الفعل أو و ما يظهر أن العفو، قد خيتلف يف حقيقته ع
الرتك و النفع أو الضرر، إال أنه ترتتب عليه أحكام اإلباحة من حيث عدم اقتضائه املدح أو الذم ،وهذه 
اإلباحة إما " أن تكون أصلية كما يف املسكوت عنه أو نسبية، بأن ينص على حكم الفعل طلبا أو منعا 

 3اضطرارا".و إمنا خيالفه املكلف خطأ أو 

و حاصل ما تقرر، من تتبع ما جاء بصيغة اإلباحة من النصوص أن ما تقتضيه الفطرة اقتضاء 
،إحالة على داعي اجلبلة و لذلك ال جند يف القرآن  4ظاهرا ال يتعلق يف معتاد األحوال به طلب شرعي

اع السموم و املضار، ما الكرمي تأكيدا على طلب املناكح و املآكل و املشارب و ترك املستقذرات و أنو 
سلمت اجلبالت من املعارض، و كل ما جاء يف ذلك بصيغة طلب الفعل أو الرتك، إمنا هو ملقابلة خلل 
واقع أو متوقع،و ذلك ألمور أمهها، قوة الباعث الفطري فيكتفي به و لو فرض تأكيده بوازع الشرع 

 إن الناس يتفاوتون يف حاجاهتم و لنهالك الناس على الدنيا، و يف ذلك من الفساد أي فساد، مث
رغائبهم فرتك الشرع هلم حتصيلها على الوجه الذي يرونه مصلحة، مىت كان على مقتضى الشرع و على 
احلد الذي حده، إال أن مثل هذه املعاين تنحصر يف أحكام اإلباحة من حيث اجلزء، أما من حيث 

                                                           
 .98أصول الفقه اإلسالمي، ص  -1
 168،ص  1ج املوافقات، مصدر سابق، -2
 .49، أصول الفقه اإلسالمي، أبو زهرة، ص 98الزحيلي، ص  وهبة ، و أصول الفقه اإلسالمي،316نظرية اإلباحة، مرجع سابق، ص  :ينظر -3

 ، و هو معىن أكده الشاطيب يف أكثر من موضع.93موارد التكليف، مرجع سابق، ص  -4
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رتك جازما كان أو غري جازم فكان حريا بالنظر الكلية أو املآل فتختلف، ليعرتيها طلب الفعل أو ال
 الوقوف عند هذه األحكام. 

 المباح من حيث الكلية و الجزئيةثالثا: 

لمكلف من مصاحل خاصة، لا حبظوظ املكلفني ذلك أن ما أثبته الشارع ثيقيرتبط املباح ارتباطا و 
إال أن معىن  ،املقتضى من داعي اجلبلةالغالب فيه أن يكون مطلوبا على جهة الندب أو التخيري لوجود 

التخيري فيه ال يرد بإطالق ذلك أن النظر إما أن يكون يف سوابقه أو قرائنه أو لواحقه أو من حيث 
القسم الثاين املراد بالبيان و قد  و ،الكلية و اجلزئية فيرتدد بني الوجوب و الندب و التحرمي والكراهية 

  1:لذلك ما قرره الشاطيب يف أقسام اإلباحة على هذا االعتبار فجاءت على النحو اآليت تانتخب

 المباح بالجزء المندوب بالكل .أ

و مثاله التمتع بالطيبات من املآكل واملشارب واملراكب و املالبس مما يزيد عن قدر الضرورة 
ع اهلل عليكم فأوسعوا على إذا وس :}لوجوهبا فيه أي يف قدر الضرورة قال صلى اهلل عليه وسلم

 3.{ إن اهلل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده:} و قال،2{أنفسكم

األكل و الشرب و النكاح و أوجه املعامالت اجلائزة قال و منه  :المباح بالجزء الواجب بالكل .ب

  4.﴾َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا ﴿:تعاىل

و معىن كوهنا واجبة بالكل أن الناس لو تركوها .5﴾َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمهُ ُأِحلَّ َلُكْم  ﴿:و قال
 بالضروريات.  لملا فيه من إخال ،مجيعا ألمثوا

                                                           
 .133-130،ص  1ج املوافقات، مصدر سابق،  -1
 614،ص 4،ج1714باب شروط الصالة ،حديث رقم.رواه ابن حبان يف صحيحه -2

 .حسن حديث هذا وقال، 123،ص 5ج.2819رقم ،حديث يف سننه، كتاب األدب  الرتمذيرواه  -3
 .275البقرة، اآلية:  سورة -4

 .96املائدة، اآلية:  سورة -5
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مثل له بالتنزه يف البساتني و اللعب املباح ومعىن كونه  و:المباح بالجزء المكروه بالكل  .ج
األصل شغل النفس مبصاحل املعاش إذ  ،مكروها بالكل أن الدوام عليه مظنة اإلسراف و قلة العقل

" كذلك إمنا يباح ملا فيه :ويف ذلك يقول الغزايل يف سياق حديثه عن اللعب والتلذذ باللهو املباح ،املعادو 
من ترويح للقلب، إذ راحة القلب معاجلة له يف بعض األوقات لتنبعث دواعيه فيشتغل يف سائر األوقات 

و استحسان ذلك واملداومة عليه خمرج له عما وضع  1التجارة أو يف الدين".أو  باجلد يف الدنيا كالكسب
 له من كونه وسيلة. 

 المباح بالجزء المحرم بالكل .د

 2.و ذلك " كاملباحات اليت تقدح يف العدالة املداومة عليه و إن كانت مباحة "

ح يف العدالة وهي على ذلك و مثاهلا اعتياد احللف وكثرته و املداومة على شتم األوالد فإهنا مما يقد 
  3مطلوبة الرتك من جهة الكل.

 4وقد اعرتض الريسوين على التفرقة بني القسمني الثالث و الرابع إذ ال ضابط لذلك.

لحق يلحق باحلرام أو ضعفها فيداومة فاملاألصل أن بينهما فرق مرده إىل قوة املفسدة اليت ترتتب عليها  و
 باملكروه .

املباح خيتلف من حيث الكلية و اجلزئية فإنه خيتلف باعتبار ما يتذرع به إليه ويف كما أن حكم   و
تركه اهلالك  يف كم املباح يتغري مبراعاة غريه فيصري واجبا إذا كانح" واحلاصل أن :يشالزرك ذلك يقول

                                                           
 .1146، ص 2إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، دار الشعب ) د.ت(، جملد  -1
 132،ص  1ج املوافقات، مصدر سابق. -2
 .142ص م ،2008-ه 1429،  1القاهرة ، دار السالم ، ط حلساسنة،  أحسنالفقه املقاصدي عند اإلمام الشاطيب،  -3

 .188ص  م ،1995-ه 1416،  5املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ط نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين، -4
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ا إذا و يصري مكروه،ويصري حمرما إذا كان يف فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء 
 1.و يصري مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة "،اقرتن به نية مكروه 

 .لنظر إىل ما يكون وسيلة إليهبااملباح حكم و هذا املعىن قرره الشاطيب يف بيان اختالف 

و        ما أو مكروها ااهلل فيه فيصري حر  حق مث إن املباح قد ينظر إليه من جهة تناوله و اكتسابه وأداء
 .ان ذلك الفروع الفقهية بي

ملقصدي لألحكام التكلفية حىت فيما يتصور اأو  يما ينبغي التأكيد عليه هو أمهية النظر املصلح
 :قال تعاىل،ظمها مقاصد الشريعة تإن هذا النظر تقرير ملعاين التعبد واالبتالء اليت تن،اخلرية فيه  ءاابتد

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالالَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة  ﴿ و إثبات حلظوظ املكلفني من حيث ، 2﴾لَِيب ْ
احلال و املآل ، و حفظ ملصاحل األحكام من أن يتذرع إليها االختالل، مىت أوكل أمر التنزيل على واقع 

ء و املكلفني إىل النظر القاصر عن درك مآالت األفعال ،و مقتضيات اإلقدام و اإلحجام من حيث اجلز 
  الكل .

 المسلك الثاني: العلل المنصوصة

لقد تنوعت أساليب التعليل يف القرآن الكرمي و السنة النبوية و املتتبع هلذه العلل جيد أهنا مل ختل 
 من تعلق حبظوظ أهل التكليف و مصاحلهم اخلاصة، و إن اختلفت صيغها من حيث القطع

 اللتزام.و االحتمال و إفادة العلية بداللة اللفظ أو ا 

                                                           
، ص 1م، ج1992 -هدددد1423، 2ن بددن هبدددادر الزركشددي، البحدددر احملدديط يف أصدددول الفقدده، وزارة األوقددداف و الشددؤون اإلسدددالمية، الكويددت، طبدددر الددددي -1

278. 
 .02امللك، اآلية: سورة  -2
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وعليه تنتظم العلل املنصوصة، النص الصريح على العلة الذي ال حيتمل غريها إال أن يدل الدليل 
،و الظاهر الذي حيتمل إفادة العلية          و   1على أنه مل يقصد به التعليل فيكون جمازا فيما قصد به

 ،و ما كان داال على العلية بطريق االلتزام و هو ما يسميه األصوليون مسلك اإلمياء  2غريها

، إال أنه ينضاف يف هذا املقام إىل األدلة 3و التنبيه، و إن عده البعض مسلكا مستقال عن األدلة النقلية
ة على العلة النصية،و هو ما ذهب إليه الطويف حيث جعله قسيما للنص الصريح يف مبحث األدلة النصي

و يف ذلك يقول:" الضرب الثاين من إثبات العلة بدليل نقلي اإلمياء و هو ضرب من اإلشارة و الفرق 
  4بينه و بني النص أن النص يدل على العلة بوصفه هلا ،و اإلمياء يدل عليها بطريق االلتزام".

 أوال: النص الصريح

و مما جاء نصا صرحيا يف التعليل باملصاحل  ،5و هو ما دل على التعليل صراحة دون احتمال لغريه
 اليت ينتظمها معىن احلظ:

 :أي شغل قلوبكم بالغم جاء يف تفسري اآلية، 6﴾لَِّكْياَل َتْحَزنُوْا َعَلى َما فَاَتُكمْ  ﴿قوله تعاىل "
و هو ظاهر فيما للنفوس إليه ميل من جرب عن فقد ، 7األعظم لئال حتزنوا على ما فاتكم من الغنيمة "

  8املراد و قيل:" حىت يعتادوا نزول املصائب فيذهب عنهم اهللع و اجلزع عند النوائب".

 :أي لفائدة استكمال 9﴾ِلَكْيال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تَ ْفَرُحوا ِبَما آتَاُكمْ  ﴿قوله تعاىل ،
ات، ألنه من أيقن أن مدركاتكم و عقولكم فال جتزعوا للمصائب ،  و ال تنصرفوا عن الشكر حال املسر 

                                                           
 . 319، ص 3مدي، مصدر سابق، جاإلحكام يف أصول األحكام، اآل -1
 . 319، ص 3، اإلحكام، ج45، ص 3، اإلهباج يف شرح املنهاج، ج140 -139، ص 3: احملصول، مصدر سابق، جينظر -2
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،  1ما بيده من النعم مفقودة ال حمالة مل يتفاقم جزعه عند الفقد ،و ال يبلغ فرحه حد البطر عند الوجد
 و ذلك من أكمل أدب النفس و غاية حظها.

 {:اْلَبَصرِ  َأْجلِ  ِمنْ  اإِلْذنُ  ُجِعلَ  ِإنََّما قوله صلى اهلل عليه و سلم .}2 

 النظر رعيا حلظ املؤمن أن يهتك سرته و تنتهك حرمته و تتبع عورته.فكان وجوب االستئذان لعلة 

و يف ذلك يقول ابن العرن:" أن اهلل سبحانه و تعاىل خصص الناس باملنازل و سرتهم فيها عن األبصار، 
و ملكهم االستمتاع هبا على اإلنفراد و حجر على اخللق أن يطلعوا على ما فيها من خارج           أو 

 .3ا بغري إذن أرباهبا، لئال يهتكوا أستارهم و يبلوا يف أخبارهم"يلجوه

 ثانيا: النص الظاهر

 و مما جاء يف التعليل به: 4و هو ما احتمل العلية و غريها

 :َها﴿قوله تعاىل َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَي ْ أي جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها و ال  5﴾َوَجَعَل ِمن ْ
 6جيفو قرهبا.

 7.﴾َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُ ُلوُبُكم ِبهِ  ﴿اىل:قوله تع 

 أي من أجل أن تطمئن قلوبكم به، فإن اهلل ملا وعدهم بالنصر أيقنوا به، و كان يف بيان سببه     

 

                                                           
 بتصرف و اختصار..، 411، ص 27سابق، جرجع التحرير و التنوير، م -1
 .180،ص6،ج5764مسلم يف صحيحه ،باب حترمي النظر يف بيت غريه ،حديث رقم : رواه  -2

 369،ص  3أحكام القرآن مصدر سابق ، ج  - 3
سالمي، وهبة الفقه اإل: أصول ينظرة و زاد بعضهم غريها، داء و أن املفتوحة املخففة و إن املكسورة الساكنة أو املكسورة املشدبو من ألفاظه الالم و ال -4

، ص  م ،2000-هد1421، 1حممد بن علي الشوكاين ،حتقيق سامي بن العرن ، الرياض ، دار الفضيلة ، ط إرشاد الفحول، ،.666، ص 1الزحيلي، ج
 .52 -44، ص 3، اإلهباج، ج885 -881

 .189سورة األعراف، اآلية:  -5
 .211، ص 9التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج -6
 .126سورة آل عمران، اآلية:  -7
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  1و هو اإلمداد باملالئكة طمأنة لنفوسهم ألن النفوس تركن إىل الصور املألوفة.

 {:فَاْظَفرْ  َوِلِديِنَها َوِلَجَماِلَها َوِلَحَسِبَها ِلَماِلَها أَلْرَبع   اْلَمْرَأةُ  تُ ْنَكحُ  قوله صلى اهلل عليه و سلم 
،حيث جعل الشارع للمكلف أن يقصد يف طلبه النكاح األمور األربعة و  2{ َيَداكَ  َترَِبتْ  الدِّينِ  ِبَذاتِ 

 إن نبه على أكثرها فضال و أعظمها نفعا.
 :و يعرفه اآلمدي بقوله:" أن يكون التعليل الزما من مدلول اللفظ وضعا ال أن يكون  اإليماء

تدل على التنبيه بواسطة قرينة،. و يستفاد ذلك من خالل اإلشارة و 3اللفظ داال بوضعه على التعليل"
أو يفرق بني األمرين بذكر الصفة أو ،أن يقرتن احلكم بالوصف  ،أو ذلك كأن يقع احلكم موقع اجلواب

 و مما جاء إمياء و تنبيها: ،، و غريها مما ينظر يف حمله4الغاية أو االستثناء

 :5.﴾َوَمن يَ تَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا﴿قوله تعاىل 

 كان ترتيب احلكم على الوصف بصيغة اجلزاء، إمياء بأن التقوى سبب يف اخلالص من الشدائد ف

 6.﴾َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبهُ ﴿و الكرب و هو حظ ظاهر،و من ذلك قوله تعاىل:

 7أي ألجل توكله ألن اجلزاء يتعقب الشرط.

 :َها ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا نَّْحُن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة  َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالةِ ﴿قوله تعاىل َواْصطَِبْر َعَلي ْ

 و يف اآلية إمياء إىل حصول الرزق يف طريق االمتثال بإقامة الصالة و االصطبار عليها.، 8﴾لِلت َّْقَوى

                                                           
 .78، ص 4التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج -1
 .أخرجه الشيخان و اللفظ ملسلم-2
 .320 -319، ص 3اإلحكام يف أصول األحكام، ج -3

         ، 3مدددددي، ج، اإلحكددددام لآل891 -886: يف صدددديغ اإلميدددداء، إرشدددداد الفحددددول، ص ينظددددرو  633، ص 1أصددددول الفقدددده اإلسددددالمي، مرجددددع سددددابق، ج -4
 .  328 -320ص 

 .02سورة الطالق، اآلية:  -5
 .30سورة الطالق، اآلية:  -6
 .889إرشاد الفحول، مصدر سابق، ص  -7
 .132سورة طه، اآلية:  -8
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كان النبي صلى اهلل عليه و سلم إذا أخرج عبد الرزاق يف مصنفه من حديث رجل من قريش قال:} 

 1{.﴾ بِالصَّالةِ  َأْهَلكَ  َوْأُمرْ ﴿ :دخل على أهله بعض الضيق في الرزق أمر أهله بالصالة ثم قرأ 

املذكورة جيد أهنا مل تنحصر يف علل األحكام الشرعية و تعدهتا لتنتظم األحكام  إن املتتبع لألمثلة
 يف غزوة أحد باهلزمية و فوات املراد القدرية ،و من ذلك ما جاء يف تعليل ابتالء املؤمنني

و جعل الزوجات من جنس األزواج،و إن كان األصل يف القدر الشرعي االمتثال و السعي يف بذل  
يل ،و األصل يف القدر الكوين الرضا و التسليم باملقدور و املقضي، إال أن مثل هذه أسباب التحص

املغايرة ال تنفي وحدة مقصد التعليل و هو تقرير مقام التعبد، و حصول اإلذعان و التسليم حبكمة اهلل 

ٌر َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشيْ ﴿عز و جل فيما حكم و قضى و قدر، فثمة اخلري كله قال تعاىل: ًئا َوُهَو َخي ْ

، و مىت كانت النفوس من ذلك على يقني، الذت بالصرب حني الفقد و هلجت بالشكر حال  2﴾لَُّكمْ 
و حترت األقرب إىل حتقيق مراد الشراع عند التخيري  الوجد، و أذعنت باالمتثال عند األمر و النهي،

 عباده . فحصلت من ذلك حظوظا عاجلة و آجلة امنت هبا اهلل عز و وجل على

 المسلك الثالث: الوعد و الوعيد

إن بيان القرآن الكرمي لألحكام مل يكن على سنن البيان املعروف يف القوانني الوضعية بأن يذكر 
األوامر و النواهي جمردة عن معاين الرتغيب و الرتهيب، و إمنا يسوقها حمتفة بالوعد و الوعيد ليكون 

 3ليه بدافع اخلوف و الرجاء.حاديا للنفس إىل االمتثال و معينا ع

لذلك كان من أظهر املسالك اليت ثبت هبا رعي الشارع حلظوظ املكلفني يف القرآن الكرمي الوعد 
و الوعيد، و لبيان هذا املسلك نقف على حقيقة الوعد و الوعيد و شواهدمها و من مثة داللتهما على 

 املعىن املراد.

                                                           
 .49،ص3،ح4744أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،كتاب الصالة ،باب الصالة من الليل ،حديث رقم-1

 .216البقرة، اآلية: سورة  -2
 .488، ص م 2001-ه1421، 8حممود شلتوت ،دار الشروق ، ط اإلسالم عقيدة و شريعة،  -3
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 أوال: حقيقة الوعد و الوعيد 

، قال تعاىل:   1: الرتجية بالقول. يقال: وعدته أعده وعدا ،و يكون ذلك خبري أو شرلغةالوعد 

َوَعَد اللَّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت  ﴿و قال سبحانه: 2.﴾َوَعدَُكُم اللَُّه َمَغاِنَم َكِثيَرًة تَْأُخُذونَ َها ﴿

 4أما الوعيد و التوعد فهو التهدد و ال يكون إال بشر. 3.﴾َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها

على أن االستعمال الشائع للوعد يف اخلري جعله خمتصا به حال اإلطالق، حىت أنه مىت استعمل يف الشر 
 5محل على اجملاز أو التهكم.

و حقيقة الوعد إطماع و ترجية ألن الواعد يطمع املوعود و يرجيه بتحقيق مقاصده ،و نيل ما 
، أما الوعيد فهو ختويف و هتديد لصرف النفوس عما فيه جلب الفساد 6ينفعه فيما يستقبل من الزمان

 العاجل أو اآلجل.

 :شواهدهما في القرآن الكريم 

         ال ختتص شواهد الوعد مبا جاء بلفظ الوعد خاصة، فقد يستفاد من ألفاظ أخرى كالبشارة
و مثله الوعيد  10،و غري ذلك، 9،و القسم 8،و أساليب أخرى كرتتيب اجلزاء بصيغة الشرط 7و احلق

يستفاد من كل ما يدل على التهدد، و الظاهر من النصوص القرآنية أهنا مجعت يف الوعد و الوعيد بني 
جاء يف  أمور الدنيا و اآلخرة، و بني مصاحل اجلسد و الروح، تقريرا ألصل الشمول، و بيان ذلك فيما

                                                           
 .125، ص 5معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج -1
 .20سورة الفتح، اآلية:  -2
 .68سورة التوبة، اآلية:  -3

 .125، ص 6و معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج  4872، ص 54، ج 6سابق، اجمللد  رلسان العرب، مصد -4
 .133،ص 10حممد األلوسي ،بريوت ، دار احياء الرتاث العرن ،ج روح املعاين، -5
 .12، ص 1الوعد األخروي، شروطه و موانعه، عيسى بن عبد اهلل السعدي، دار عامل الفوائد، )د.ت(، ج  -6
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ  ( و قوله:﴿09﴾ )سورة اإلسراء، اآلية: َويُ َبشُِّر اْلُمْؤِمِنينَ  تعاىل:﴿ و منه قوله -7  (47﴾ )سورة الروم، اآلية: وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ
 (.13﴾ )سورة النساء، اآلية: َوَمن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّات  قال تعاىل:﴿  -8
 (.40﴾ )سورة احلج، اآلية: َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصُرهُ قال تعاىل:﴿  -9

 .20-12، ص 1: الوعد األخروي، املرجع نفسه، ج ينظر -10
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، يُ ْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّْدرَارًا، فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا ﴿الوعد بأمور الدنيا:قوله تعاىل:

  1.﴾َويُْمِددُْكْم بَِأْمَوال  َوبَِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّات  َوَيْجَعل لَُّكْم أَنْ َهارًا

فسري هذه اآلية:" و هذا وعد خبري اآلخرة و رتب عليه وعدا خبري الدنيا يقول ابن عاشور يف ت
 2بطريق جواب األمر". و يف ذلك كما يقول:" داللة على أن اهلل جيازي عباده الصاحلني بطيب العيش".

اًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن ذََكر  َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحيَ  ﴿و قوله تعاىل:

و قد تقدم تفسري احلياة الطيبة، و أنه يراد هبا السعادة،                 و  3.﴾بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ 
 القناعة.

ُمَحمَّد  َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم   َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما نُ زَِّل َعَلى ﴿و قوله تعاىل: 

ُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوَأْصَلَح بَاَلُهمْ   .6، و قال القرطيب املراد إصالح أمور الدنيا5، باهلم أي حاهلم4﴾َكفََّر َعن ْ

يُطَاُف َعَلْيِهم ، اْدُخُلوا اْلَجنََّة أَنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحبَ ُرونَ  ﴿أما النعيم األخروي فهو ال خيفى،قال تعاىل: 
َوتِْلَك ، ِبِصَحاف  مِّن َذَهب  َوَأْكَواب  َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنُفُس َوتَ َلذُّ اأَلْعُيُن َوأَنُتْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  7.﴾اْلَجنَُّة الَِّتي ُأورِثْ ُتُموَها ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

 و اآلخرة كذلك الوعيد جاء بأمور الدنيا و اآلخرة،و كما أن الوعد القرآين مجع بني خريي الدنيا 

 و من ذلك إيعاد املتكربين بصرفهم عن آيات اهلل.

 ، و املفرتين بالذلة  1﴾َسَأْصِرُف َعْن آيَاِتَي الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ  ﴿قال تعاىل:
                                                           

 .12 -10سورة نوح، اآليات:  -1
 .199، ص 29التحرير و التنوير، ج  -2
 . 97سورة النحل، اآلية:  -3
 .02سورة حممد، اآلية:  -4
 .110، ص 5احملرر الوجيز، ج  -5
 .241، ص 19اجلامع ألحكام القرآن، ج  -6
 .72 -70سورة الزخرف، اآليات:  -7
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نْ َيا ِإنَّ الَِّذيَن  ﴿و  الصغار،قال تعاىل: اتََّخُذوْا اْلِعْجَل َسيَ َناُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّبِِّهْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَياِة الدُّ

  3مالك:" ما من مبتدع إال و جتد فوق رأسه ذلة مث قرأ اآلية". اإلمام قال ، 2﴾وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَترِينَ 

و الضنك كما جاء يف التفسري  ،4﴾َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ  ﴿و منه قوله تعاىل:
،فاملعرض عن الدين كما يقول القرطيب:" مستول عليه احلرص الذي ال يزال  5النكد الشاق من العيش

 وحالهيطمح به إىل االزدياد من الدنيا مسلط عليه الشح، الذي يقبض يده عن اإلنفاق فعيشه ضنك 
 يف وكان رزقه، عليه وتشوش وقته عليه أظلم إال ربه ذكر عن أحد يعرض ال: بعضهم قال كما  مظلمة،

 6".ضنك عيشة

، َجَهنََّم َيْصَلْونَ َها فَِبْئَس اْلِمَهادُ ، َهَذا َوِإنَّ لِلطَّاِغيَن َلَشرَّ َمآب    ﴿و من الوعيد األخروي، قوله تعاىل:

 7.﴾ َهَذا فَ ْلَيُذوُقوُه َحِميٌم َوَغسَّاقٌ 

و ليس املقام مقام استغراق للصور فيكتفى بالقدر الذي يتضح به املراد،وهو بيان وجه داللته 
على إثبات حظوظ املكلفني ،و يف ذلك ميكن القول أن الشارع احلكيم وعد املكلفني بأمور كثرية يف 

ان ذلك طريق االمتثال هبا صالح دنياهم و أخراهم، و يف املقابل توعدهم لصرفهم عن كل فساد فك
تقريرا حلظوظهم، هذا من جهة القصد الشرعي، أما من جهة قصد املكلف و فعله فإنه كما يقول 
الشاطيب:" ملا كان طلب احلظ األخروي سائغا بإثبات الشارع له دل على جواز طلب احلظ العاجل مث 

و لو كان  إن الرتغيب يف دخول اجلنة و الرتهيب من دخول النار حتريض للنفوس على طلب احلظوظ
 .8قادحا يف العمل لكان مذكرا مبا يقدح و هو باطل"

                                                                                                                                                                                           
 .146سورة األعراف، اآلية:  -1
 .152سورة األعراف، اآلية:  -2
 .345، ص 9اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج  -3
 .124سورة طه، اآلية:  -4
 .68، ص 4احملرر الوجيز، مصدر سابق، ج  -5
 .157، ص 14ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج اجلامع  -6
  .57 -55سورة ص، اآليات:  -7

 210، ص  2املوافقات ، مصدر سابق ، ج - 8
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و قد ثبت عند أهل النظر، أن اإلنسان ال يتحرك إال حبظ و الرباءة من احلظوظ صفة إهلية، 
فكان نوط األحكام باجلزاء الدنيوي و األخروي بصيغة الوعد و الوعيد، إثبات للحظ من هذه اجلهة          

و جل لكلف عباده مع اإلعراض عن احلظوظ، لكنه امنت عليهم بأن جعل هلم يف و لو شاء اهلل عز 
 1طريق عبادته حظوظا عاجلة و آجلة يتنعمون هبا.

 بما للنفس فيه حظ ظاهر : الدعاءالمسلك الرابع

،و عرفه اخلطان بأنه:" استدعاء العبد ربه عز و جل 2الدعاء يف اللغة الرغبة إىل اهلل عز وجل      

َلن نَّْدُعَو ِمن  ﴿،و يأيت يف القرآن الكرمي و يراد به العبادة". قال تعاىل: 3اية و استمداده إياه املعونةالعن

، أي لن نعبد إهلا دونه، كما يرد مبعىن التوحيد و الثناء، و مسألة اهلل العفو و الرمحة و ما 4﴾ُدونِِه ِإَلًها
،و هو القدر املراد االستدالل به، إذ ثبت بنص القرآن الكرمي  5يقرب منه، و مسألة احلظ من الدنيا

 مشروعية الدعاء مبا فيه للنفس حظ ظاهر و جاء حكاية عن األنبياء و الصاحلني.

ُر اْلَوارِثِينَ  ﴿قال تعاىل: ، و هو أصل يف طلب 6﴾َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى رَبَُّه َربِّ ال َتَذْرِني فَ ْرًدا َوأَنَت َخي ْ

، و قد تقدم ما 7﴾َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدق  ِفي اآلِخرِينَ  ﴿الولد،و قال يف دعاء إبراهيم عليه السالم:
 يف اآلية من داللة على قصد الثناء الصاحل و كونه مما ال يقدح يف اإلخالص.

ا آتَِنا ِفي رَب َّنَ  ﴿كما جاء يف وصف املؤمنني و ما هم عليه من طلب خري الدنيا و الدين قوله تعاىل:

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   .8﴾الدُّ

                                                           
  179 ص،  2ج  ،املصدر نفسه -1
 .1385، ص 16لسان العرب، مصدر سابق، اجمللد الثاين، ج -2
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 و قد ثبت عن نبينا الكرمي عليه الصالة و السالم أنه دعا بأمور كثرية دنيوية كاالستعاذة من الفقر

 ن ذلك: ،وم 1و الدين و غلبة الرجال، و مشاتة األعداء، و اهلم ،و أن يرد إىل أرذل العمر 

 َواْلُجْبنِ  َواْلُبْخلِ  َواْلَكَسلِ  َواْلَعْجزِ  َواْلَحَزنِ  اْلَهمِّ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
 2{. الرَِّجالِ  َوَغَلَبةِ  الدَّْينِ  َوَضَلعِ 

 َجْهدِ  ِمنْ  يَ تَ َعوَّذُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ قال:}  -رضي اهلل عنه –و عن أن هريرة 
 3{. اأْلَْعَداءِ  َوَشَماَتةِ  اْلَقَضاءِ  َوُسوءِ ، الشََّقاءِ  َوَدَركِ  ،اْلَباَلءِ 

و املراد جبهد البالء املشقة، قال ابن بطال:" جهد البالء كل ما أصاب املرء من شدة مشقة و ما ال 
دفعه، و درك الشقاء يكون يف أمور الدنيا و يف أمور اآلخرة ،و كذلك طاقة له حبمله و ال يقدر على 

  4سوء القضاء العام يف النفس و املال و األهل و الولد و اخلامتة و املعاد".

و ال تعارض بني املذكور و أصل القضاء و القدر، فإن الدعاء سبب من األسباب اليت جعل للمكلف 
الت، و قد علم أن اهلل عز و جل هو املسبب احلقيقي ،و لو شاء ملا التذرع هبا لنيل احلوائج و سد اخل

رتب املسببات على أسباهبا ،و لكنه و حلكمة بالغة أجرى نظام الكون و احلياة على قوانني و سنن هي 
أبلغ يف حتقيق مقصده من اخللق، هذا من جهة و من جهة أخرى، فالدعاء حتريض للنفس على بذل 

 املطلوب بعد التوكل و استدعاء اخلالق العناية و استمداده املعونة. األسباب و السعي يف

، فكان 5﴾َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ﴿و قد أمر اهلل عز و جل عباده أن يدعوه خوفا و طمعا،قال تعاىل:
من حظوظهم رعي جانب اخلوف من عقاب اهلل  و الطمع يف ثوابه، و قد مشل اخلوف و الطمع مجيع 

به أغراض املسلمني حنو رهبم يف عاجلهم و آجلهم بأن ييسر هلم أسباب حصول ما يطمعون  ما تتعلق

                                                           
 .279ص ، 4ج  املوافقات، مصدر سابق، -1

 329،ص2ج. 2893أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد، باب من غزا بصيب للخدمة، حديث رقم:  -2
 162،ص 4ج.6347أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البالء، حديث رقم:  -3
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فكان مثل هذا احلظ معينا على االمتثال و ذريعة إىل حتصيل خري  1و جينبهم أسباب حصول ما خيافون،
 الدنيا و اآلخرة، و هو املراد باالستدالل.

س و داعي الطبع، أن مما جبل عليه و من دالالت مشروعية الدعاء على رعي باعث النف
اإلنسان الضعف و العجز و طلب يد العون، فكان حريا أن يطلب ذلك من خالق اخللق و رازقهم،       

و هي سنة درج عليها األولون و اآلخرون، مؤمنهم و كافرهم، إال أن املؤمن غالب أحواله التضرع بني 
 فال حتصل منه املسألة إال حال اشتداد الكرب يدي اخلالق، أما املعرض عن الذكر و الدعاء، 

 2.﴾َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدَعاء  َعرِيض   ﴿و نزول املصائب،قال تعاىل:

َوِإَذا َمسَّ اإِلنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ  ﴿و قال عز و جل:

 3.﴾َكَأن لَّْم َيْدُعَنا ِإَلى ُضرٍّ مَّسَّهُ 

 المسلك الخامس: اإلخبار بتكريم اإلنسان

يضاف إىل ما تقدم من األدلة النصية على رعي الشارع حلظوظ املكلفني التكرمي اإلهلي لإلنسان 

ْمَنا بَِني آَدَم َوَلَقْد َكرَّ ﴿و الذي عرب عنه القرآن الكرمي بأكثر من صيغة و يف أكثر من موضع، قال تعاىل:

 .4﴾َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ 

و التكرمي جعله كرميا أي نفيسا غري مبذول و ال ذليل يف صورته و ال يف حركته، أو يف أسباب تناوله 
 5ألنواع املباحات، إضافة إىل ما حباه به الشارع من آلة الفكر و املعرفة و احلواس الظاهرة و الباطنة.

                                                           
 .470، ص 8التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج -1
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،يقول ابن العرن:" ليس هلل تعاىل خلق هو 1﴾َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيم   ﴿ل تعاىل:قا
أحسن من اإلنسان فإن اهلل خلقه عاملا قادرا مريدا متكلما مسيعا بصريا مدبرا حكيما ،و هي صفات 

و ليس املعىن املماثلة أو املشاهبة، إمنا إثبات هذه الصفات على وجه يناسب خصائص النوع  2الرب "،
اإلنساين، ويقضي بتكرميه و تفضيله يقول الريسوين:"هذه الصفات الربانية اليت منح اإلنسان قبسا منها 

متنحه هذا التفوق ومنح القدرة على تنميتها و استثمارها، هي كنز اإلنسان و رصيده األغلى ،وهي اليت 
، مث إن ثبوت هذا التكرمي و إن دل عليه النص الصريح فقد تقرر بتتبع اإلشارات و 3و هذا االمتياز"

 املعاين، و من ذلك ما ثبت يف القرآن الكرمي، من خلق اهلل عز و جل لإلنسان بيديه 

لى نفاسته ال يسع و النفخ فيه من روحه و إسجاد مالئكته له و استخالفه يف أرضه، و هو حبث ع
 املقام التفصيل فيه، و غاية املراد أن مثل هذا التكرمي أصل يف إثبات رعي الشارع حلظوظ املكلفني 

 و مصاحلهم اخلاصة، إذ ال تتصور حقيقته، و املكلف حمجور عليه يف حتصيل حظوظه العاجلة

من كرم أحدا مث سعى يف حتصيل  و اآلجلة ،و قد تنبه إىل ذلك الرازي يف احملصول فعرب عنه بقوله:"  و
مطلوبه كان ذلك السعي مالئما ألفعال العقالء، مستحسنا فيما بينهم فإذن ظن كون املكلف مكرما 

 4يقتضي طن أن اهلل تعاىل ال يشرع إال ما يكون مصلحة له ".

 

،فال عجب  و يف هذا املعىن يقول القرضاوي:" و إذا كانت هذه هي قيمة اإلنسان و مكانته يف اإلسالم
 5أن تعىن شريعته بإشباع حاجاته و رعاية ضروراته و حتقيق مطالبه احليوية".

 المطلب الثاني: سكوت الشارع

                                                           
 .04سورة التني، اآلية:  -1

 .415، ص 4جمصدر سابق ،أحكام القرآن،  -2
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لقد تقرر عند احملققني من أهل النظر أن األحكام تستفاد من داللة اللفظ كما تستفاد من مقام 
يتلمسها النظر حال اخلطاب  السكوت، مىت حتققت الشروط و انتفت املوانع و كذلك مقاصد التشريع

،و هو  1و حال الرتك، و املراد باملعىن األخري سكوت الشارع عن احلكم فال يتعرض له بنفي أو إثبات
خيتلف من حيث الداللة على األحكام بوجود موجبها املقتضى هلا أو عدمه، األمر الذي قرره الشاطيب 

 فكان حريا الوقوف عنده بيانا و استثمارا. أصال ضابطا للتفريق، و درك مقصد الشارع من السكوت

فال يقرر فيه حكما عند نزول  له، يالمقتض الحكم سكوت الشارع مع قيام موجب :الفرع األول
،و ختتلف داللة مثل هذا السكوت باختالف متعلقه من   2النازلة زائدا على ما كان يف ذلك الزمان

العادات أو العبادات إذ هو يف العبادات كما يقول صاحب املوافقات:" كالنص على أن قصد الشارع 
أن ال يزاد فيه و ال ينقص ألنه ملا كان هذا املعىن املوجب لشرع احلكم العملي موجودا مث مل يشرع احلكم 

رحيا يف أن الزائد على ما هنالك بدعة زائدة و خمالفة ملا قصده الشارع، إذ فهم داللة عليه كان ذلك ص
،خبالف املعامالت فال يفهم  3من قصده الوقوف عند ما حد هنالك ،ال الزيادة عليه و ال النقصان منه"

 من السكوت حظر و ال توقف.

و بيان ذلك أن العبادة ملا كانت حقا خالصا هلل تعاىل حيث ال يتعبد إال مبا شرع، كان األصل 
فيها التوقف و االقتصار على ما بينه الشرع دون زيادة أو نقصان، لذلك كان الغالب يف أحكامها 

  التفريع، و إن وجب التنبيه على أن ما جاء جممال يف القرآن الكرمي كالصالة و صفة احلج

و أنصبة الزكاة، و أنواع النوافل و التطوعات بينته السنة النبوية و كل زيادة على ذلك مل تننب على أصل 
خاص بدعة تقرر من الشرع إلغاؤها و ردها،و يف ذلك يقول الطاهر بن عاشور:" العبادات مبنية على 

                                                           
 .173مقاصد الشريعة و عالقتها باألدلة الشرعية، مصدر سابق، ص  -1
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نادرة تدخل حتت حكم  مقاصد قارة فال حرج يف دوامها أو لزومها لألمم و العصور ،إال يف أحوال
    1الرخصة".

فهي التدابري و الوسائل اليت يتخذها البشر لتسيري شؤون حياهتم ،و سد حاجاهتم  أما المعامالت:
 الفردية و اجلماعية، و هي تتسم بالتجدد و التشعب و التغيري، و ملا كان اإلنسان مبا وهبه اهلل عز

 2لها اهلل تعاىل إليه و اكتفت الشرائع بالضبط و التقننيو جل أهال للتصرف فيها إنشاء و تطويرا أوك 

و كان الغالب يف أحكامها جرياهنا على مقتضى اإلباحة سواء بداللة النص أو التقرير أو الرباءة 
 األصلية.

و بناء على ما تقدم ينتظم أصل السكوت يف أبواب العادات و املعامالت معاين أمهها، جتنب      
 ريع، و تقرير الشارع.التفريع وقت التش

  3تجنب التفريع وقت التشريع: .أ

إن املتتبع داللة خطاب الشارع على األحكام و املسائل املتعلقة بأنواع العادات و املعامالت، 
جيد أن الشارع احلكيم تشوف يف قسم كبري إىل جتنب التفريع وقت التشريع و نوط األحكام باألوصاف 

 و املعاين الكلية،فيكون املسكوت عنه داخال يف حكم املنطوق ردا إىل تلك األصول 

ن الكرمي أحكام آالدكتور مصطفى شليب :"لقد أمجل القر القواعد الكلية، ويف هذا املعىن يقول و 
حل أف ،و دفع الضرورات،يقتضيه تبادل احلاجات  املعامالت فاكتفى يف قانوهنا بالنص على إباحة ما

أن تبىن عليه و أشار إىل األساس الذي ينبغي  ،و غريها من عقود املعامالت البيع و اإلجارة و الرهن

َنُكم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلى  ﴿قال تعاىل:، 4تلك املعامالت و هو الرتاضي َواَل تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم بَ ي ْ

                                                           
 .203مقاصد الشريعة، ص  -1
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،يقول ابن العرن يف تفسري هذه اآلية  1﴾اْلُحكَّاِم لَِتْأُكُلوْا َفرِيًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإِلْثِم َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ 
أهنا:" من قواعد املعامالت و أساس املعاوضات ينبّن عليها و عد أربعا اآلية السابقة"، و قوله تعاىل:        

،و على هذا السنن  3و أحاديث الغرر و اعتبار املقاصد و املصاحل ، 2﴾َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا ﴿
أغلب أحكام املعامالت على هيئة قواعد عامة كحل الطيبات و حترمي اخلبائث، و املنع من البغي  جاءت

 4و االعتداء و الغش و اخليانة و إجياب العدل و األمانة وغريها...

و هو أصل عظيم يف رعي مصاحل املكلفني و حظوظهم،ذلك أن املعامالت حباجة إىل اختالف 
العصور، فاحلمل فيها على حكم ال يتغري حرج عظيم على كثري من  تفاريعها باختالف األحوال و

مث إن من لوازم التفريع كثرة التكاليف فيما األصل فيه ترك الكلفة، و ال خيلو ذلك من  5طبقات األمة،
مشقة و عنت جاء الشرع  برفعهما عونا للعبد على االمتثال و تقريرا ملصاحله العاجلة و اآلجلة، و يف 

امالت بقيد الشرع دفع للتعارض ،و منع من االسرتسال مع دواعي األهواء             و ضبط املع
 الشهوات.

و هو أن يسكت الشارع سواء كان الرسول صلى اهلل عليه و سلم أو الوحي : تقرير الشارع .ب
 من قول أو فعل و يكون عدم إنكاره و بيان فساده داال على رضا ينعلى أمر شائع بني الناس و معا

شيء عن تغيريه،  ينةو يف هذا املعىن يقول السرخسي:" سكوت صاحب الشرع عن معا ،6الشارع عنه
فلو كان احلكم خبالفه لبني ذلك  ،يكون بيانا منه باعتبار حاله فإن البيان واجب عند احلاجة إىل البيان

  7ال حمالة و لو بينه لظهر".

                                                           
 .188سورة البقرة، اآلية:  -1

 .275سورة البقرة، اآلية:  -2
 137، ص1القران، مصدر سابق، جأحكام  -3
 .305تعليل األحكام، مرجع سابق، ص  ينظر -4

 .404مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  -5
 .191طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص  -6

 . 50ص  ،2، جمصدر سابقأصول السرخسي،  -7
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على ما اعتادوه يف معامالهتم، و ما استداموه من مآكل  و مثاله إقرار النيب صلى اهلل عليه و سلم الناس
ومشارب و مالبس مما دل على أن مجيعها مباح يف الشرع، إذ ال جيوز منه صلى اهلل عليه و سلم أن يقر 
الناس على منكر حمظور، فإن اهلل تعاىل وصفه باألمر املعروف و النهي عن املنكر فكان سكوته بيانا أن 

َهاُهْم َعِن ي﴿، قال عز و جل: 1املعروف خارج عن املنكرما أقره داخل يف  ْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

"و  يَ ْنِزلُ  َواْلُقْرآنُ  نَ ْعِزلُ  ُكنَّا و أبان عنه يف قوله:" -رضي اهلل عنه -، األمر الذي فهمه جابر2﴾اْلُمنَكرِ 
َهى َشْيًئا َكانَ   َلوْ  يف رواية:"  ،و هذا من كمال فقه الصحابة  3" .اْلُقْرآنُ  َعْنهُ  لَنَ َهانَا َعْنهُ  يُ ن ْ

 4و علمهم و استيالئهم على معرفة طرق األحكام و مداركها.
 و يدخل يف هذا املعىن مرتبة العفو اليت جاء النص عليها يف القرآن الكرمي و بينتها السنة النبوية، 

يَا أَي َُّها ﴿،قال تعاىل:      5بتحليل أو حترميو املراد هبا يف هذا املقام، الرتك أي عدم النص يف املسألة 
َها ِحيَن يُ نَ زَُّل اْلقُ  ْرآُن تُ ْبَد َلُكْم الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإن َتْسأَُلوْا َعن ْ

َها حدودا فال تعتدوها، و فرض لكم :} إن اهلل حد و قال صلى اهلل عليه و سلم 6.﴾َعَفا اللَُّه َعن ْ
فرائض فال تضيعوها و حرم أشياء فال تنتهكوها و سكت عن أشياء من غير نسيان رحمة من ربكم 

{ للصحابة يف فال تبحثوا عنها، و اخلطاب يف قوله:}7{و لكن رحمة منه، فأقبلوا و ال تبحثوا عنها
زيادة التكاليف من إجياب واجبات أو  زمن نزول الوحي حىت ال يرتتب على حبثهم و تكلفهم الشديد

 .8حترمي حمرمات

                                                           
  223، ص 3كشف األسرار، مصدر سابق، مصدر سابق، ج  -1
 .157األعراف، اآلية: سورة  -2
 متفق عليه و اللفظ للبخاري . -3
 709 ، ص1جم ،2000-ه 1421،  1ابن القيم ،حتقيق بشري حممد عيون ،بريوت ، دار البيان ، ط أعالم املوقعني،  -4
 .161، ص 8اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -5
 .101سورة املائدة، اآلية:  -6
 218،ص 4ج. 7194مستدركه، كتاب األطعمة، حديث رقم: أخرجه احلاكم يف -7
 . 15عوامل السعة و املرونة يف الشريعة اإلسالمية، يوسف القرضاوي ، ص  -8
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و اختالفهم على  مسائلهم كثرةمن قبلكم   الذين هلكأذروني ما تركتم فإنما و جاء يف احلديث:} 
 َوَما َحاَللٌ  فَ ُهوَ  ِكَتاِبهِ   ِفى اللَّهُ  َأَحلَّ  َما مرفوعا قال:} -رضي اهلل عنه-،وعن أن الدرداء   1{أنبيائهم

بَ ُلوا َعاِفَيةٌ  فَ ُهوَ  َعْنهُ  َسَكتَ  َوَما َحَرامٌ  فَ ُهو َحرَّمَ   َتالَ  ثُمَّ  ، َنِسيًّا َيُكنْ  َلمْ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َعاِفَيَتهُ  اللَّهِ  ِمنَ  فَاق ْ

 3{.2﴾َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا ﴿: اآليَةَ  َهِذهِ 
و إمنا رمحة بالناس فهي  و ظاهر هذه النصوص أن هناك أشياء سكت عنها الشارع من غري نسيان هلا

 4عفو باقية على اإلباحة األصلية.

إن مثل هذه املساحة التشريعية املرتوكة الختيار املكلف ،جمال رحب حلرية التصرف يف حدود 
القواعد و الضوابط الشرعية، فكانت القاعدة املقررة أن األصل يف العادات و املعامالت اإلباحة، ما مل 

 التحرمي.يرد الدليل باحلظر و 

إال أنه مما ينبغي مالحظته أن االستدالل مبثل هذا السكوت و لو بوجود املقتضي زمن التشريع 
شرطه عدم معارضة األصول الكلية، إذ عدم النص ال يقتضي مطلقا عدم الدليل، و ال أجد أبلغ مما 

فيه نصا لتعطلت  ذكره القرطيب يف هذا املقام، حيث يقول:" لو التزمنا أن ال حنكم حبكم حىت جند
، و يف وجوب الرد إىل  5الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، و إمنا هي الظواهر و العمومات و األقيسة"

األصول يقول السمعاين:" و أما الشيء إذا كان له أصل يف الوجوب أو السقوط فإن السكوت قد يقع 
  6كرير البيان واجبا يف كل حال ".عنه يف بعض األحوال استغناء مبا تقدم من البيان فيه، و ليس ت

و هذا باب دقيق من أبواب النظر يقتضي ربط اجلزئيات بالكليات و املنطوق باملسكوت، حىت 
 ال ينأى من رام درك أحكام الشرع و مقاصد التشريع جبانبه عن هدى الشارع و مراده.

                                                           
 يقددع ال ومدا تكليدف بدده يتعلدق ال أو إليده ضددرورة ال عمدا سدؤاله إكثددار وتدرك سدلم و عليدده اهلل صدلى ريهقتدو  بدداب كتاب الفضدائل ،رواه مسدلم يف صدحيحه. -1

 68،ص4،ج 1337،حديث رقم :ذلك وحنو
 .64سورة مرمي، اآلية:  -2

 12،ص10،جُيش َربُ  أَو   يُدؤ َكلُ  ممَا حَت رميُهُ  ذُِكرَ  َما َمع ىَن  يف َكانَ   َوالَ  حَت رميُهُ  يُذ َكر   ملَ   َما باب، الكربىرواه البيهقي يف السنن  -3
 .205 طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص -4

 .202، ص 4: البحر احمليط، جينظرو املراد هبا: أن يسكت النيب عليه السالم عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بني يديه أو يف عصره و علم به،  -5
 .453، ص 3قواطع األدلة، مصدر سابق، ج -6
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ة، ليكون أصال ضابطا و هلذا السبب تقدم احلديث عن نوط األحكام باألوصاف و املعاين الكلي
 للسكوت مبعىن ترك النص.

و يضاف إىل ذلك ما ذكره العلماء من شروط لالحتجاج بالسنة التقريرية ،باعتبارها فرعا عن 
 تقرير الشارع، وجب الوقوف عندها و قد عد منها أمورا نذكرها فيما يلي:

 1أو مشاهدته. أن يعلم النيب صلى اهلل عليه و سلم بالفعل سواء حصل العلم بسماعه 
  أن يكون املقر منقادا للشرع بأن يكون مسلما سامعا مطيعا، أما إن كان كافرا فإقراره على الفعل

ال يعد إباحة له أو رضا به ،و من ذلك إقراره أهل الكتاب على معامالهتم و شعائرهم          و 
فيا ال يعلمه مجهور الصحابة، و عقائدهم، و اختلف يف املنافق و الظاهر التفريق بني من كان نفاقه خ

بني اجملاهر بالنفاق، و العتو و العناد، فإن إقراره ليس حجة بال خالف، و من ذلك سكوته صلى اهلل 
عليه و سلم عن بعض ما كان يفعله عبد اهلل بن أن سلول، إحالة على ما هو معلوم من تشريعات يف 

 2تلك األفعال و أمثاهلا أو سدا للذريعة.
  يكون قد علم من حاله صلى اهلل عليه و سلم إنكاره لذلك الفعل قبل وقوعه و بعد أن ال

 3وقوعه، حىت يستقر ذلك شرعا ثابتا و حكما راسخا ال حيتمل التغيري و النسخ.
  أن ال يكون املقر ممن يزيده اإلنكار سوءا و يغريه بشر مما هو عليه، و هذا الشرط خاص بغري

  4أرجح األقوال ألن اإلنكار واجب يف حقه إلزالة توهم اإلباحة.الرسول صلى اهلل عليه يف 
  أن ال مينع من اإلنكار مانع سوى ما تقدم فإن وجد مانع صحيح، أمكن إحالة اإلقرار عليه فال

يكون حجة و من هذه املوانع، أن يسكت يف انتظار الوحي و يعلم ذلك من حاله فال يكون سكوته 
 1قبل البيان حجة.

                                                           
م، 1996 -هددد1417، 5األشددقر، بدريوت، مؤسسددة الرسددالة، طأفعدال الرسددول صددلى اهلل عليدده و سدلم و داللتهددا علددى األحكددام الشدرعية، حممددد سددليمان  -1

 .109، ص 2ج

 .224، ص 3، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم، البزدوي، ج204، ص 4، البحر احمليط، مصدر سابق، ج107: املرجع نفسه، ص ينظر -2
 .111ص  ،2ج أفعال الرسول صلى اهلل عليه و سلم و داللتها على األحكام الشرعية، مرجع سابق، -3
 .204، ص 4البحر احمليط، مصدر سابق، ج -4
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يرات النيب صلى اهلل عليه و سلم اليت يستفاد منها اإلباحة إقراره على أكل الضب، أخرج و من تقر 
 بَ ْيتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َدَخلَ  أنه :" -رضي اهلل عنه-البخاري عن خالد بن الوليد

 النِّْسَوةِ  بَ ْعضُ  فَ َقالَ  بَِيِدهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ِإلَْيهِ  فََأْهَوى 2َمْحُنوذ   ِبَضبٍّ  فَأُِتيَ  َمْيُمونَةَ 
 َيَدهُ  فَ َرَفعَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َضبٌّ  ُهوَ  فَ َقاُلوا يَْأُكلَ  َأنْ  يُرِيدُ  ِبَما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأْخِبُروا
 َخاِلدٌ  قَالَ  َأَعافُهُ  فََأِجُدِني قَ ْوِمي بَِأْرضِ  َيُكنْ  َلمْ  َوَلِكنْ  اَل  فَ َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا ُهوَ  َأَحَرامٌ  فَ ُقْلتُ 

 3". يَ ْنظُرُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َوَرُسولُ  فََأَكْلُتهُ  فَاْجتَ َرْرتُهُ 
فيما وجد يف عصره و علم به دون و قد ذكر ابن القيم من تقرير النيب صلى اهلل عليه و سلم 

 إنكار، أمثلة كثرية انتظمت أبواب العادات و املعامالت، من ذلك إقراره هلم على تلقيح النخل

 و أنواع التجارات و الصنائع ما مل تشتمل على حمرم أو تفضي إىل حرام، و إنشاد األشعار املباحة 

الثياب و إنفاق ما ضربوه من الدراهم و رمبا كان  و املسابقة على األقدام، و لبس ما نسجه الكفار من 
عليها صور ملوكهم، و الشبع يف األكل و املزاح املباح و النوم يف املسجد... و تقرير احلبشة باللعب يف 

  4املسجد باحلراب و تقريره عائشة رضي اهلل عنها على النظر إليهم.

و مثاله النوازل اليت حدثت بعد رسول  :يهما سكت عنه الشارع لعدم وجود ما يقتض :الفرع الثاني
اهلل صلى اهلل عليه و سلم فإهنا مل تكن موجودة مث سكت عنها مع وجودها و إمنا حدثت بعد ذلك، 

 5فاحتاج أهل الشريعة إىل النظر فيها و إجرائها على ما تقرر يف كلياهتا.

 ل العود إىل كليات الشريعة و مثل هذا السكوت ال يستفاد منه حكم، ألنه عدم دليل، فكان األص

                                                                                                                                                                                           
 .112 -111، ص 2أفعال الرسول صلى اهلل عليه و سلم، مرجع سابق، ج -1
 مبعىن مشوي. -2

 3،ج5391،حدديث رقدمُهوَ  َمدا فَدديَدع َلمُ  لَدهُ  ُيَسدَمى َحدىَت  يَأ ُكدلُ  اَل  َوَسدَلمَ  َعَلي دهِ  اللَدهُ  َصدَلى النَديبي  َكانَ   َما بَاب، كتاب األطعمة رواه البخاري يف صحيحه. -3

 434،ص
 .710 -709ص ، 1ج أعالم املوقعني، مصدر سابق،  -4
 .409،ص  2ج  املوافقات، مصدر سابق، -5
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 1و أصوهلا العامة، إلجراء هذه املسائل على وفقها.

َيانًا لُِّكلِّ  ﴿ذلك أنه ملا كان من مقاصد الشارع البيان قال تعاىل: َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

 3.﴾مَّا فَ رَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمن َشْيء  ﴿، و قال عز و جل:2﴾َشْيء  

و قد تقرر عقال و شرعا أن النصوص متناهية و احلوادث غري متناهية ، فاستحال أن يكون كل 
حكم من أحكام تلك احلوادث اجلزئية مذكورا صرحيا يف تلك النصوص بعينه،و البد أن يكون مندرجا 

،و ليس 4اندراج اجلزئيات يف الكليات بواسطة عموم اللفظ تارة ،و بوساطة عموم علة احلكم تارة أخرى
 االستدالل حمصورا فيما ذكر، إذ ينتظم أدلة الشرع التبعية، من استصالح 

و استحسان و عرف، و سد ذرائع، و استصحاب ،و هو آخر األدلة من حيث النظر ذلك أن اجملتهد 
 مىت نظر يف حكم املسألة، فلم جيد هلا نظريا يستدل به مما ذكر، قضى بردها إىل الرباءة األصلية.

ما تقرر ينبغي النظر يف املصاحل املرسلة مما مل يرد فيه نص خاص باالعتبار أو اإللغاء، إذ محلها و وفق 
على املنع لفقد النص غلو و تنطع تنزهت الشريعة عنهما، و إطالق حكم اإلباحة حل ألواصر الشرع، 

هو كما يقول ابن و هو باب لالجتهاد واسع مىت حتققت شروطه، و إن وقع فيه االختالف بني العلماء ف
    5العرن:" رمحة للخلق و فسحة يف احلق و طريق مهيع إىل الرفق".

 و إن كان األصل التشوف إىل االجتماع و االتفاق فإن تعذر فتحري األقرب إىل مراد الشارع، 

ة و األصل أن جيمع عند النظر بني قاعدة التيسري و االحتياط، و ملا كانت العبادات و املعامالت مبين
 على رعي احلظوظ غلب فيها معىن اإلرفاق.

                                                           
 .198ص  مرجع سابق ، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، -1
 .89سورة النحل، اآلية:  -2
 .38سورة األنعام، اآلية:  -3

م 2002-ه1423،  1جمدي حممد عاشور ،دن ، دار البحدوث للدراسدات اإلسدالمية و الدرتاث ، ط كر اإلمام الشاطيب، فهامش الثابت و املتغري يف  -4
 .06 -05املطيعي، ص  ت، نقال عن أحسن الكالم فيما يتعلق بالسنة و البدعة، خبي198، ص  ،
 .214، ص 2أحكام القرآن، مصدر سابق، ج -5
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و سكوت الشارع يف هذا املقام، إن كان ال ينتهض دليال على األحكام، فإنه ينتظم من معاين رعي    
الشرع ملصاحل املكلفني و حظوظهم، ما ال يغّن عنه البيان ، من ذلك أن األصل الذي انبنت عليه 

دفع املفاسد، و رعي تغري األحوال و األزمان و هو معىن األحكام فيما ال نص فيه جلب املصاحل و 
جامع ملدارك النظر و أصول االجتهاد يقف عنده اجملتهد، فهما و تقريرا و تنزيال على الوقائع                 

 و املستجدات و قد تقدم أنه باب للرفق و الرمحة بالناس عظيم ما حتققت شروط النظر.   

ر يف مشروعية االجتهاد يف هذه الشريعة خامتة الشرائع، فمهمة اجملتهد إزاء ما و هنا  يتجلى لنا الس
سكتت النصوص على تفصيل أحكامه أن يبحث عن حكم اهلل فيها، فما وجد له نظريا مما صرحت به 
النصوص أحلق بطريق القياس فإن عجز عن وجدان النظري جلأ إىل تطبيق قواعد الشريعة  و هديها يف 

، و هنا  كما يقول القرضاوي:"تتعدد املسالك و تتنوع املآخذ من الفقهاء  1نافع و حترمي املضارإباحة امل
  2دون أن تضيق الشريعة ذراعا بواحد منها، ما دام قد وضع يف موضعه و استوف شروطه."

املكلفني إال أنه قد يعرتض على ما تقدم من كون االختالف املعترب سبيل إىل الرمحة و التوسعة على     
يأخذ من كل مذهب األهون حبيث تنحل ربقة التكليف  "بأن من غري تتبع للرخص و ال تلفيق مذموم

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل :﴿ ،ما جاء من النصوص يف األمر باالجتماع و نبذ التفرق، قال تعاىل 3"نقهمن ع
َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم  ۚ  اللَِّه َجِميًعا َواَل تَ َفرَُّقوا 

َها  ِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَّ   ۚ  بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلىَٰ َشَفا ُحْفَرة  ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ ُكْم َكذََٰ
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه  :﴿ ،و قوله تعاىل4﴾ تَ ْهَتُدونَ  َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم  ۚ  َوَأنَّ هََٰ

ِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  ۚ  َعْن َسِبيِلِه  الظاهر  أن االختالف املقصود بالذم هو االختالف و ،5﴾ ذََٰ
األصول و العقائد يقول ابن العرن يف تأويل النهي عن التفرق و األمر باالعتصام  أنه يراد به يف وجه يف 

                                                           
 .385ص  بريوت ، الدار اجلامعية ،ول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب، أص -1
 .19عوامل السعة و املرونة يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  -2
 211،ص  1ه ج1356، 1فيض القدير شرح اجلامع الصغري،زين الدين حممد عبد الرؤوف املناوي ،مصر ، املكتبة التجارية ،ط  - 3
 103سورة آل عمران ،اآلية : - 4
 153سورة األنعام ،اآلية :  - 5
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ترك التخطئة يف الفروع والتربي فيها ، وليمض كل أحد على اجتهاده  فإن الكل حببل اهلل معتصم ، "
هو املؤدي إىل الفتنة إمنا  أن االختالف والتفرق املنهي عنهواحلكمة يف ذلك ... ،وبدليله عامل 

و الشاهد أنه ،  1"فهو من حماسن الشريعة  فأما االختالف يف الفروع ،والتعصب وتشتيت اجلماعة 
 يف  ال َعص رَ  بَدع ُضُهم   َفَأد َركَ  {قُ َرْيظَةَ  بَِني ِفي ِإالَّ  اْلَعْصرَ  َأَحدٌ  ُيَصلَِّينَّ  اَل } م قال:صلى اهلل عليه وسل

 لِلَنيبِّ  َذِلكَ  َفذُِكرَ  َذِلكَ  ِمنَا يُرِد   ملَ   ُنَصلِّي َبل   بَدع ُضُهم   َوقَالَ  نَأ تِيَدَها َحىَت  ُنَصلِّي اَل  بَدع ُضُهم   فَدَقالَ  الطَرِيقِ 
ُهم   َواِحًدا يُدَعنِّف   فَدَلم   َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى  .2{ِمند 

األئمة واقعا يف الفروع وبعض األصول مع اتفاق زال االختالف بني يقول املناوي "وما يف هذا املعىنو 
شئ وأن ما شرعه رسوله حق وأن كتاهبم واحد  الكل على تعظيم الباري جل جالله وأنه ليس كمثله

إال أن مثل ذلك ال حيمل على إطالقه فاخلالف يف الفروع رمحة من …3" ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة
 قوله تعاىل" من باب و هو كما يقول ابن تيمية كون رمحةخفاء العلم مبا يوجب الشدة قد يجهة أن 

وهكذا ما يوجد يف ﴾، يقول :" يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياَء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ ﴿
كله   األسواق من الطعام والثياب قد يكون يف نفس األمر مغصوبا, فإذا مل يعلم اإلنسان بذلك كان

،و قد يكون ذريعة إىل التفرق و النفرة الختالف  4"حالال ال شيء عليه فيه حبال، خبالف ما إذا علم. 
املدارك و األحكام خاصة ملن خفي عنه سبب االختالف املشروع ،و مل تتوطن نفسه على ما كان عليه 

 ه املدارك ،الرعيل األول من السعة يف طلب احلق فيما تقاربت فيه املآخذ و متاثلت في
 -صلى اهلل عليه وسلم-لو كنت أردك إىل كتاب اهلل أو إىل سنة رسول اهلل و هذا الفاروق يقول :"

 .5"لفعلت، ولكّن أردك إىل رأيي والرأي مشرتك
ومجعا بني ما تقدم ميكن القول أن االتفاق مطلوب ،وأن اخلالف إمنا هو واقع لتعذر االجتماع      

 ألسباب أطال العلماء النفس يف بياهنا دفعا لتوهم  التعارض ، و الناظر إىل  ما عليه عامة املكلفني 

                                                           
 باختصار 382-381، ص  1أحكام القرآن مصدر سابق ج  - 1
 متفق عليه. - 2

 210، ص 1فيض القدير ، مصدر سابق ، ج  - 3
 159،ص  14جمموع الفتاوى ،ج  - 4
 128،ص 2م ،ج 2003-ه1424، 1جامع بيان العلم و فضله ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل القرطيب ،حتقيق فواز أمحد زمريل ،دار ابن حزم ،ط  - 5
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خالف  و خاصتهم جيد أن مقولة اخلالف رمحة قد محلت على غري مقتضاها ،و أجريت على
مقاصدها، فاتسع الرقع و ساد التنازع  واختلط الغث بالسمنب و احلق بالباطل ، فكان حريا باجملتهدين 
و احلال كذلك  تضييق هذه اهلوة  سدا للذريعة و حفظا لألواصر الشريعة من أن تنقض عراها ، و إمنا 

تمييز بني اخلالف املعترب و يكون ذلك برد اجلزئيات إىل الكليات و املتشاهبات إىل احملكمات،و ال
االختالف املذموم  ،و الناظر إىل كتب الفروع جيد أصل رعي اخلالف الئحا حبيث ال ينكر أحد أن 
املراد حتصيل احلق يف أكمل وجوهه، و ال يكون ذلك إال بتحصيل القدر املتفق ،و إن كان من باب 

                  االحتياط املندوب.

  ناسبةالمطلب الثالث: الم

 الفرع األول: حقيقة المناسبة .

و باملصلحة و باالستدالل و رعاية املقاصد و يسمى استخراجها  يعرب عنها باإلخالةاملناسبة 
،ويعرف الوصف املناسب بأنه:" وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب احلكم على وفقه  1ختريج املناط

واء كان احلكم نفيا أو إثباتا،و سواء كان حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك احلكم و س
 2ذلك املقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة".

و يف معىن قريب يعرف الرازي الوصف املناسب بأنه:" الذي يفضي إىل ما يوافق اإلنسان 
  3حتصيال و إبقاء و قد يعرب عن التحصيل جبلب املنفعة ،و عن اإلبقاء بدفع املضرة".

تعيني الوصف للعلية مبجرد إبداء املالئمة بينه و بني احلكم مع السالمة  و قد يطلق و يراد هبا
من القوادح حبيث يلزم من ترتيب احلكم عليه حصول مصلحة للخلق، من جلب منفعة هلم أو دفع 

و هي تقوم أساسا على اختبار الوصف عن طريق النظر يف مدى حتقيقه ملقاصد الشريعة  4مضرة هلم.

                                                           
 .896إرشاد الفحول، مصدر سابق، ص  -1
 .339، ص 3اإلحكام يف أصول األحكام، مصدر سابق، ج -2
 .157، ص 5احملصول، مصدر سابق، ج -3

 .257الفقه اإلسالمي، حممد شليب، ص أصول  -4
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فإذا كان مقيما للمقصد الشرعي مؤديا إىل حتقيق املصاحل أو تكميلها أو دفع املفاسد أو تقليلها ،كان 
  1وصفا مناسبا حريا أن يتعلق احلكم الشرعي به.

 الفرع الثاني أقسام الوصف المناسب :

تقسيمه بالنظر إىل ،وصف املناسب يقسم عند األصوليني باعتبارات خمتلفة أقرهبا من املعىن املراد الو 
 و هو إما ما معترب أو ملغى أو مرسل. ،مدى اعتبار الشرع له

  المناسب المعتبرأوال: 

 بأحد فروع األحكام ، أي بأن يورد الفروع على وفقه هو كل وصف شهد الشرع باعتباره 

 و من ذلك اعتبار الصغر يف الوالية على املال ،و إن مل ينص على العلة أو يومئ إليها ، و مقتضاه

  2و املشقة يف السفر.

 المناسب الملغىثانيا: 

مثاله ثبوت النسب ممن خلق من ،و  3و إن ظهرت للمجتهد مناسبته ،و هو ما ثبت من الشرع إلغاؤه
 لِْلِفَراشِ  اْلَوَلدُ بقوله صلى اهلل عليه   و سلم:} ، 4فإنه ملغى ،مائه حقيقة و لكن يكون يف فراش لغريه

لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ ﴿،أو التسوية بني األبناء الذكور و اإلناث يف املرياث لقوله تعاىل: 5{ اْلَحَجرُ  َولِْلَعاِهرِ 

 6.﴾األُنثَ يَ ْينِ 

 المناسب المرسلثالثا: 

                                                           
 .53ص  م ،2000-ه 1421، 1دمشق ، دار الفكر ،ط قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب، إبراهيم الكيالين، -1
 .647، ص 1أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، ج -2
 .646املرجع نفسه، ص  -3
 .315، ص 2م، ج2002 -هد1423، 1لشكور البهاري، بريوت، دار الكتب العلمية، طفواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، حمب اهلل بن عبد ا -4

 75،ص 3،ج2053رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب تفسري املشبهات ،حديث رقم  -5
 .11سورة النساء، اآلية:  -6
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 يشهد العتباره أو إلغائه أصل خاص و يسمى االستدالل و املصاحل املرسلة. و هو ما مل

 و قد اختلف يف كونه حجة على ثالثة أقوال:

  أنه غري معترب مطلقا، قال ابن احلاجب و هو املختار و قال اآلمدي و هو احلق الذي اتفق عليه
 1الفقهاء.
 و يف ذلك يقول اجلويّن:  2لشافعيأنه حجة مطلقا و هو املشهور عن مالك و نقل أيضا عن ا،

" و من تتبع كالم الشافعي مل يره متعلقا بأصل ،و لكنه ينوط األحكام باملعاين املرسلة فإن عدمها 
 3التفت إىل األصول مشبها.

 و املراد بكوهنا ضرورية أن تكون  4أنه حجة مىت كانت املصلحة اليت ينتظمها قطعية كلية ضرورية
مس ،و املراد بكوهنا قطعية أن يكون اجلزم بوجودها حاصال ،و املراد بكوهنا كلية واحدة من الكليات اخل

 5أن ال ختتص ببعض املسلمني دون بعض.

و ال أحسب أحد خالف يف اعتبار هذه املصلحة بل إهنا قد خترج عن معىن اإلرسال لتمالئ 
 6األدلة على إثباته، و هو ما ذهب إليه األسنوي.

شرتط شهادة األصل اخلاص هلا باالعتبار و لو باجلنس القريب أرجعها إىل أما احلاجيات فمن ا
 7القياس و من اكتفى مبعىن املالئمة و لو باجلنس بالبعيد، أسندها إىل أصل املصاحل املرسلة.

 و مثل هذه التفرقة فيما يرى الشيخ أبو زهرة حترير حملل النزاع حيث يقول:" الشافعية 
                                                           

، اإلحكددام يف أصددول األحكددام، 386، ص 4عددامل الكتددب، ، جوي، سددنل الدددين عبددد الددرحيم بددن احلسددن األيف شددرح منهدداج األصددول، مجددا لهنايددة السددو  -1
 .195، ص 4مصدر سابق، ج

 .386، ص 4يف شرح منهاج األصول، مصدر سابق، ج لهناية السو  -2
م، 1998 -هدد1418الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل اجلويّن، حتقيق: صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبندان،  -3

 .163، ص 2ج

 .315، ص 1املستصفى، مصدر سابق، ج -4
 .388، ص 4هناية السول، مصدر سابق، ج -5

 .388، ص 4صدر سابق، جامل -6
         يف الفقددده اإلسدددالمي(، مصدددطفى ديدددب البغدددا، دمشدددق، دار اإلمدددام البخددداري، التابعدددةيف هدددذا املعدددىن: أثدددر األدلدددة املختلدددف فيهدددا )مصدددادر التشدددريع،  ينظدددر -7

 .388، ص 4، هناية السول، مصدر سابق، ج36 -32ص 



 حظ المكلف حقيقته ،شروطه ،وأدلة االعتبار                                الفصل األول:                                                               

 

103 
 

جوب إحلاقها بقياس ذي علة منضبطة ،و قال املالكية و احلنابلة إن الوصف و احلنفية يشددون يف و 
املناسب الذي تتحقق فيه املصلحة ،و إن مل يكن منضبطا يصلح علة للقياس ،و إن كان يصلح 

 1فاملصلحة املرسلة من نوعه فتكون ثابتة أصال".

تضييقا سواء اعترب مسلكا إال أن مثل هذه التفرقة تنحصر يف أعمال املناسب املرسل توسعا و 
من مسالك التعليل أو أصال خاصا و يف ذلك يقول ابن دقيق العيد:" الذي ال شك فيه أن ملالك 
ترجيحا على غريه من الفقهاء يف هذا النوع و يليه أمحد بن حنبل، و ال يكاد خيلو غريمها من اعتباره يف 

،و من ذلك ما ذكره القرايف بقوله:" املصلحة  2اجلملة و لكن هلذين ترجيحا يف االستعمال على غريمها"
املرسلة يف مجيع املذاهب عند التحقيق ألهنم يقيسون و يفرقون باملناسبات ،و ال يطلبون شاهدا 

 3باالعتبار، و ال نعّن باملصلحة املرسلة إال ذلك".

ويز املصاحل و ما ينبغي التنبيه إليه ما نسب إىل اإلمام مالك من اإلفراط يف االستدالل و جت
 ،فإنه من غري اإلنصاف نسبته إىل أقل العلماء باعا، بله إمام دار اهلجرة  4البعيدة عن معهود الشرع

و يف ذلك يقول ابن برهان:" ال يظن مبالك على جاللته أن يرسل النفس على سجيتها و طبيعتها فيتبع 
 5و ال على جزئي".املصاحل اجلامدة اليت ال تستند إىل أصول الشرع حبال ،على كلي 

 6و قد عد الشاطيب أمورا هي من شرائط اعتبار املصاحل املرسلة تؤكد هذا املعىن و هي:

 .املالئمة ملقاصد الشرع حبيث ال تنايف أصال من أصوله و ال دليال من دالئله 
  .أن تكون فيما عقل معناه، من املناسبات املعقولة اليت إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول

 خبالف ما تقرر فيه معىن التعبد.
                                                           

 .284أصول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -1

 .77، ص 6البحر احمليط، مصدر سابق، ج -2
 .351شرح تنقيح الفصول، مصدر سابق، ص  -3
 .492، ص 4قواطع األدلة، مصدر سابق، ج -4
 .77، ص 6البحر احمليط، مصدر سابق، ج -5
 .321 -315، ص 2م، ج2005 -هد1426، 1إبراهيم بن موسى الشاطيب، بريوت، املكتبة العصرية، ط إسحاق: أبو االعتصام -6
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و لذلك التزم اإلمام مالك يف العبادات عدم االلتفات إىل املعاين خبالف قسم العادات فإنه 
 اسرتسل فيه اسرتسال املدل العريق يف فهم املعاين املصلحية.

  أن ترجع إىل حفظ أمر ضروري و رفع حرج الزم يف الدين و إن نبه إال أن مراده حبفظ
 1يات من  مصاحل العبادات الوسائل ال الغايات أو املقاصد.الضرور 

و هذا األمر الذي استند إليه الدكتور نعمان جغيم يف كون املناسب املرسل متعلق املقاصد 
 التابعة دون األصلية ،

و دليل ذلك فيما برى أهنا:" متثل القواعد و الضوابط الكلية للتشريع مما هو أصل يف االستدالل 
 2باملناسب املرسل فهو فرع عنها و ال يتصور أن يكون أصال هلا".

و هو تقرير ملا تقدم بأن الضروريات و إن مل ينص عليها فتتعلق بأصول خاصة كثرية و عليه 
يرتبط االستدالل باملناسب املرسل باحلاجيات و التحسينيات مىت استندت إىل جنس معهود الشارع يف 

 شاطيب يف القسم الثاين )التحسينيات( مشرتطا أن ترجع إىل أصل خاص.، و إن خالف ال3التصرفات

و لبيان عالقة املناسبة بإثبات رعي احلظ ميكن القول، أن املناسب، ما يفضي إىل جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة مما تتلقاه العقول السليمة بالقبول، و اجللب و الدفع ينتظم جنس املصاحل فيكون رعي 

من أفراد املصاحل املقصود للشارع جلبها، بشهادة األصل اخلاص       أو العام من احلظ داخال كفرد 
حيث كونه مفضيا إىل حتقيق ما ثبت قصد الشارع إليه ابتداء و معينا على حتصيله، مع اعتبار شرط 

اصد التتميم و التكميل، و هو ما نبه إليه الشاطيب يف سياق حديثه عن اجلهة الثالثة اليت تعرف هبا مق
الشرع بقوله:" و ذلك أن ما نص عليه من هذه املقاصد التوابع هو مثبت للمقصد األصلي و مقو 

                                                           
 .322، ص 2، جاملصدر نفسه -1
 .186طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص  -2
 .183املرجع نفسه، ص  -3
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حلكمته و مستدع لطلبه و إدامته...، فاستدللنا بذلك على أن كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذلك 
    1مقصود للشارع أيضا".

أن أدرج ضمن األمثلة بعض و قد تقدمت أمثلة املعترب من العلل و املناسبات لذلك رأيت 
التطبيقات املعاصرة للمصاحل املرسلة ،مما علم شهادة الشرع جلنسه باالعتبار باستقراء النصوص اجلزئية            

 و القواعد الكليّة،مع اإلشارة إىل أن اخلالف يف املثال ال ينفي االعتداد بأصل االعتبار.

 لة :الفرع الثالث:نماذج تطبيقية للمصالح المرس

 التلقيح االصطناعي بين الزوجين: -أ 

أو ما يعرف بطرق اإلجناب احلديثة حال إصابة أحد الزوجني أو كليهما مبا مينع احلمل الطبيعي، 
و قد أثار جدال واسعا بني الفقهاء بني قائل بالتحرمي سدا لذريعة اختالط األنساب ،خاصة يف ظل ما 

،و بني جميز رعيا حلاجة الزوجني إىل الولد، و هو رأي اجملمع  2نلمسه من فساد للذمم و ضياع لألمانة
هد( و مما جاء عنه:" إن 1404ربيع الثاين   16 -11الفقهي املنعقد مبكة املكرمة الدورة السابعة )

حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل  و حاجة زوجها إىل الولد تعترب غرضا مشروعا يبيح معاجلتها بالطريقة 
من التلقيح االصطناعي"  ،مع التنبيه إىل عدم اللجوء إليه إال يف حالة الضرورة و أخذ منتهى املباحة 

 االحتياط و احلذر.

و لعل يف ذلك خمرجا لضيق شديد قد جيده من تعلقت نفسه بطلب الولد ،و هو مقصد مشروع 
لق احلبل على دون تضييع كلي حفظ النسب، بتحري من وثق بدينه و أمانته من األطباء ،و ال يط

 الغارب فتضيع الضرورات يف طريق اكتساب احلاجيات.

: من املسائل اليت تثري اجلدل ما دون تدخل طبي اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية -ب 
قد يعمد إليه الزوجني من محية و غريها رغبة يف جنس معني ذكرا أو أنثى، و هو املعرب عنه 

                                                           
 .397ص ، 2ج  املوافقات، مصدر سابق، -1
 .277 -237، ص 1م، ج1996 -هد1416، 1بكر بن عبد اهلل أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط النوازل،: ينظر -2
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 تهدور يف اجملمع الفقهي، باختيار جنس اجلنني بالطرق الطبيعية ، األمر الذي ذهب إىل جوازه 
"األصل أن يرضى املؤمن مبا قدر له من الولد ذكرا كان أو   و مما جاء يف ذلكالتاسعة عشر، 

و لكن ال بأس أن ، 1﴾يَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويَ َهُب ِلَمن َيَشاُء الذُُّكورَ ﴿أنثى، قال تعاىل:
يرغب املرء يف الولد ذكرا كان أو أنثى و يطلب أسباب ذلك بالطرق الطبيعية اليت وصفها أهل 

   2هذا العلم دون تدخل طيب حقيقي.

قد يتعرض اإلنسان لبعض التشوهات بسبب احلروب أو  الجراحة التجميلية الحاجية: -ج 
حوادث العمل أو حوادث السيارات أو العيوب اخللقية فتكون الغاية من اجلراحة إزالة عيب خلقي 
ظاهر يف اإلنسان ملفت للنظر أو تشوه حادث،  و مستند ذلك أصل رفع احلرج فبقاء مثل هذه 

،و يستأنس لذلك مبا  3هو أشد من أمل البدن التشوهات ميكن أن يتسبب يف ضيق و أمل نفسي
يف اجلاهلية  4جاء يف السنة النبوية من حديث عرفجة بن أسعد قال:" أصيب أنفي يوم الكالب

، فأننت علي فأمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أن اختذ أنفا من 5فاختذت أنفا من ورق
 6ذهب".

 المطلب الرابع: االستقراء

القرآين الذي ينحو إىل اجلمع بني اجلزئيات و الكليات يفرض توقف النظر عند أصل  ن املنهجإ
من أهم أصول االستدالل، و هو االستقراء، حيث تنضاف األحكام و النصوص و العلل اجلزئية بعضها 
إىل بعض ليحصل النظر من خالهلا مجلة من القواعد الكلية ينبّن عليها أصل رعي احلظ و قيده 

 ف و الضوابط و الشرائط الشرعية.باألوصا
                                                           

 . 49الشورى، اآلية:  سورة -1
  .2007نوفمرب  07 -03هد املوافق لد 1428شوال  26 -22: قرار اجملمع الفقهي، الدورة التاسعة عشر، ينظر -2

: فقددد ينظددر، و 378م، ص 2000، العدددد األول، سددنة 16، جملددة جامعددة دمشددق، اجمللددد احلمددد صدداملصددلحة املرسددلة و تطبيقاهتددا املعاصددرة، عبددد اهلل حم -3
 .63 -07، ص 2، جسابقالنوازل، مرجع 

 حرب معروفة من حروهبم و الكالب اسم ماء كان هناك. -4
 ورق أي فضة. -5
 حسن.حديث و قال ، 371،ص 3،ج 1770 يف سننه، ، باب ما جاء يف شد األسنان بالذهب حديث رقم:  الرتمذيرواه  -6
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 إال أنه قبل حتديد مثل هذه العالقة البد من الوقوف على تعريف االستقراء و أنواعه و حجيته.

 الفرع األول: تعريف االستقراء

االستقراء يف اللغة من قرأت الشيء مجعته و ضممته، و قرأ األمر و اقرتاه تتبعه و قروت  لغة: .أ
  1ستقريتها إذا تتبعتها.البالد قروا و قريا و ا

عرفه الغزايل بقوله:" أن تتصفح جزئيات كثرية داخلة حتت معىن كلي حىت إذا  اصطالحا: .ب
 2وجدت حكما يف تلك اجلزئيات حكمت على ذلك الكلي به".

 3و عرف بأنه:" تتبع جزئيات كلي ليثبت حكما له".

 4أكثر جزئياته".و قال اجلرجاين:" االستقراء هو احلكم على كلي بوجوده يف 

و عليه فإن ما ذكر يف تعريف االستقراء ال خيرج عن كونه تتبع جزئيات كلي، و االستدالل بثبوت حكم 
 فيها على ثبوته يف الكلي الذي ينتظمها.

 : أنواع االستقراءالفرع الثاني

 تام         يقسم االستقراء باعتبار مشوله و استغراقه للجزئيات املراد تتبعها إلثبات حكم كلي إىل
 و ناقص.

 االستقراء التامأوال: 

و هو القياس ، 5بأنه:" إثبات حكم كلي يف ماهية ألجل ثبوته يف مجيع جزئياته" فو يعر 
 ، ألن احلكم مىت ثبت يف كل فرد من أفراد الكلي، ثبت للكلي املكون هلا.1املنطقي و يفيد القطع

                                                           
 290،ص 39تاج العروس ،مصدر سابق ،ج -1
 .102م، ص 1927 -هد1346، 2معيار العلم يف فن املنطق، حممد أبو حامد الغزايل، مصر، املطبعة العربية، ط -2
 . 385، ص 2علمية، بريوت، لبنان، جشرح مجع اجلوامع، جالل الدين حممد احمللى و معه حاشية العطار على مجع اجلوامع ، دار الكتب ال -3
 .37التعريفات، مصدر سابق، ص  -4

 .377، ص 4هناية السول، مصدر سابق، ج -5
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النزاع من أن يشملها التتبع  ،فخرج بذلك عن   و استثىن البعض يف تعريف االستقراء التام صورة
 2كونه قطعيا الحتمال خمالفة تلك الصورة لغريها.

و هو" إثبات احلكم لثبوته يف أكثر جزئياته ويسمى إحلاق الفرد باألعم : االستقراء الناقصثانيا: 
 4،و ذهب أكثر أهل العلم إىل أنه حجة إلفادته الظن و العمل بالظن الزم يف الشرعيات. 3األغلب"

و يف ذلك يقول الغزايل:" إن قصور االستقراء عن الكمال أوجب قصور االعتقاد احلاصل عن اليقني و 
ه كاف مل يوجب بقاء االحتمال على التعادل كما كان، بل رجح بالظن أحد االحتمالني و الظن يف الفق

 5و إثبات الواحد على وفق اجلزئيات الكثرية أغلب من كونه مستثىن على الندور".

و خالف يف ذلك الرازي حيث ذهب إال أنه ال يفيد الظن إال بدليل منفصل، مث بتقدير حصول الظن  
 7، و حمل اخلالف على ذلك هو كونه يفيد الظن ال أن الظن املستفاد منه حجة.6كان حجة

أن االستقراء الناقص حجة مىت تعذر استغراق مجيع اجلزئيات بالتتبع و النظر،  أو ثبت اطراد و ما يظهر 
 أحكامها حبيث يعلم دخوهلا يف حكم اجلزئيات املستقرأة.

و ال يقدح فيه مىت استوف شرائطه خروج بعض اجلزئيات عنه، ذلك ألنه إمنا يكون لدخوهلا حتت كلي 
د الشرعية و تكاملها، أو لوجود أمر خارجي منع من جريان احلكم آخر، ملا علم من تداخل القواع

 الكلي فيها كتخلف شرط أو وجود مانع، أو أن تكون غري داخلة أصال حتت ذلك الكلي 

 8و إمنا أحلقت به لشدة شبهها جبزئياته.

                                                                                                                                                                                           
 .173، ص 3اإلهباج يف شرح املنهاج، مصدر سابق، ج -1
 .385، ص 2شرح مجع اجلوامع حباشية العطار، مصدر سابق، ج -2

 .173، ص 3اإلهباج يف شرح املنهاج، مصدر سابق، ج -3
 .377، ص 4هناية السول، مصدر سابق، ج -4

 .105معيار العلم، مصدر سابق، ص  -5
 .161ص  ،6احملصول، مصدر سابق، ج -6
 .174، ص 3اإلهباج يف شرح املنهاج، مصدر سابق، ج -7

 ، باختصار و تصرف 179 -276طرق الكشف عن مقاصد الشرع، مرجع سابق، ص  -8
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كليا، و   األمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض اجلزئيات ال خيرجه عن كونه ويف ذلك يقول الشاطيب:"
أيضا فإن الغالب األكثري معترب يف الشريعة اعتبار العام القطعي، ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها  
كلي يعارض هذا الكلي الثابت... ،و أيضا فإن اجلزئيات املتخلفة قد يكون ختلفها حلكم خارجة عن 

ظهر لنا دخوهلا أو داخلة عندنا مقتضى الكلي فال تكون داخلة حتته أصال، أو تكون داخله لكن مل ي
 1لكن عارضها على اخلصوص ما هي به أوىل".

أما خالفهم يف اشرتاط األكثرية أو األغلبية بالنسبة إىل اجلزئيات املستقرأة ، فمعلوم أن النظر يف األكثر  
 أوىل و أفضل من النظر يف األقل لذلك كان حريا باجملتهد استفراغ الوسع يف التتبع 

قصاء مبا يورث الظن الغالب ،إال أن يتعذر ذلك لندرة اجلزئيات ، وقد ال تدعوا احلاجة إليه و االست
 .2أصال الطراد اجلزئيات املستقرأة أو وجود ما يقوي و يؤكد املعىن الكلي الثابت بطريق االستقراء

 الفرع الثالث :داللة االستقراء على رعي حظوظ المكلفين :

بعد بيان حقيقة االستقراء و أقسامه فإن التساؤل الذي يبقى مطروحا، ما داللة االستقراء على أصل    
رعي احلظ يف القرآن الكرمي؟ و إجابة عن ذلك ميكن القول أن عالقة االستقراء باملعىن املراد االستدالل 

 عليه تنتظم أمورا أمهها:

تنتظم املعىن اليت آحاد األدلة و تبع النصوص اجلزئية و ذلك من خالل ت: إثبات أصل رعي الحظأوال :
 ملا ثبت بالنص ذلك أن الثابت صورة جزئية  و هو خالفا ملا قد يتصور ليس حتصيال ،املراد باالستدالل

أن تكون من قبيل  إال،إال مىت انضاف بعضها إىل بعض،حاد األدلة آو أصل رعي احلظ كلي ال تقرره 
 لتخصيص فتنتهض قواعد كلية يبىن عليها غريها، و هي مسألة أخرى.العموم الذي ال يعرتيه ا

و مثال ذلك لو نظرنا إىل ما جاء يف تعليل الصالة حبصول الرزق و الزكاة بنماء األموال و الربكة، 
والصوم بكونه جنة، و احلج بشهود املنافع ،و قد تقدمت أمثلتها يف غري موضع من هذه الدراسة،تقرر 
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ك و هو حصول حظ املكلف يف طريق االمثتال من حيث املآل،إذ املقصد األصلي من بذلك معىن مشرت 
العبادات اإلذعان و التسليم و اخلضوع ألوامر اهلل عز و جل و نواهيه،فكان رعي احلظ مقصدا تبعيا 

 متمما و مكمال للمقصد األصلي.

تبعنا أحكام املناكح     أما يف العادات و املعامالت فأصل رعي احلظ أكثر جالء ذلك أننا لو 
و املشارب و املساكن و املالبس و أنواع التصرفات و األعمال و األقوال لوجدنا أهنا متعلق اإلباحة 
،إمجاال من حيث اجلزء ال الكل و من حيث رجوعها إىل اختيار املكلف ،و هو ظاهر يف إثبات رعي 

 اته على الوجه الذي يراه مصلحة ،احلظ إذ جعل اهلل عز و جل للمكلف التسبب إىل حتصيل حاج

و التشوف إىل ذلك يف أفعاله و أقواله و تصرفاته و أناط ذلك بفعله و اختياره، مىت كان على مقتضى 
 الشرع و احلد الذي حده.

مث إننا لو استقرأنا أحكام املعامالت و العادات وجدنا أهنا قد تشرع ،و إن جاءت خبالف 
 عالة و السلم و الوصية، و يف ذلك حظ للنفس ظاهر.األصل و مثاله اإلجارة و اجل

و ترتيب احلظوظ املعتربة ،ضبط أصل رعي احلظ بالضوابط و الشرائط و األوصاف الشرعية ثانيا :
على وزان من رعي األولويات و النظر يف املآالت، و الرتجيح بني املصاحل و املفاسد، األمر الذي 

 املقاصدية اليت استندت إىل أصل االستقراء .انتظمته القواعد الفقهية و 

تقرير الكليات التشريعية اليت يرد إليها يف احلكم على احلظوظ اجلزئية املرسلة عن شهادة النص : ثالثا
أو األصل اخلاص، وفق منظومة اإلحلاق أو ما يعرب عنه بالقياس الكلي أو العام ذلك أن وظيفة 

 االستقراء ال ختلوا من أمرين:

 ، اد و صياغة و تقرير القاعدة الكلية أو األمر الكلي املستخلص من تصفح اجلزئيات وتتبعهاإجي 

 فيتم مبوجب ذلك إحلاق اجلزئي بكليه و الفرع بأصله  ،إجراء القياس و احلمل على القاعدة الكليةو 
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املقاصد  ، وهو ينتظم مجلة من أصول االستدالل كاملصاحل املرسلة و االستحسان و و النوع جبنسه
 .1االستقرائية وغريها

 

 

 الرابع: األوصاف الكلية للشريعة المطلب 

،و من املسالك املعتربة يف االستدالل على رعي حظوظ املكلفني النظر يف األوصاف الكلية للتشريع 
،و  املراد هبا يف هذا املقام:"الصفات البارزة اليت تعلق هبا املنهج التشريعي العام ،يف حماكمة الوقائع

أذن يف االحتكام إليها،حال تعدد األزمنة و األمكنة و األشخاص ،لتكون قانونا عاما يف الفتيا و 
،و فيما يأيت  مقدمتها وصف الفطرة والسماحة و رعي العوائد و الوسطية يف و يأيت،  2االستدالل "

 :بيان حلقيقة هذه األوصاف و عالقتها باملعىن املراد االستدالل عليه 

 : الفطرةاألولالفرع 

ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس ﴿:ىلاهو اخللق قال تع و سم هيئة من الفطراأصلها  الفطرة

َها فذهب البعض إىل  ،يف بيان املعىن املراد بالفطرة على أقوال عديدة سرونو قد اختلف املف،   3﴾َعَلي ْ
اإلسالم خلقهم قابلني له غري  ينو املراد بفطرهم على د ،اإلسالم ينل ديوق، 4أن املقصود هبا التوحيد

 5آخرينا ا اختاروا عليه دملنابني وال منكرين له لكونه جماوبا للعقل مساويا للنظر الصحيح حىت لو تركوا 
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كل مولود يولد على الفطرة فأبواه  :}جاء يف الصحيحني عن أن هريرة قال صلى اهلل عليه وسلم، 
 .1{جمعاء هل تجدون من جدعاء ةسانه كما تولد البهيمة بهيميمجنه أو يهودانه أو ينصرا

لقة و اهليئة اخل :"و الذي يعتمد عليه من تفسري هذه اللفظة أي الفطرة أهنا :"و قال ابن عطية 
 ألن مييز هبا مصنوعات اهلل عز وجل ويستدل هبا على ربه مهيأةيف نفس الطفل اليت هي معدة 

 القالستعداد العقلي لالستدالل على اخلان عو الفطرة هبذا املفهوم مل خترج ،2"و يعرف شرائعه ويؤمن به 
وقد أكد ابن عاشور هذا املعىن مربزا ارتباطه بأوصاف الشريعة ،عز وجل وقبول شرعه اعتقادا وعمال 

  :عنينيملذلك فقد جاءت الفطرة عنده على  ،اإلسالمية و خصائصها العامة

 3.و يراد به النظام العام الذي أوجده اهلل عز وجل يف كل خملوق جسدا أو عقال عام:عنى م 
  ويطلق على الفطرة الباطنية العقلية وهو املراد باختصاص اإلسالم بوصف الفطرة  اص:خمعنى

وهو يريد ،4"بشر عقالال أنه جار على ما فطر عليه بالفطرة إلسالمو معىن وصف ا" يقول ويف ذلك
ويبني هذا املفهوم يف موضع  ،كت فيه كل األديانرت شاات الشرعية ألن أصول االعتقاد مما عالتفري بذلك

اهلل معناه أن االعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية وأما  فطرة وصف اإلسالم بأنه" :آخر فيقول
وإما أن تكون ،وفق ما يدركه العقل ويشهد به  ةأي جاري،تشريعاته و تفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضا 

ألن طلب املصاحل من  ،تشهد به الفطرةما وقوانني املعامالت راجعة إىل  ،لصالحه  مبا ال ينايف فطرته
 5."الفطرة 
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ولعل  ،كوصف اختص به اإلسالم هي الفطرة العقليةبالفطرة  رادويف هذا تأكيد ملا سبق بأن امل
 به تعقل خطاب الشرع و فهم معانيه وامتثال ،العقل كمناط للتكليف ةىل مكانمثل هذا التأكيد راجع إ

 إال أن املعىن األول أقرب من حيث املالئمة بني حاجات اجلسد والروح ،نواهيه  أوامره و

و طلب النفس للمالئم  ،ملا لكل منها من تأثري فدفعة اجلسد قوية كما دفعة الروح والعقل ،و العقل
التفرقة بني الفطرة كاستعداد فريى كان هناك من خيالف يف هذا املعىن   إنو ،جتتمع فيه عناصر تكوينها

حيث تقتضي الفطرة تنمية اجلانب الروحي  بيمنا ختتص  ،موعة الغرائز الدنياجمعقلي و خلقي و بني 
يف النظر اجلزئي  أرىال  أنّن إال،طرح النظري كان صحيحا من حيث ال  إنوهو ، 1املادي باجلانبالغرائز 

  .علمأقيقة هذا الوجود و حاجاته و استعداداته و اهلل حلفهما  اإلنساينملكونات الوجود 

مالئمته جملموع احلاجات و االستعداد العقلية اليت يقوم  إلسالميف اعي الفطرة ر نه يراد بإولذلك ف
 أووهو معىن ال يستفاد من دليل جزئي ،والتخيالت األوهام ساملة من الرعونات و اإلنساينعليها الوجود 

بوجه  األحكاموالنبوي يف شرع  القرآينتعرب عنه منظومة التشريع و املنهج  إمنااجلزئية  األدلةموع من جم
 رع للمنافمالئم ودفلو ال يتناف مع ما جلبت النفوس عليه من طلب ل،السلمية بالقبول  لتتلقاه العقو 

 .جل جبهة التفضل واالمتنان و عه عزشر يليق ب امتثاال امتثاهلامما يستدعي ،

التزام  إىلالنظر يف مراد الشارع وجدناه يدعو  أنعمنا إذاحنن  و:" خضرياأل الدكتورويف ذلك يقول 
توقعا لكي تكون منتجة وداعية  أويرتب خلال فيها واقعا  أننه أفعل ما به قيامها ودفع ما من شب الفطرة

 االستعداد اخللقي لقبول النفع  :"بأهناويعرف هبذا االعتبار الفطرة "، املسارعة يف اخلريات إىل

 األوهام و األهواء إىلاخلالق وهي ما كان عليه املكلف قبل االحتكام  أرادر كما ر و دفع الض
 2".والتخيالت
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ال يراد به ما ذهبت  املكلفنيحظوظ  إثباتدليال على وصف الفطرة  أن إليهوما ينبغي التنبيه 
املراد  إمنا،حاجات احلقوق هو الطبيعة البشرية مما تفرضه من دواعي و منشأ أنبعض النظريات من  إليه

 إحساناعي الشارع احلكيم ملقتضيات الفطرة تفضال منه و ر  بيان ما ثبت بدليل االستقراء من

 كذاك.  اإلنسانبلغ يف حتقيق املصاحل ودفع املفاسد مما يتصوره أو على وجه هو  

 :عدة أوجهحظ املكلف بدليل الفطرة من  إثبات إىلينظر  أنميكن  األساسعلى هذا  و

من األصول الثابتة أن ما علم بصريح العقل الذي ال خيتلف فيه  موافقة المنقول للمعقول: أوال :
العقالء ال يتصور أن يعارضه الشرع و ال يأيت خبالفه  ،يقول ابن القيم:"و حنن نعلم قطعا أن الرسل ال 
خيربون مبحال العقول و إن أخربوا مبحارات العقول فال خيربون مبا حييله العقل ،و إن أخربوا مبا حيار فيه 

،و قد عضد الشاطيب هلذا األصل من األدلة، ما يزيل كل شبهة و يدفع كل  1ال يستقل مبعرفته" و
 اعرتاض فكان من مجلتها:

 قع التنايف بني األدلة الشرعية و قضايا العقول مل تكن أدلة للعباد على حكم شرعي و  أنه لو 
و بيان ذلك أهنا نصبت يف الشريعة لتتلقاها عقول املكلفني حىت يعملوا مبقتضاها، و لو  ،و ال غريه

،ذلك من جهة التكليف مبا ال يصدقه العقل و ال يتصوره بل نافتها مل تتلقاها فضال أن تعمل هبا
يتصور خالفه و يصدقه، فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة، فلو فرض ورود 

 املنايف للتصديق لكان تكليفا مبا ال يطاق و هو منتف. التكليف
 التكليف هو العقل حىت إذا فقد ارتفع التكليف رأسا ،و هذا واضح يف اعتبار تصديق  أن مورد

 العقل باألدلة يف لزوم التكليف، و لو افرتض غري ذلك الستوى العقالء و غريهم و هو باطل.
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  و قضايا العقول لكان الكفار أول من رد الشريعة به، ملا أنه لو ثبت التنايف بني أدلة الشريعة
ثبت من حرصهم على رد ما جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حىت وصفوه بالساحر و الشاعر        

  .1و اجملنون

 و شواهد ذلك يف القرآن الكرمي كثرية ،منها امتنان اخلالق عز و جل بالسمع و البصر و الفؤاد و يراد به

َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ  ﴿و قال تعاىل: ،3﴾َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدةَ  ﴿، قال تعاىل:  2العقل

 4.﴾َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة قَِليال مَّا َتْشُكُرونَ 

جل و كذلك النقل فال يصح و وجه الداللة أمرين: أحدمها أن مصدر العقل هو إرادة اخلالق عز و 
تعارضهما لوحدة املصدر ،و الثاين حصول االمتنان بالعقل ال يصح مع وقوع التعارض بينه و بني 

 مقتضيات خطاب الشارع، إذ ال يكون و احلال كذلك حمل امتنان.

َماَواِت نَّ ِفي َخْلِق السَّ إ ﴿و يؤكد هذا املعىن عديد اآليات الداعية للتفكري و النظر، قال تعاىل:
اللَُّه ِمَن َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل 

رِّيَاِح َوالسََّحاِب السََّماء ِمن مَّاء فََأْحَيا ِبِه اأَلْرَض بَ ْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابَّة  َوَتْصرِيِف ال

 5.﴾اْلُمَسخَِّر بَ ْيَن السََّماء َواأَلْرِض آَليَات  لَِّقْوم  يَ ْعِقُلونَ 

ِإنَّ ِفي َذِلَك  ﴿و قال: 6.﴾َأفَ َلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَ َتُكوَن َلُهْم قُ ُلوٌب يَ ْعِقُلوَن ِبَها ﴿و قال تعاىل:

 7.﴾أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ َلذِْكَرى ِلَمن َكاَن َلُه قَ ْلٌب َأْو 

                                                           

 28-27،ص  3املوافقات ، مصدر سابق ، ج  - 1 
 .232، ص 4، ج241، ص 3: التحرير و التنوير، مرجع سابق، جينظر -2
 .23امللك، اآلية: سورة  -3
 .78املؤمنون، اآلية:  سورة -4

 .164البقرة، اآلية: سورة  -5
 .46اآلية: سورة احلج،  -6
 .37ق، اآلية:  سورة -7
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إن مثل هذه الدعوة تؤكد مكانة العقل يف اخلطاب القرآين و تنبه اإلنسان إىل أنه من أخص 

ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم  ﴿خصائصه اليت يتجرد بالتنازل عنها عن إنسانيته، قال تعاىل:

و لو كان املنقول مما يعارض املعقول ألدى األمر بإعمال الفكر و النظر إىل  1.﴾نَ الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلو 
 نقيض املقصود و النتفى وقوع االحتجاج بداللة العقل، و هو باطل. 

مبا يتلقاه  إالن مل خياطب أه يف الفهم بظحفكان من أخص حظوظه اليت انبنت على أصل رعي الفطرة 
ني هو باعث ومعمما وقبل ذلك ما جبل عليه من استعداد ملعرفة اخلالق و توحيده ،العقل السليم بالقبول 

  االمتثال. على الفهم و

 

 رعي الحقائق ونبذ األوهام و التخيالت:ثانيا :

من أعظم أوصاف ما جاء به خطاب التشريع مراعاته للمعاين احلقيقة، و هي اليت هلا حتقق يف 
مالئمتها للمصلحة و منافرهتا هلا، إدراكا مستقال عن معرفة عادة            نفسها حبيث تدرك العقول السليمة 

أو قانون، كإدراك كون العدل نافعا و كون االعتداء على النفوس ضارا، فال عربة مبا متيل إليه العقول 
مندوحة ، و تشمل احلقائق هنا االعتبارات، و هي املعاين اليت توجد يف اعتبار املعترب حبيث ال 2الشاذة

للذهن عن اعتبارها، ألن هلا تعلقا باحلقائق، و مثاهلا األمور النسبية كالزمان و املكان و اإلضافات  
كاألبوة، و نبذ األوهام و التخيالت و يراد هبا املعاين اليت خيرتعها الوهم من نفسه ،دون أن تصل إليه 

   3من شيء متحقق يف اخلارج.

                                                           
 .22األنفال، اآلية:  سورة -1

 .251مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص  -2
  ،2010، العدددد الثداين، سددنة 26و القانونيددة، اجمللدد  االقتصدادية: مقاصدد قرآنيددة ينداط هبددا التمكدني األسددري، علدي أسددعد، جملدة جامعددة دمشدق للعلددوم ينظدرو 

 . 472ص 

 .251، ومقاصد الشريعة، ص 29، مرجع سابق، ص االجتماعيأصول النظام  -3
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  1لقرآن الكرمي إبطال أحكام التبّن و حترمي ما ال مضرة فيه كالبحريةو من إبطال اعتبار األوهام يف ا

مَّا َجَعَل اللَُّه ِلَرُجل  مِّن قَ ْلبَ ْيِن ِفي َجْوِفِه َوَما َجَعَل  ﴿، قال تعاىل:4و احلام 3و الوصيلة 2و السائبة
ُهنَّ أُمََّهاِتُكْم َوَما َجَعَل  َواِهُكْم َواللَُّه َأْزَواَجُكُم الَّالِئي ُتظَاِهُروَن ِمن ْ َأْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكم بَِأف ْ

َما َجَعَل اللَُّه ِمن َبِحيَرة  َواَل َسائَِبة  َوالَ  ﴿، و قال عز و جل:5﴾يَ ُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو يَ ْهِدي السَِّبيلَ 

 .6﴾َعَلى اللَِّه اْلَكِذبَ َوِصيَلة  َوالَ َحام  َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يَ ْفتَ ُروَن 

قال: قال رسول اهلل صلى  -رضي اهلل عنه-و من السنة النبوية النهي عن الطرية و اهلامة،عن أن هريرة
 10{.9و أحب الفأل الصالح 8و ال طيرة 7ال عدوى و ال هامةاهلل عليه و سلم: }

كان أهل قالت: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول:}  -رضي اهلل عنها -و عن عائشة
 ِفي ُمِصيَبة   ِمنْ  َأَصابَ  َما ﴿ الجاهلية يقولون إنما الطيرة في المرأة و الدابة و الدار، ثم قرأت:

َرَأَها َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  ِكَتاب    ِفي ِإال أَنْ ُفِسُكمْ  ِفي َوال اأَلْرضِ      12{. 11﴾َيِسيرٌ  اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  ِإنَّ  نَ ب ْ

                                                           
ن لبنهددا يكددو  البحدرية: هددي  الناقددة كدانوا يشددقون أذهنددا نصددفني طدوال عالمددة علددى ختليتهدا أي أهنددا ال تركددب و ال تنحددر و ال متندع مددن مدداء، و ال عدن مرعددى و -1

 ألصنامهم و إمنا جيعلوهنا حبرية إذا نتجت عشرة أبطن و قيل مخسة أبطن و كان اخلامس ذكرا. 

 .االنتفاعالسائبة: البعري أو الناقة جتعل نذرا عن شفاء أو مرض أو قدوم أو سفر، فيقول أجعله هلل سائبة و حكم السائبة كالبحرية يف حترمي  -2
إن كدان ذكدرا الوصيلة: الشاة تلد أنثى بعد أنثى فتسمى وصيلة ألهنا وصلت أنثى بأنثى، و قيل الوصيلة أن تلد الشاة مخسة أبطدن، و قيدل سدبعة فداألخري  -3

 ذحبوه ألصنامهم و إن كانت أنثى استحيوها، 
كالسدائبة،    االنتفداعه و ال ميندع مدن مرعدى و ال مداء. و حكمده يف احلام: فحل اإلبل إذا أنتجت من صدلبه عشدرة أبطدن فيمندع مدن أن يركدب أو حيمدل عليد -4

 .74 -72، ص 7: يف تفسري اآلية التحرير و التنوير، جينظر

 .04سورة األحزاب، اآلية:  -5
 .103سورة املائدة، اآلية:  -6

 اهلامة: اسم طائر كانوا يتشاءمون به و قيل روح من مل يدرك ثأره. -7
 حنوه.التشاؤم بالطري و  -8
 الكلمة احلسنة يسمعها املؤمن . -9

 33،ص 7ج .5936باب الطرية و الفأل، حديث رقم:  يف صحيحه، رواه مسلم -10

 .22، اآلية:احلديدسورة  -11

و قدددال حدددديث صدددحيح اإلسدددناد و مل ، 565،ص 2،ج3854،كتددداب التفسدددري ،بددداب تفسدددري سدددورة احلديدددد ،حدددديث رقدددم  يف مسدددتدركه رواه احلددداكم -12
 .االنتفاعخيرجاه، و جاء يف الصحيح من كالم النيب صلى اهلل عليه و سلم و الظاهر أن املراد به غري الشؤم الذايت و إمنا قلة 
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و ما ثبت عنه صلى اهلل عليه و سلم أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم فقال الناس أهنا كسفت 
 فَِإَذا ِلَحَياتِهِ  َواَل  َأَحد   ِلَمْوتِ  يَ ْنَكِسَفانِ  اَل  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  ِإنَّ  ملوته، فقال صلى اهلل عليه و سلم:}

 1{.اللَّهَ  َواْدُعوا َفَصلُّوا رَأَيْ ُتمْ 
 ،ذلك أن ابتناء األقوال 2إن مثل هذا التوجيه من الشارع يورث سدادا يف الفكر و صوابا يف العمل

 و األفعال و التصرفات على هدي الشرع يف رعي احلقائق و نبذ األوهام حتصيل ملقاصد الشارع ، 

 النظر و سالمة الفهم و صحة االمتثال إال بذلك.و حتصني ملدارك الفكر فال جيتمع حسن 

و قد يستثىن من األصل املذكور التوسل باألوهام يف حتصيل مراد الشارع، مىت ثبت إفضاؤها إىل حتصيل 
 املطلوب، فتكون مطلوبة طلب الوسائل ال الغايات ،و على جهة االستثناء ال األصل ،

 

 3.﴾ أَيُِحبُّ َأَحدُُكمْ َأْن يَْأُكلَ َلْحمَ َأِخيِه مَيْتًا َفَكِرْهتُمُوهُ  ﴿و منه قوله عز و جل تشنيعا لفعل الغيبة 

:إن املتتبع خلطاب الشارع جيد أن أحكامه قد خلت مما  التكليف بما يقيم الفطرة و ال ينافيهاثالثا :
 ينايف الفطرة ،لذلك ال جند فيه تكليفا بتغيري األوصاف اجلبلية أو منع مقتضياهتا املتعلقة بضرورات 

 إىلاليت طبع عليها اإلنسان كالشهوة  األوصاف :"طيبويف ذلك يقول الشاو حاجات الوجود اإلنساين، 
ا ال يطاق .... مبمن التكليف  هإنفز يف اجلبلة منها غر يطلب برفعها وال بإزالة ما ال  شرابالطعام و ال

  4ل".مبقدار االعتدال فيما حي إرساهلاو  لحي ما ال إىلولكن يطلب قهر النفس عن اجلنوح 

                                                           
 321،ص1ج. 0431باب الصالة يف كسوف الشمس، حديث رقم: كتاب الكسوف ،،  يف صحيحه رواه البخاري -1
يقدول ابدن عاشدور:" فمدا ظندك بعقدول أمدة ربتهدا الشدريعة علدى مثدل هدذا السدداد كيدف تنشدأ أمدة حكيمدة... و لدو ال مدا أدخدل عليهدا مدن و يف هدذا املعدىن  -2

 .  38، ص االجتماعي... أصول النظام محتريف األفهام و تصديق األوهام لكانت تاجا فوق مجيع اهلا

  12سورة احلجرات ،اآلية :-3

 .108،ص 2ج   املوافقات، مصدر سابق، -4
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إال أهنا وضعت حدودا يف طريق  ،و املراد أن التكاليف الشرعية رعت احلاجات و البواعث الفطرية
 التحصيل و االنتفاع هي أقوم جبلب الصالح و دفع الفساد .

هو الباعث اخللقي مما كان  و أمهيتهقل منه أعلى داع ليس  التنبيهاحلديث عن داعي الشهوة يستدعي  و
 فالناس مل يفطروا على جهة واحدة من احللم و الغضب واجلود والسخاء ،اجلبلة  أصليف 

 اللَّهُ  ُيِحب ُُّهَما َخْصَلتَ ْينِ  ِفيكَ  ِإنَّ  :}و من ذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ،اإلحجام و اإلقدام و
ال يتعلق به  األوصافمن مثل هذه  اإلنسانما جبل عليه  أن يبو يقرر الشاط ،1{ َواألَنَاةُ  اْلِحْلمُ 

 2.لواحقه أوسوابقه  أو هنقرائ إىلصرف ني إمنا، الطلب ابتداء

العبادات و املعامالت معىن  أحكامقسما وافرا من  مو تقريرا ملعىن رعي اجلبالت يف التكاليف انتظ
فجعل الشارع للمكلف التسبب إىل حتصيل ما جبل عليه من حب ، األصليةوالعفو والرباءة  اإلباحة

والقدرات  ختالف الطبائع،الوأناطه باختياره حيث ال يرتتب الفساد  ،و نيل للملذات للشهوات
 واحلاجات .

تعيني أصحاب احلقوق و بيان أولوية بعض الناس ببعض  الفطرة من احلظوظ  أصلومما ابتىن على 
األشياء، أو بيان كيفية تشاركهم يف االنتفاع مبا يقبل التشارك على طريق فطري عادل، ال جتد النفوس 
فيه نفرة، و ال حتس هبظيمة ، فكان من أعظمها تلك احلقوق الراجعة إىل أصل التكوين،ومثاهلا ،حق 

 3حواسه و مشاعره ، وحقه أيضا فيما تولد عنه ..."،املرء يف تصرفات بدنه و 

 طرعي فوارق اجلبلة فيما ال مساواة فيه من احلقوق والواجبات ومن ذلك نو و يدخل يف هذا املعىن، 
وهو الذي عرب عنه الطاهر بن  ،واثبات حق احلضانة والنفقة للنساء ،بالرجال اإلمامة والقوامة  أحكام

يث يقول :"و أعّن بالعوارض اعتبارات تلوح يف أحوال معروضات املساواة عاشور بعوارض املساواة ،ح

                                                           
ينِ  َوَشرَاِئعِ  َوَرُسولِهِ  بِالَلهِ  بِاإِلميَانِ  اأَلم رِ  باب،كتاب اإلميان ، رواه مسلم يف صحيحه -1 َعاءِ  الدِّ  36،ص 1ج، 17حديث رقم :.إِلَي هِ  َوالدي
 107، ص ،  2املوافقات، مصدر سابق.ج  -2

 باختصار و تصرف يسري 423-422مقاصد الشريعة السالمية ،الطاهر بن عاشور ،ص  - 3
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، و هي تنقسم إىل جبلية 1فيصري إجراء املساواة يف أحوال تلك املعروضات غري عائد بالصالح يف بابه"
و شرعية و سياسية...، وما يهمنا يف هذا املقام أن الشارع احلكيم أقر أصل املساواة بني املكلفني يف 

نتساب إىل اجلامعة اإلسالمية و إعطاء احلقوق املخولة يف الشريعة، و إن حصل التفاوت يف تقرير اال
بعضها فهو ال خيرج عما تقدم يف رعي الفطرة ،ذلك أهنم جمبولون على التفاوت ،فكانت املساواة هي 

ام القرآن و السنة األصل إال أنه يرد عليها ما يرد على غريها من ختصيص و تقييد ، و الشاهد  أن أحك
 .2عامة ما مل يدل الدليل على التخصيص 

 تحريم مظاهر االنحراف عن الفطرة:رابعا :

تقدم أن الشارع احلكيم رعى الفطر السليمة وجودا بشرع ما به قيامها، على أساسا من رعي 
رائع احلقائق و نبذ األوهام ،و حلفظها من جانب العدم، و دفع كل خلل واقع أو متوقع، حرم ذ

االحنراف و صوره،و هي تتسع لتنتظم أمناط الفكر و االعتقاد و السلوك، و ليس املراد يف هذا املقام تتبع 
اجلزئيات و استغراق الصور،و إمنا يكتفي بنماذج توضح املراد، و لعل أمهها يف اجلانب االعتقادي التوجه 

 ﴿فيما األصل إفراد اخلالق به، قال تعاىل: بالعبادة لغري اهلل، أو عبادته بغري ما شرع، و تشريك اخللق
َر اللَِّه أَْبِغي رَبًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيء    .4﴾ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿، وقال عز و جل:3﴾َأَغي ْ

إن االحنراف عن فطرة التوحيد قد تعرب عنه النفس يف أمناط من السلوك الشاذ تنأى هبا عن صور 
التسببات الشرعية اليت جعل اخلالق التوسل هبا إىل إشباع احلاجات و سد اخلالت، على وزان من 

اخللق الوسطية و االعتدال، مبا يوافق هديه و حيقق مقصده من اخللق، ذلك أن اهلل عز و جل خلق 
لغاية، و فطرهم على ما فيه حتصيل هذه الغاية، و شرع هلم من األسباب ما يعينهم على ذلك، دون 

هدر حلاجاهتم أو إغفال حلظوظهم فكان اخلروج عن هذا السنن اإلهلي ذريعة إىل اإلسراف و الظلم        

                                                           
 331املرجع نفسه ، ص - 1
 150-144أصول النظام االجتماعي ،  مرجع سابق ،ص  -  2
 .164سورة األنعام، اآلية:  -3
 .13سورة لقمان، اآلية:  -4
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باء لألبناء و السعي يف طلب و الفساد، و مثال ذلك ما عهدته العرب يف وأد البنات، إذ األصل حمبة اآل
أسباب العيش هلم، مث جتد الواحد منهم يهوي إىل فلذة كبده فيدسها يف الرتاب، قال عز          و 

، 2﴾َواَل تَ ْقتُ ُلوْا َأْوالدَُكم مِّْن ِإْمالق  ﴿، و قال تعاىل:1﴾بَِأيِّ َذنب  قُِتَلتْ ، َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلتْ ﴿جل:
 قتلهم أوالدهم إال وأدهم للبنات خشية الفقر و املعرية.و مل يثبت من 

ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن ﴿و ما شاع بني قوم لوط من الفاحشة، قال عز و جل:

 ، يقول ابن عاشور بيانا حلقيقة هذا االحنراف:" و وجه تسمية هذا3﴾النَِّساء َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم مُّْسرُِفونَ 
الفعل الشنيع فاحشة و إسرافا، أنه يشتمل على مفاسد كثرية، منها استعمال الشهوة املغروزة يف غري ما 
غرزت عليه ألن اهلل خلق يف اإلنسان الشهوة احليوانية إلرادة بقاء النوع بقانون التناسل، حىت يكون 

الغرض الذي وضعها اهلل  الداعي إليه قهري ينساق اإلنسان إليه بطبعه، فقضاء تلك الشهوة يف غري
   4ألجله اعتداء على الفطرة.

و ميكن أن نقول إمجاال أن كل تعد حلدود الشارع خروج عن الفطرة ،ذلك أن أهم معانيها الوسطية و 
 االعتدال بني طريف اإلفراط و التفريط.

 5:االحنراف عن الفطرة أسبابرير يف بيان حو مما ذكره صاحب الت

 منحرفا عن تلك الفضيلة لتلك  أفينش ،جسمهيف  أوض عند تكوين الفرد يف عقله ر خلل يع
  .العاهة

 ه الناس فيفكر صاحبها يف حتقيقهاخواطر خيالية حتدث يف النفس مما توسوس به خمالفة ملا علي. 

                                                           
 .09 -08:تانلتكوير، اآليسورة ا -1
 .151اآلية: سورة األنعام،  -2
 .81سورة األعراف، اآليتان:  -3
 .232، ص 8سابق، جمرجع التحرير و التنوير،  -4

 .286، ص 2، جاملرجع نفسه -5
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  تكميلية و جيدها مالئمة فيالزمها حىت تصري له عادة  أومن الفرد بدواع حاجية  أفعالصدور        
 :مفسدات الفطرة إىلف اتض أنميكن  و، و تشتبه عنده بالطبيعة بعد طوال املدة

 يف االحنراف عن الفطر  أثراللشيطان  أنن والسنة آفقد دلت نصوص القر  : تزيني الشيطان

ُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ ﴿:السوية قال تعاىل آلتِيَ ن َُّهم مِّن بَ ْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن ثُمَّ ، فَِبَما َأْغَويْ َتِني أَلق ْ

 .1﴾َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَماِنِهْم َوَعن َشَمائِِلِهْم َوالَ َتِجُد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِينَ 

ِعَباَدَك ِإالَّ ، قَاَل َربِّ ِبَما َأْغَويْ َتِني ألُزَي َِّننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوأُلْغوِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ  ﴿ال عز و جل:وق

ُهُم اْلُمْخَلِصينَ    .2﴾ِمن ْ

 َوِإن َُّهمْ  ُكلَُّهمْ   ُحنَ َفاءَ  يِعَبادِ  َخَلْقتُ  َوِإنِّى :}هلل عليه وسلم يف احلديث القدسيو قال صلى ا
ُهمُ  ُهمْ  الشََّياِطينُ  أَتَ ت ْ  َما ِبى ُيْشرُِكوا َأنْ  َوَأَمَرتْ ُهمْ  َلُهمْ  َأْحَلْلتُ  َما َعَلْيِهمْ  َوَحرََّمتْ  ِديِنِهمْ  َعنْ  3 فَاْجَتالَت ْ

  4{. ُسْلطَانًا ِبهِ  أُْنِزلْ  َلمْ 

فيمنعه ذلك من تطلب احلقائق ،و هو االعتقاد اجلازم غري املطابق للواقع، وأكثره إفسادا املركب  :لجهلا

نُ َنبُِّئُكْم ُقْل َهْل ﴿:    قال تعاىل ءاجتمع اجلهل مع صفة العجب و املرا ىتأو قبول املخالف خاصة م

ًعا، بِاأَلْخَسرِيَن َأْعَماال نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَن َُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصن ْ  .5﴾الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

فكان حريا باجملتهد بذل الوسع يف التمييز بني ما هو من الفطرة حقيقة، أو ما يالئمها ،و ما قد      
 حوال املكلفني،و أ قامات اخلطاب الشرعيمب وهي مهمة ال يتصدى هلا إال عاملهام ،يلتبس هبا من أو 

وهو أمر بالغ األمهية ذلك أن ،ملا علم من سلطان العادات على النفوس وتزيني األهواء والشهوات 
                                                           

 .17 -16سورة األعراف، اآليتان:  -1
 .40 -39احلجر، اآليتان: سورة  -2
ددَتَخفيوُهم  :  َأي   اجتددالوهم -3 َددَرِويي  َفَسددَرهُ  َكددَذا  ، ال َباِطددل يف  َمَعُهددم   َوَجدداُلوا ، َعَلي ددهِ  َكددانُوا  َعَمددا َوأَزَالُددوُهم   هِبِددم   فَددَذَهُبوا ِاس  تَددالَ : وقيددل، َوآَخددُرونَ  اهل  ء الَرُجددل ِاج   الَشددي 

َتالَ  ، ِبهِ  َذَهبَ  َواهلم   َواج   .197،ص 17شرح النووي على مسلم ،ج.هِبَا َوَذَهبَ  ، َساقَدَها أَم 
ند َيا ِف  هِبَددا يُدع ددَرفُ  الَدىِت  الصِّددَفاتِ  بدداب ، والنددار واجلنددة القيامدة صددفةيف صددحيحه، كتدداب  رواه مسدلم -4 دلُ  الدددي َنَددةِ  أَه  ددلُ  اجل   8،ج 7385،حددديث رقددم :الَنارِ  َوأَه 

 .158،ص
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 1ا "سوء العادة هب داستبدا و، فوسعلى الن السآمة"إمهال الطبائع ذريعة الستيالء الغفلة على القرائح و 
قال  ،على اهلل بغري علمالقول و ،وإدخال ما ليس من الفطرة يف معناها تلبيس يفتح باب حتكيم األهواء 

 .2﴾َوَلِو ات ََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرضُ ﴿:تعاىل

 اليسر السماحة والفرع الثاني: 

لوقوف على ليف القرآن الكرمي السماحة واليسر و األصل الثاين الذي يبىن عليه إثبات احلظوظ 
 وجه االرتباط نبني معىن السماحة ومظاهرها .

 :حقيقة السماحةأوال :

  3.املساهلةو  املساحمة  مبعىن اجلود و :السماحة يف اللغة

"سهولة املعاملة فيما اعتاد الناس فيه املشادة فهي وسط :أما يف اصطالح أهل املقاصد فقد عرفت بأهنا
وهنا حممودة أهنا ال تفضي كأو " السهولة احملمودة فيما يظن التشديد فيه ومعىن  ، 4بني الشدة والتساهل "

 5.إىل ضر أو فساد "

 إذا أقضى إىل نقيض مقصود ريويف التعريف الثاين ضبط ملعىن السماحة فيخرج توهم التوسط والتيس
رفع  قصدشرعية مالئمة ملو العقوبات ال ومن ذلك ما يدعيه البعض من ضرورة تغيري احلدود،الشرع 

 ا.دعو اوهو خبالف ما  احلرج

 و السنة النبوية: شواهدها في القرآن الكريمثانيا :مظاهر السماحة و 

                                                           
 .137ص  مرجع سابق ،موار التكليف فيما يقتضيه الشرع ما ال يقتضيه، -1
 .71املؤمنون، اآلية: سورة  -2
 .84، ص 6: تاج العروس، جينظر، و 2088، ص 7لسان العرب، مصدر سابق، ج -3
 .25أصول النظام االجتماعي، مرجع سابق، ص  -4
 269مقاصد الشريعة ، الطاهر بن عاشور ، مرجع  سابق ،ص -5
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و رفع احلرج ،هذا الوصف ثبت باستقراء نصوص القرآن والسنة الدالة على معاين الرمحة 
ما  و مثال ذلك ،و املكره  يو الناس ئواإلمث عم املخط رفع اإلصر و األغالل،و ،والتكليف بالوسع 

  1.﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمينَ ﴿:: قال تعاىلبالرمحة جاء يف وصف الشريعة اإلسالمية 

َنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمةٌ ﴿:قال عز وجل و   2.﴾فَ َقْد َجاءَُكم بَ ي ِّ

  3.﴾َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنينَ ﴿:و قال عز وجل

  4{.إنما أنا رحمة مهداة :}و قال صلى اهلل عليه وسلم

ختلق نفسه الزكية بالرمحة وإحاطتها " كما يرى صاحب التحرير:  و بذلك ينتظم معىن الرمحة أمرين
شدة متومهة فيجاب عنه بأن الرمحة صفة تقتضي إيصال أما ما يراه البعض من ، 5"ريف شريعتهابتص

وأرحم الناس هبم من شق عليهم يف  ...،قت عليهشإىل العبد وإن كرهتها نفسها و  املنافع واملصاحل
مع التنبيه إال أن أكثر املشاق تدخل وتتزايد من جهة خمالفة ، 6و دفع الفساد عنهم إيصال مصاحلهم

عتبار له يف ا ومثل ذلك ال، 7سواء كان يف حقيقته كلفة أومل يكنيء كل شاهلوى فاملتبع يشق عليه  
 ملا فيها من تضييع لكل خري و اجتالب لكل ،الشرع ألنه جاء باملنع من االسرتسال مع  دواعي األهواء

املقام عن حصرها  قفمقصود الشرع رفعها بأدلة يضي ةأما املشاق غري املعتادشر و مها ضد الرمحة، 
  .معىن واحد وهو رفع احلرج تواطأت على

                                                           
 .107األنبياء، اآلية:  سورة -1
 .157األنعام، اآلية:  سورة -2
 .82اإلسراء، اآلية:  سورة -3
 ،وقال صحيح على شرطهما.83،ص 1،ج100رواه احلاكم يف مستدركه ،كتاب اإلميان ،حديث رقم : -4
 166،ص  16التحرير و التنوير.مرجع سابق ، ج  -5
 .174،ص  2م ، ج 1975-ه 1395،  2إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، ابن القيم ،بريوت ، دار املعرفة ،ط-6
 .332ص ، 1ج  املوافقات، مصدر سابق، -7
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وال ،و يراد به كل ضيق و مشقة حسية كانت أو معنوية تلحق املكلف فتخرج به عن السماحة املعتادة 
  1.تبلغ حد الضرورة املتلفة لألبدان و األموال

الدنيا و يعرف بأنه ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن املعتاد على بدنه أو على نفسه أو عليها معا يف 
 2.غريالغري معارض مبا هو أشد منه أو مبا يتعلق به حق ،ال آواآلخرة حاال أو م

و خرج هبذا التعريف اجلهاد و العقوبات و احلدود الشرعية ملا فيها من مصاحل تربوا على مفسدة املشقة 
ع إىل الفساد يف من إعزاز لدين اهلل و الزجر عن انتهاك حمارمه والتذر  ،احلاصلة و إن بدت غري معتادة 

  3.﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا ُأوِلْي األَْلَبابِ ﴿:األرض قال تعاىل

اجلنايات وإن كانت بغري عمد أو من عد مي و أروش  لزوم ضمان املتلفات فلبيان أما القيد األخري 
يف حكمه إبطال أو من  م معىن رفع احلرج عن املخطئ و الناسي و املكره واجملنونظإذ ال ينت ،األهلية

  .ق الغريح

لقد تضافرت نصوص القرآن الكرمي على تقرير أصل رفع احلرج، و ذلك من خالل النص الصريح أو ما و
 جاء يف التيسري و التخفيف و التكليف بالوسع. 

 4.﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرج   ﴿قال تعاىل: النص الصريح على رفع الحرج: -أ 

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:" أي ما كلفكم ما ال تطيقون ،و ما ألزمكم بشيء فشق 
 5عليكم إال جعل لكم فرجا و خمرجا".

                                                           
 .354بن زغيبة،  ص  املقاصد العامة، -1

 .38ص  م ،2007-ه 1428، 5الرياض ، مكتبة الرشد ،ط ني، سيعقوب عبد الوهاب الباح رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، -2
 .179البقرة، اآلية: سورة  -3
 .78سورة احلج، اآلية:  -4

 .99، ص 10العظيم، مصدر سابق، ج تفسري القرآن  -5
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َلَعلَُّكْم َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرج  َوَلِكن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم  ﴿و قال تعاىل:

 1.﴾َتْشُكُرونَ 

 2.﴾لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحَرجٌ  ﴿و قال سبحانه:

و يف هذه اآليات داللة ظاهرة على رفع احلرج عن هذه األمة و إن جاء بعضها خاصا يف 
 رج ،فتقرر أصال كليا يرد إليه التشريع.أحكام جزئية و لكننا جند التعليل عاما برفع احل

       3.﴾رِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ي ﴿قال تعاىل: أدلة التيسير و التخفيف: -ب 

َها الَلهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن  و  ،4﴾ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا، فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴿و قال سبحانه:  َعند 
 َكانَ   فَِإَذا يَْأَثمْ  َلمْ  َما أَْيَسَرُهَما اْخَتارَ  ِإالَّ  َأْمَرْينِ  بَ ْينَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  ُخي ِّرَ  َما:} قَاَلت  
ْثمُ   .6{لن يغلب عسر يسرين،وجاء يف األثر:}5{ ِمْنهُ  أَبْ َعَدُهَما َكانَ   اإْلِ

و فيما تقدم من النصوص داللة ظاهرة على معىن التخفيف و التيسري و أنه مزية هذه األمة، حيث  
 كانت السمة الغالبة يف التشريع ابتناؤه على جلب املصاحل و دفع املفاسد، يف أيسر كيفية 

فَِّف َعنُكْم يُرِيُد اللَُّه َأن ُيخَ   ﴿:ومنه قوله تعاىلو أرفقها، رعيا ملا جبل عليه اإلنسان من ضعف،

و إن فسره البعض بأنه الضعف من جهة النساء فليس املراد حصر  ، 7﴾ َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا

                                                           
 .06سورة املائدة، اآلية:  -1
 .61سورة النور، اآلية:  -2

 .185سورة البقرة، اآلية:  -3
 .06 -05ح، اآليتان: سورة الشر  -4
 .248،ص 4،ج6786رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلدود ،باب إقامة احلدود و االنتقام حلرمات اهلل ،حديث رقم: -5
،وقدال :صدحيح علدى 358،ص 2،ج3236احلاكم يف مستدركه موقوفا من حديث عمر رضي اهلل عنه ،باب تفسري سورة آل عمران ،حديث رقدم: رواه -6

 شرط مسلم.
 .28سورة النساء، اآلية:  -7
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، فتكون إخبارا عن ضعف اإلنسان عاما حسبما هو يف نفسه ضعيف يستميله  1معىن اآلية فيه
 2هواه يف األغلب.

و قال تعاىل:     3.﴾يَُكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهاالَ  ﴿قال تعاىل: التكليف بالوسع و الطاقة: -ج 

 4.﴾الَ ُنَكلُِّف نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ﴿

و التكليف بالوسع املراد به ما يسع اإلنسان و ال يضيق عليه و ال حيرج فيه يقول الزخمشري:    
ن مدى غاية الطاقة و اجملهود...فقد  " فاهلل ال يكلف النفس إال مبا يتسع فيه طوقها، و يتيسر عليه دو 

  5كان يف طاقة اإلنسان أن يصلي أكثر من مخس و يصوم أكثر من شهر و حيج أكثر من حجة".

و قد جاء تقرير هذا األصل يف بعض األحكام اجلزئية ،كأحكام النفقات و الوصاية على أموال اليتامى، 

اَل ُيَكلُِّف اللَُّه  ۚ  َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه فَ ْليُنِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّه  ۚ  لِيُنِفْق ُذو َسَعة  مِّن َسَعِتِه  ﴿قال تعاىل:

 6.﴾ َسَيْجَعُل اللَُّه بَ ْعَد ُعْسر  ُيْسًرا ۚ  نَ ْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها 

ُه َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواَل تَ ْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يَ ب ْ  ﴿و قال عز و جل: ُلَغ َأُشدَّ

 7.﴾َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط الَ ُنَكلُِّف نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها

و لعله من الظاهر تلك العالقة الوثيقة بني التكليف بالوسع و رفع احلرج، ذلك أن األحكام الشرعية إذا  
 كانت مطلوبة يف حدود الوسع و االستطاعة دون بلوغ غاية اجلهد ففي ذلك داللة ظاهرة على 

 1.أن احلرج مرفوع ،و أن اليسر مسة هذا الدين و التوسعة على العباد خاصية من خصائصه

                                                           
 . 22، ص 5التحرير و التنوير، مصدر سابق، ج -1
 .41، ص 2احملرر الوجيز، مصدر سابق، ج -2

 .286اآلية: سورة البقرة،  -3
 .42سورة األعراف، اآلية:  -4
 .520، ص 1الكشاف، مصدر سابق، ج  -5
 .07: ، اآليةطالقالسورة  -6
 .152سورة األنعام، اآلية:  -7
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 وقد جاء يف بيان أوجه رفع احلرج يف القرآن الكرمي معاين عدة نذكر أمهها:

 ه سعة اإلسالم مبا جعل اهلل فيه من التوبة و الكفارات ومن ذلك أن اهلل عز وجل شرع لعباد
 : 2سان وقيل ملن قبلناللاواالستغفار بالقلب و ،زم على ترك العود يف املستقبل عالتوبة  بالندم وال

تُ ُلوْا أَنُفَسُكمْ  ﴿     .3﴾فَ ُتوبُوْا ِإَلى بَارِِئُكْم فَاق ْ

 4.فليس يف دين اإلسالم ماال سبيل من اخلالص من عقوبته ،الزواجر ومنه اجلوابر و 
 ائم يف األمم فوضعها اهلل عن هذه عز ال فقد كانت الشدائد و ،من التكاليفثقله يشتد  ما وضع

ُهْم ﴿:قال تعاىل، 5األمة   .6﴾ِإْصَرُهْم َواأَلْغالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهمْ َوَيَضُع َعن ْ

 

 

هم دعن وأن احلائض ال تؤاكل  ،دية وأن ال،قرضه  لومن مجلة ذلك أنه كان إذا أصاب ثوب أحدهم بو 
  .7وال جتالس

 اجلهاد عن  طوح ،وصالة اإلمياء ملن ال يقدر على غريه ،للمسافر طارو اإلف قصر الصالة
 .8األعمى و األعرج واملريض وكل صاحب عذر

                                                                                                                                                                                           
 .73هد، ص 1403، 1: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، صاحل بن عبد اهلل بن محيد، اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، طينظر -1
 .309، ص 3ابن العرن، مصدر سابق، ج ، أحكام القرآن، -2
 .54البقرة، اآلية: سورة  -3
 . 320، ص 4و ينظر: الكشاف، ج 90، ص 5أحكام القرآن، اجلصاص، ج -4
 .452، ص 14اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -5
 .157سورة األعراف، اآلية:  -6
،  3، جدامع البيدان عدن تأويدل أي القدرآن، ج464، ص 2و احملرر الدوجيز يف تفسدري الكتداب العزيدز، ج 327، ص 2أحكام القرآن البن العرن، ج ينظر:-7

نَدا َعلَدي ِهم  طَيِّبَدات   ، و من اإلصر املرفوع عن هدذه األمدة مدا حدرم علدى اليهدود مدن الطيبدات جدزاء لظلمهدم قدال تعداىل:﴿168ص   فَدِبظُل م  مِّدَن الَدِذيَن َهداُدوا  َحَرم 
َنا َعَلي ِهم  ُشُحوَمُهَما( و قوله:﴿160﴾)سورة النساء، اآلية: ُأِحَلت  هَلُم   َنا ُكَل ِذي ظُُفر  َوِمَن ال بَدَقِر َوال َغَنِم َحَرم  ﴾ )سدورة األنعدام، اآليدة: َوَعَلى اَلِذيَن َهاُدوا  َحَرم 

146 .) 
 .309، ص 3أحكام القرآن البن العرن، ج -8
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 1.حل النساء مثىن وثالث ورباع  
 وازع الشرع  جعل ما يرغب فيه الناس من قبيل الطاعات وذلك لكي جيتمع باعث الطبع و

يدخل  و، 3ومن ذلك االغتسال و التطيب وتنظيف املساجد وتطييبها ،2فيكونا أدعى لالمتثال
 الفطرة وآداب العادات . يف هذا املعىن سنن

 و هي ال خترج عن أمرين :حتقيق مقصد التعبد و عموم الشريعة:رفع الحرج مقاصد السماحة وثالثا :
 و دوامها .

نفس ذريعة إىل بغض الديد على شأوامر الشرع و نواهيه ذلك أن الت بامتثال :التعبد صدتحقيق مق -أ 
مظنة التقصري عند  هكما أن  -ديدشأي خالف الت- خالفهالعبادة و كراهية التكليف وقد جبلت على 

وما قد يرتتب عليه من فساد يف بدنه أو ضعف  ،زامحة الوظائف املتعلقة بالعبد املختلفة األنواعم
 َيَملُّ  الَ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ُتِطيُقونَ  َما اأَلْعَمالِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  النَّاسُ  أَي َُّها يَا »،قال صلى اهلل عليه و سلم:4قواه

يقول النووي يف شرح احلديث  5« َقلَّ  َوِإنْ  َعَلْيهِ  ُدوِومَ  َما اللَّهِ  ِإَلى اأَلْعَمالِ  َأَحبَّ  َوِإنَّ  َتَملُّوا َحتَّى
 وهو يصلحهم ما إىل أرشدهم ألنه ،بأمته ورأفته سلم و عليه اهلل صلى شفقته كمال  احلديث هذا ويف"

 من خبالف العبادة فتتم منشرحا والقلب أنشط النفس فتكون ،ضرر وال مشقة بال عليه الدوام ميكنهم ما
 فيفوته القلب انشراح وبغري بكلفة يفعله أو بعضه أو يرتكه أن بصدد فإنه ،يشق ما األعمال من تعاطى

َورَْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوَها َما   ﴿ تعاىل فقال أفرط مث عبادة اعتاد من وتعاىل سبحانه اهلل ذم وقد، عظيم خري
َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّه َفَما رََعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها  ُهْم َأْجَرُهْم  ۚ  َكَتب ْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ْ  ۚ  َفآتَ ي ْ

ُهْم فَاِسُقونَ   صلى اهلل رسول رخصة قبول تركه على العاص بن عمرو بن اهلل عبد ندم وقد6﴾ وََكِثيٌر مِّن ْ

                                                           
 الصفحة نفسها.املصدر نفسه. -1
  .349املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص  -2
 .295، ص  1م ، ج2005-ه1426، 1ويل اهلل الدهلوي،حتقيق السيد سابق ، بريوت ، دار اجليل ، ط  حجة اهلل البالغة ،-3
 .  205، مصدر سابق، ص االعتصام، 281املوافقات، مصدر سابق، ص  -4
ِهِ  الَلي لِ  ِقَيامِ  ِمن   الَدائِمِ  ال َعَملِ  َفِضيَلةِ  باب ،باب صالة املسافرين صحيحه ،كتاب رواه مسلم يف - 5  .188،ص 2،ج1863:حديث رقم : َوَغري 
 27احلديد ، اآلية سورة  - 6
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 َذِلكَ  فَ َعْلتَ  ِإَذا فَِإنَّكَ  :}،ومنه قوله عليه السالم 2"التشديد وجمانبة العبادة ختفيف يف 1سلم و عليه اهلل
 . 5{ الن َّْفسُ  4َونَِفَهتْ  اْلَعْينُ  3َهَجَمتْ 

 اخللق على فيها حفظ سهلة، مسحة حنيفية املباركة الشريعة هذه وضع اهلل فإن:" يقول الشاطيب 

 ال ما به كلفوا  فيما عليهم لدخل والسهولة، السماح خالف على عملوا فلو بذلك، هلم وحببها قلوهبم،
ِمَن  َكِثير  ِفي  لَْو يُِطيعُُكمْ اللَِّه َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل  ﴿ :تعاىل قوله إىل ترى أال أعماهلم، به ختلص

يَماَن َوزَي ََّنُه ِفي قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  اأْلَْمِر لَعَِنتُّمْ  َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإلَْيُكُم اإْلِ
 وتسهيله، بتيسريه اإلميان إلينا حبب اهلل أن اآلية أخربت فقد ،6 ﴾ َواْلِعْصَياَن ُأولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

"السماحة  :و يف هذا املعىن يقول ابن عاشور ،7"عليه باجلزاء الصادق وبالوعد بذلك، قلوبنا يف وزينه
،فتبني أن من أجل مقاصد 8 "اهلدي والرشاد أعون على قبول  أكمل وصف الطمئنان النفس و

السماحة حتصيل معىن االمتثال ،حيث تسد ذرائع بغض العبادة و كراهية التكليف و مظنة االنقطاع ، 
واه فال عربة بالرتك آنذاك ،إذ ال تعلق له جبهة التشديد أو التخفيف، بقدر ما هو حاصل إال أن يذعن هل

 االسرتسال املفضي إىل الفساد غالبا . 
وصف الشريعة بالسماحة يقتضي معىن العموم  : 9تقرير معنى عموم الشريعة ودوامها -ب 

ذلك أن اهلل عز وجل أراد هلذه  ،10ويصة واالجتماعوالدوام ملالئمته ألهل التكليف يف حال اخل
                                                           

ْدتُ  "،قَالَ عبد اهلل بن عمرو  عن - 1  قَالَ . « ُعْمرٌ  ِبكَ  َيُطولُ  َلَعلَّكَ  َتْدِرى الَ  ِإنَّكَ  » -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىُّ  ِلىَ  َوقَالَ  قَالَ . َعَلىَّ  َفُشدِّدَ  َفَشدَّ
رواه الشيخان .-وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  نَِبىِّ  رُْخَصةَ  قَِبْلتُ  ُكْنتُ   َأنِّى َوِدْدتُ  َكِبْرتُ   فَ َلمَّا -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىُّ  ِلىَ  قَالَ  الَِّذى ِإَلى َفِصْرتُ 

 اللفظ ملسلمو 
 

  71،ص 6املنهاج شرح صحيح مسلم ،مصدر سابق ،ج - 2
دار الفكر   ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيّن ،فيه  ما كل  حلبت إذا الضرع يف ما هجمت األصمعي قال غارت أي هجمت - 3

 .8،ص 16،ج
 ، املصدر السابق ،الصفحة نفسها ضعفت أي الفاء وكسر النون بفتح نفهت قوله - 4

َنا} تَدَعاىَل  الَلهِ  قَدو لِ  بَاب كتاب أحاديث األنبياء ،  رواه البخاري يف صحيحه،  - 5  .482،ص 2،ج3419حديث رقم ، {َزبُورًا َداُودَ  َوآتَديد 

 7اآلية:،سورة احلجرات  - 6
 136ص، 2ج املوافقات ،مصدر سابق ، - 7
 .271مرجع سابق، ص  ابن عاشور،  عة اإلسالمية،مقاصد الشري - 8
 .25، مرجع سابق، ص االجتماعيأصول النظام  -9

 .356ص ،: ، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، بن زغيبة ينظرو  .271مرجع سابق، ص  ابن عاشور،  عة اإلسالمية،مقاصد الشري -10
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والشمول بأن تنتظم نواحي حياهتم الفكرية والعقدية ،الناس مجيعا  غراقباست مالشريعة العمو 
 .فجعلها مسحة وسطا بني التساهل والتشديد  ،السياسية و واالجتماعية

 ل الناس عليهملكلف ذلك أن مما جبويتبني مما سبق وجه االرتباط بني السماحة وإثبات حظ ا       
 ،وتعلق القصد هبذا الوصف إثبات للحظوظ من جهة مالئمة باعث الطبع ،النفور من الشدة واإلعنات

رفع احلرج وإثبات املشاق املعتادة ،ظاهرمها التناقض وباطنها االجتماع  :إال أننا جيب أن نفرق بني أمرين
النفس عن  حذلك أن يف التكليف كبح جلما  ،النظر عامويف الثاين يوجبه إن ،ففي األول املالئمة ظاهرة:

ل ويف ك،ومها سبب صالح املعاش واملعاد ،وحتصيل ملعىن التقوى واخلشية ،االسرتسال مع داعي اهلوى 
 .الثاين خفيا حظ وإن كان األول ظاهرا و

  عي العوائد و األعراف الفرع الثالث: ر 

و املعروف عرفا  ،أهل العلم على تقريرها كالعادة حمكمة  جتمعا ينتظم هذا املعىن مجلة من القواعد ،
 ، أهل التكليف اعتادهعي ما ر اجلامح  عىنو امل،و تغري األحكام بتغري األزمان  ،كاملشروط شرطا

و هو أصل يهرع إليه يف فهم النصوص و تنزيل ،و ألفته نفوسهم و تلقته العقول السليمة بالقبول 
باملعىن  ارتباط و رفع احلرج ، وّلما كان هلذه األصل وثيق يسريشرع يف التاألحكام على مقتضى معهود ال

 كان من الضروري الوقوف على معىن العرف و أقسامه و شروطه ،عليه  االستداللاملراد 

 و أدلته يف القرآن و السنة لتبني وجه الداللة.

 :و منشؤهحقيقة العرف أوال :

من  اسموهو  ،و يأيت مبعاين أخرى كالصرب،ما يستحسن من األفعال  :العرف في اللغة
 1ضد الّنكر. هوكقول أحدهم له علّي ألف عرفا و   االعرتاف

                                                           
 .2898لسان العرب، مصدر سابق، ص  -1
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بائع ط"ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته ال:فيّعرف بأنه : االصطالحأم ا في 
يف النفوس من األمور املتكررة  استقرا "مبأنه: عابدين يف رسالته نشر العرف ابنيّعرفه  و،1بالقبول "

  2".طباع السليمةالاملعقولة من 

أصحاب الطباع   بولقو  رضاء و ،االستعمال املتكرر عليه فإنه يقوم على ركنني رئيسني: و
مل تتلقاه الطباع  و ما،و األفعال  مل يعتده الناس يف األقوال وخيرج هبذا املعىن ما،3السليمة يف اجملتمع 

إال أن هذه القيود  ...،مما ذاع بني الناس من فعل لبعض املنكرات و شرب للمسكرات ،السليمة بالقبول
 إىل ضبطه باألوصاف فمما جعل اهلمم تنصر ،وحدها ال تكفي العتباره أصال يف التشريع 

 الشهوات. و الشرائط حىت ال يتذرع به إىل القول باألهواء و 

سواء كان الباعث داخليا  ،للفعل الذي مال إليه بباعث من نفسهاإلنسان  ارتياحينشأ من و هو 
فإذا حاكاه غريه فيه بدافع التقليد و تكّررت هذه  ،أو خارجيا مّما يدفعه إىل تكراره فيصري عادة له

 4.بني معظم األفراد صارت عادة للجماعات و مسّيت بذلك عرفا انتشرتو  ،احملاكاة

يربّر ما  ،بتنائها على احملاكات للعادات الفردية أو اخلاصةاإن مثل هذا املفهوم لنشأة األعراف و 
عتاده األفراد و اأن األوىل أعم لشموهلا ما  اعتبارذهب إليه البعض من التفريق بني العادة و العرف على 

جمليء  ،أن ال أثر عملي للتفريقو الرأي ، 5الكل أو األغلب اعتيادو العرف ال يطلق إال على ،اجملموع 
 6.العادة و العرف مبعىن واحد  كأصل تشريعي يف املدونات الفقهية و األصولية

 :و شرائطه أقسامهثانيا:

                                                           
 .130التعريفات، مرجع سابق، ص  -1
 .114، ابن عابدين، جمموعة الرسائل، ص نشر العرف -2
 .339رفع احلرج، مرجع سابق، ص  -3

 .867، ص 2املدخل الفقهي العام ،مرجع سابق، ج -4
 م،1985 -هددد1405 ،10ط ،الدددار اجلامعيددة   ،حممددد مصددطفى شددليب ،املدددخل يف الفقدده اإلسددالمي تعريفدده و تارخيدده و مذاهبدده نظريددة امللكيددة و العقددد -5

 .261- 260ص
 .106ص  ،2ج،مرجع سابق  ،يليحو هبة الز  ،أصول الفقه اإلسالمي:يف هذا املعىن  ينظر -6
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 كما يقسم إىل عام و خاص و صحيح و فاسد :  ينقسم العرف عند الفقهاء إىل قويل و فعلي 

معني حبيث  معىن بعض األلفاظ أو الرتاكيب يف استعمالفهو أن يشيع بني الناس  :أّما العرف القويل
ومن  ،الق بال قرينة و ال عالقة عقليةطيصبح ذلك املعىن هو املفهوم املتبادر منها إىل أذهاهنم عند اإل

 الذكر دون األنثى مع أنه يف اللغة يشملها. االبنالق لفظ الولد على طذلك إ

بيع على  تعارفهم كأو املعامالت   ة،الناس على شيء من األفعال العادي هو اعتياد  :العرف العمليو 
 . 1و تعجيل جزء من املهر و تأجيل الباقي املعاطاة،

وذلك مثل عقد ،الذي يكون معتادًا يف مجيع البالد بني الناس أو غالبيتهم : أما العرف العام فهو
ما  ،و اخلاص  ةبيع املعاطا هومثلإىل يومنا هذا، االستصناع ، فإن الناس قد احتاجوا إليه ، ودرجوا عليه 

 2.فئدون غريها من الطوا طائفة بني أو كان ، كان ساريا بني بعض البلدان دون باقيها

سد ما جاء خبالفها او الف ،فالصحيح ما مل خيالف قواعد الشرع ،وهو إما أن يكون صحيحا أو فاسدا
 3.نص من النصوصبخمال كان   أو 

ريان العمل جليف اخلاص و الراجع أنه معترب  ختلفاو ،العرف الصحيح العام  اعتبارهوالقدر املتفق على 
الناس فيه بني بلد  باختالفمما جرت العادة  ،ورهبه يف األحكام املتعلقة باألميان و أنواع التعاقدات و امل

كميته على النصوص حا إال أنه ليس يف قّوة العرف العام من حيث  ،أخرى  ة وطائفو بل  و أخرى
 4و تقييدا. ختصيصا 

 :مجلة من الشرائطو ضابط العرف الصحيح عاما كان أو خاصا قوليا أو فعليا 
                                                           

 . 878 - 875ص ،  2ج ،مرحع سابق ،مااملدخل الفقهي الع -1
فريددد حممددد واصددل  رنصدد ،املدددخل الوسدديط لدراسددة الشددريعة اإلسددالمية و الفقدده و التشددريع :ينظددرو  262ص ،مرجددع سددابق ،املدددخل يف الفقدده اإلسددالمي -2

 .  182ص ،املكتبة التوفيقية ،مصر
 .335ص، دار الثقافة ،القاهرة ،الربديسي حممد زكريا ،أصول الفقه  -3

               اه يف ختصددديص الدددنص العدددام بدددالعرف، يقدددول السددديوطي:" كدددل مدددا ورد بددده الشدددرع مطلقدددا و ال ضدددابط لددده فيددده و ال يف اللغدددة يرجدددع فيددده إىل العدددرف"، األشدددب -4
ل ابدددن عابددددين، : يف هدددذا املعدددىن، رسدددائينظدددر، و 98ص  م ،1983-ه 1403،  1جالل الددددين السددديوطي ،بدددريوت ، دار الكتدددب العلميدددة ،ط و النظدددائر،

 . 119 -118، ص 2و وهبة الزحيلي، أصول الفقه، ج.116، ص 2مصدر سابق، ج
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ردا أو غالبا و املراد بذلك أن يكون عملهم به مستمرا يف مجيع احلوادث ال طأن يكون العرف م – 1
ط أن رت ذلك يشكو   يصح االحتكام اليها ،ألن العادة إذا كان يعمل هبا يف وقت دون وقت ال  ،يتخلف

 1تكون غالبة أي شائعة بني الناس.

"العرف :و يف ذلك يقول السيوطي ،اد حتكيمه يف التصرفات قائما عند إنشائهار أن يكون العرف امل – 2
 2ابق دون املتأخر".الذي حتمل عليه األلفاظ إمنا هو املقارن الس

 3و يضاف إىل هذا املعىن عدم التصريح خبالفه من قبل املتعاقدين لكون التصريح أقوى من الداللة.

 

وال يدخل يف ،  4أن ال يكون يف العمل بالعرف تعطيل لنص ثابت أو ألصل قطعي يف الشريعة – 3
على ختصيص العموم باملعاين  األصول،التفاق احملققني من أهل ختصيص العرف لعموم اللفظ  هذا املعىن

 العرفية القائمة حال وروده.

و يف هذا املعىن يقول الشوكاين:" و احلق أن تلك العادة إذا كانت مشتهرة يف زمن النبوة حبيث يعلم 
اللفظ إذا أطلق كان املراد ما جرت عليه دون غريها فهي خمصصة، ألن النيب صلى اهلل عليه و سلم 

 5ا يفهمون".خياطب الناس مب

ة ال جيب يف حّقها فبأن الشري :مالك يف قولهاإلمام  به  أخذوقد  ،يف العرف العملي  اختلفواو 

مبقتضى عرف ،  1﴾َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْينِ  ﴿:صا لقوله تعاىليختص اإلرضاع 
 الناس آنذاك .

                                                           
            ، 5حممدددد صددددقي بدددن أمحدددد البورندددو،  دار ابدددن حدددزم، )د.ت(، ج : موسدددوعة القواعدددد الفقهيدددة،ينظدددر، و 897املددددخل الفقهدددي العدددام، مرجدددع سدددابق، ص  -1

 .338ص 
 . 96ص مصدر سابق ، فروع فقه الشافعية، األشباه و النظائر يف قواعد و -2
 .338، ص 5موسوعة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج -3
 .116، ص 2: رسائل ابن عابدين، مرجع سابق، جينظر، و 123، ص 2أصول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ج -4
 . 699، ص 2ج مصدر سابق ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،  -5
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 :ائد و األعرافو عي العر القرآني في المنهج ثالثا:

إىل  ةو القواعد العامة املستند،و النبوية  ،يستدل على هذا األصل جبملة من النصوص القرآنية
 التشريع.معهود اخلطاب يف 

 ،2﴾ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ ﴿:قوله تعاىل:ومنها  النصوص الخاصة -
" والعرف كّل خصلة حسنة ترتضيها العقول و تطمئن إليها النفوس : يف تفسري اآلية طيبر قال الق 
 عطية  ابنو فسره  ،4الذي تألفه النفوس و تستحسنه " :"و ذكر صاحب التحرير يف تفسريه أنه ،3"

بن العرن بدد" املعروف من الدين املعلوم اوخصه  ،5وس ممّا ال ترده الشريعة"كل ما عرفته النف  ":بأنه
 6اخلالق و حماسن األعمال".من مكارم 

  و األصوليون  لح عليه الفقهاءطصامبا  تصجيد أهنا ال خت ،اآليةالنظر فيما ورد من معاين للعرف يف و 

 اعتبارإال أنه يستأنس به يف تأييد  ،و هو األمر املستحسن املعروف،غوي العام أن املراد به املعىن الل و
 7.االصطالحيالعرف باملعىن 

ّرد لتقدير النفقة إىل ما  اآليةو يف  8﴾َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ﴿:قوله تعاىل
ب من حيث اليسار و اإلعسار حال األ يعر و يف اجلمع بني هذا املعىن و ما ثبت من  ،تعارفه الناس

احلكمان  فانتظمرفقا  اإلقتاره باليسار و و نوع،" قّدروه باملعروف أصال يف اإلجيارات :بن العرنايقول 

                                                                                                                                                                                           
 .233البقرة، اآلية:  سورة -1
 .199األعراف، اآلية:  سورة -2
 .344، ص 7، ج، مصدر سابقاجلامع ألحكام القرآن -3
 .142، ص 2، جمرجع سابقالتحرير و التنوير،  -4
 .491، ص 2ج مصدر سابق ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، -5
 .69، ص 4أحكام القرآن، مصدر سابق، ج -6
 .110الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص أصول  -7
 .233البقرة، اآلية:  سورة -8
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َوَمت ُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر ﴿ومن ذلك متعة املطلقة قال تعاىل :،و اطردت احلكمتان" 

  1.﴾َقَدرُُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِنينَ 

سنا فهو عند اهلل حما رآه المسلمون :}موقوفا عليه -عنه رضي اهلل– مسعود ابنومن السنة ما رواه 
و يف حديث هند بنت عتبة ملّا ،املسلمون و تعارفوه يكون عند اهلل حسن  استحسنهأي ما   ،2{حسن

 َما ُخِذي }فقال : -رضي اهلل عنهما– كوه خبل زوجها أن سفيانأتت النيب صلى اهلل عليه وسلم تش
 3.{بِاْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكِفيكِ 

الشارع يف اخلطاب يذكر من  معاين حيصلها تتبع معهود ،ومن أدلة هذا األصل يف غري املنصوص
 : هاتمجل

 و ذلك باإلشارة إىل طيبات اجلنة ،عز وجل عن نعيم اجلنة مبا هو معهود يف موائد العرب  إخباره
قال  4مألوف دون غريها مما مل تعهد العرب.مما هو  ،باملاء و اللنب و اخلمر و العسل والنخيل و األعناب

ِفيَها أَنْ َهاٌر مِّن مَّاء َغْيِر آِسن  َوأَنْ َهاٌر ِمن لََّبن   ﴿:و قال  5﴾َحَداِئَق َوَأْعَنابًا، ِإنَّ لِْلُمتَِّقيَن َمَفازًا﴿:تعاىل

  6.﴾لَّْم يَ تَ َغي َّْر طَْعُمُه َوأَنْ َهاٌر مِّْن َخْمر  لَّذَّة  لِّلشَّارِبِينَ 

 عنمبا ذكر سببا للط ياألخرو  نعيمويف ذلك رّد على شبهات املغرضني ممّن يتخذون من التمثيل القرآين لل
الرساالت و خامت الشرائع فضال منه يؤتيه  العرب حلمل آخر انتخبّز وّجل ملا عحاصله أن اهلل  و،فيه 

 جاء خطاهبم مبا ألفته نفوسهم وعهدته ألسنتهم حىت يكون أقرب إىل فهمهم  ،من يشاء

                                                           
 .236البقرة، اآلية: سورة  -1
قال الزيلعي يف نصدب الرايدة مل  ،وقال صحيح االسناد و مل خيرجاه 89،ص 3،ج4527كتاب معرفة الصحابة ،حديث رقم :،احلاكم يف مستدركه رواه  -2

 أجده إال موقوفا على ابن مسعود.
ِفيَهدا َما ِعل ِمهِ  ِبَغري ِ  تَأ ُخذَ  أَن   فَِلل َمر أَةِ  الَرُجلُ  يُدن ِفق   ملَ   ِإَذا بَابرواه البخاري يف صحيحه ،كتاب النفقات ،  -3  5049،حدديث رقدم :   بِدال َمع ُروفِ  َوَولَدَدَها َيك 
 و املراد باملعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية.،

 .102 -100اإلمام يف مقاصد رب األنام، مرجع سابق، ص و ينظر :  78،ص  2املوافقات، مصدر سابق ،ج -4
 .32 -31النبأ، اآليتان:  سورة -5
 .15حممد، اآلية:  سورة -6
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بليغ شهداء على الناس كما أن تباخلطاب ،فهم مكلفون بال اختصاصهموال يعّن ذلك  ،المتثاهلمأدعى و 
"مث إن حممدا صلى  ،وقريبا من هذا املعىن يقول أحد الباحثني :الرسول صلى اهلل عليه وسلم عليهم شهيد

هلل عليه و سلم ،كان ينقل الدين ال للعقول الراجحة املمتازة من املفكرين املثاليني ...و إمنا للعامل ا
املتسع حوله، املؤتزر باملادية بكافة أنواعها ، و كان عليه أن خياطب الناس على قدر عقوهلم ...وأي 

 ياه و جيري اللنب شيء يومها أكثر توافقا مع تفكريهم يف اجلنة ، من أهنار جتري فيها امل

 .1و العسل،...و الفاكهة و اخلضرة الدائمة و اخلصب املثمر " 

 ،اعتبارو  إحالة الشرع على الزوال و الغروب و غريمها يف إناطة أحكام الصالة و الصيام هبما 
كيال أهل المدينة و الميزان مالمكيال }زان العرب و مكاييلهم قال صلى اهلل عليه وسلم :و أ

قال ، 3عليهم من صيام وحج افرتضكما تعلق بأهلتهم و جنومهم فيما 2{.أهل المك ةميزان 
 .4﴾ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ  :﴿تعاىل

   ومنه أننا جند القرآن الكرمي يف مقامات االستدالل على وجود اخلالق حييل املخاطبني إىل املشاهد
و الزرع و اإلبل واملواشي ، ،و األعناب و الكأل  يل املعروفة لديهم كذكر املاء و املراعي و النخ

ُر ﴿ قال تعاىل : َواٌن َوَغي ْ َوِفي اأَلْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناب  َوَزرٌْع َوَنِخيٌل ِصن ْ
َوان  ُيْسَقى ِبَماء َواِحد  َونُ َفضُِّل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعض   ِفي اأُلُكِل ِإنَّ  ِفي َذِلَك آَليَات  لَِّقْوم  ِصن ْ

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت َوِإَلى السََّماء َكْيَف رُِفَعْت   َأَفاَل  :﴿ و قال تعاىل، 5﴾يَ ْعِقُلونَ  يَنظُُروَن ِإَلى اإْلِ
، يقول الطاهر بن عاشور يف 6﴾ َوِإَلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت  َوِإَلى اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ 

 أنظارهم عن تغيب ال َكثب  عن الَناظرين من هي أربعة أشياءُ  ُعّدت وقد :" لغاشيةتفسري آيات ا

                                                           
اإلسالم لسيد أمري  ، نقال عن :روح 133،ص 1993-، 28روح الدين اإلسالمي ،عفيف عبد الفتاح طبارة ،بريوت ، دار  العلم للماليني، ط  - 1
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إليهم  بالنسبة بينها جامعة جهةً  مر آهم يف اشرتاكها فكان ، بعض على بعضها وُعطف ،
 أثقاهلم... ونُقل محّالة وهي بيوهتم ونسج ولباسهم عيشهم ومنها ، ورواحلهم أمواهلم ...فاإلبل

 ،...مث وظعنهم إقامتهم يف وليلهم هنارهم ينظروهنا هم إذ السماء خلق عظيم يف التدبر إىل هبم
،ولو أنه خاطبهم مبا مل  1ومفرتشهم"  مرعاهم وهي أقدامهم حتت وهي األرض إىل بأنظارهم نُزِل

يعهدوه و أحاهلم يف ضروب االستدالل إىل ما مل يألفوه ملا قامت به احلجة و ال وقع اإلعجاز ، 
وان كان ذلك ال ينفي أن القرآن الكرمي قد انتظم من دالئل اإلعجاز ما تقصر عن دركه األفهام 

يها إدراك اإلعجاز يف بعض أحوال العصور، ليكون وجودها معجزة يف عصور قد يضعف ف
 . 2النظمي

  إقرارهم على الصحيح من عوائدهم و أعرافهم و منها أنكحتهم و بيوعهم و معامالهتم مع إلغاء
و األشهر بعد أن كانت باألقراء الفاسد منها و هتذيب ما يستحق التهذيب ،و من ذلك تقدير العدة 

،فنزل قوله  3"يك و ال حتلني أبدابال ضبط و ال قيد، فكان الرجل يقول لزوجه:" و اهلل ال أو 
 4.﴾الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  ﴿تعاىل:
 :التدرج في تشريع األحكام 

لقد كان من أبرز خصائص القرآن الكرمي أنه نزل منجما متدرجا يف تشريعاته و أحكامه رعيا 
ليصلحهم أن ترتتب يف حقهم التكاليف مجلة ،و قد رسخت يف ألحوال املكلفني، ذلك أنه مل يكن 

نفوسهم عادات ألفوها، و معتقداهتم ورثوها منها الفاسد و منها الصاحل، فكان مما يشق صرفهم عن 
 الفاسد مما ألفوه، و إلزامهم مبا مل يعهدوه دفعة واحدة.

و من عظمة املنهج القرآين أن تدرج هبم يف التشريع مبا حيقق امتثاهلم امتثاال يليق بعظمته حتصيال 
 ملصاحلهم العاجلة و اآلجلة و ذلك من خالل مسلكني: 
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:حىت إذا أيقنت بوجود اخلالق و عظمته، و آمنت بشديد عقابه        ترسيخ العقيدة في النفوس أوال:
و جزيل ثوابه أذعنت باالنقياد حيدوها حادي اخلوف و الرجاء، فكان أول ما نزل كما يف احلديث عن 

اب ثسورة من المفصل فيها ذكر الجنة و النار حتى إذا :}-رضي اهلل عنها–أم املؤمنني عائشة 
شيء ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندع  لو لو نزل أو ،نزل الحالل و الحرام الناس إلى اإلسالم 

    1{.و لو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع الزنا أبدا ،الخمر أبدا
 التدرج في تشريع األحكام جملة و تفصيال:ثاتيا :

عت شيئا فشيئا ففي أما التدرج يف تشريع مجلة األحكام فاملراد به أهنا مل تشرع كلها مرة واحدة و إمنا شر 
ليلة اإلسراء، قبل اهلجرة بسنة فرضت الصالة ،و يف السنة األوىل من اهلجرة شرع اآلذان والقتال، كما 

 شرعت أحكام من النكاح كالصداق و الوليمة، و يف السنة الثانية شرع الصوم
،إىل  2للمجاهدين...و صالة العيدين و حنر األضاحي و الزكاة، و حولت فيها القبلة و أحلت الغنائم  

أن اكتمل التشريع و قد تقررت أصوله و فروعه، و كلياته و جزئياته فأمكن للناظر أن يلحق املسكوت 
باملنطوق، و ينزل األحكام على واقع املكلفني بأوجه من االستدالل، أبان عنها خطاب الشارع أو 

 اهتدى إليها النظر. 
 ثري من األحكام، انتقل فيها التشريع من حال إىل حال،،فك و منه التدرج يف تشريع احلكم الواحد

و من حكم إىل حكم بطريق النسخ إىل أن وصلت إىل ما تقرر من أحكامها، و مثال ذلك التدرج يف  
حترمي اخلمر،ذلك أهنم ملا كانوا شديدو  الولع هبا تدرج اخلطاب القرآين يف حترميها بأن أشار إىل ذمها يف 

مث بني أن مضارها  3﴾َثَمَراِت النَِّخيِل َواأَلْعَناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َورِْزقًا َحَسًنا َوِمن قوله تعاىل:﴿
َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس  أكثر من نفعها قال تعاىل:﴿

 ، مث حرمها يف أوقات ليكون أدعى على تركها، يف قوله عز 4﴾َماَوِإْثُمُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعهِ 
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و جاء التحرمي القاطع يف  1﴾اَل تَ ْقَربُوْا الصَّالَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى تَ ْعَلُموْا َما تَ ُقوُلونَ  و جل:﴿
 . 2﴾ِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوهُ ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس مِّْن َعمَ  قوله:﴿

مث إننا لو نظرنا إىل املنهج القرآين يف التدرج وجدناه يرتدد بني االنتقال يف األحكام من األخف 
التدرج يف تقرير بعض العقوبات من اليسري إىل  إىل األشد ومن األشد إىل األخف أما مثال األول:

قال تعاىل: البيوت ، كانت أول التشريع إيذاء وحبسا يف الشديد، كما هو احلال ف عقوبة الزناة الىت
وُهنَّ ِفي َوالالَِّتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوْا َعَلْيِهنَّ َأْربَعًة مِّنُكْم فَِإن َشِهُدوْا فََأْمِسكُ ﴿

َلُهنَّ َسِبياًل* َواللََّذاَن يَْأتَِياِنَها ِمنُكْم َفآُذوُهَما فَِإن تَابَا  اْلبُ ُيوِت َحتََّى يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل الل هُ 
ُهَما ِإنَّ الل َه َكاَن تَ وَّاباً رَِّحيماً    3﴾َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوْا َعن ْ

حيث شرع أوالً ومنه التدرج يف تشريع الصوم  .اجللد للزاين غري احملصن، والرجم للمحصنمث نسخت حبد 
خمرياً بينه وبني الفدية عنه، بالنسبة للقادرين على الصوم، مث ألغى هذا التخيري، وتعني الصوم وحده 

ٌر َلُه َوَأْن  وَعََلى الَِّذينَ  قال تعاىل ﴿ عليهم يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكين  َفَمْن َتَطوََّع َخْيراً فَ ُهَو َخي ْ
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنتُ  ْهَر فَ ْليَصُْمهُ َفَمْن ﴿ : مث قال عز وجل 4﴾ْم تَ ْعَلُمونَ َتُصوُموا َخي ْ  5﴾َشِهَد ِمْنُكمُ الشَّ

ا كانوا غري معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم درجهم الرب احلكيم يقول السعدي :" مل
َتُصوُموا َخيد ٌر َوَأن  ﴿ :بأسهل طريق، وخرَي املطيق للصوم بني أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، وهلذا قال

،وقيل يف  6"يفطر ويقضيه يف أيام أخر ،مث بعد ذلك جعل الصيام حتما على املطيق وغري املطيق  ﴾َلُكم  
 فيها اليت التكاليف تشريع تدرج يف الشارع عادة من األقرب إال أن األولاجلمع بني اآليتني غري ذلك، 

  .7معتادهم تغيري من الناس على مشقة
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أَي َُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن  ايَ ﴿من األشد إىل األخف قوله تعاىل: ومثال االنتقال
الَّ ْا بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم مِّنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوْا ِمَئتَ ْيِن َوِإن َيُكن مِّنُكم مِّاَئٌة يَ ْغِلُبوْا أَْلًفا مَِّن الَِّذيَن َكَفُرو 

اآلَن َخفََّف اللَُّه َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإن َيُكن مِّنُكم مِّاَئٌة َصاِبَرٌة ﴿:مث قال تعاىل  1﴾يَ ْفَقُهونَ 
،فجاء التخفيف بعد 2﴾يَ ْغِلُبوْا ِمَئتَ ْيِن َوِإن َيُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبوْا أَْلَفْيِن بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِيَن 

التشديد تأكيدا على رمحة اخلالق عز وجل و دربة على االمتثال و مرانا على الطاعة ، و رعيا ألحوال 
 املكلفني حال التخفيف و حال التشديد، و تلك مجلة مقاصد التدرج و النسخ يف القرآن،ال تنفك

ى يسبق بعضها بعضا و يقدم بعضها عنه ، وبيان ذلك فيما تقدم أن اجلملة منفرة فجاءت التكاليف ترت 
َناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكث  ﴿: يف تفسري قوله تعاىل يقول اإلمام القرطيب، لبعض َوقُ ْرآنًا فَ َرق ْ

أي أنزلناه جنما بعد جنم ولو  ،ونزلناه تنزيال" مبالغة وتأكيداً باملصدر للمعىن املتقدم:" 3﴾ وَنَ زَّْلنَاهُ تَ نْ ِزيال
 أقرب وكانت"يقول اإلمام الشاطيب:  ، و يف هذا املعّن 4" واأخذوا جبميع الفرائض يف وقت واحد لنفر 

 إال حكم ينزل مل كذلك،  نزلت إذا ألهنا جزئية؛ وجزئية حكما حكما تنزل كانت  حني التأنيس إىل
 فإذا رأسا، به العلم وعن التكليف عن الصائم املكلف نفس به واستأنست عادة، صار قد قبله والذي

 واحدة دفعة نزلت فلو ...والرابع الثالث يف كذلك  مث له، لالنقياد أقرب النفس كانت  الثاين نزل
مث أهنا ، 5  ".االثنني أو الواحد احلكم إىل انقياده إليها لينقاد يكن فلم املكلف، على التكاليف لتكاثرت

التشديد مبا فيه جلب الصالح و دفع الفساد تعويدا للنفوس على االمتثال ترددت بني التخفيف و 
  حيث يشق اإللزام مبا ليس من املعهود  ،و محل على اإلذعان حتصيال ملعاين االبتالء و االختبار.

 ظوظعي العوائد و األعراف على إثبات حر صل يتبني من خالل ما سبق تلك الداللة الظاهرة أل     
 : وميكن أن جنملها يف أمرينكلفني امل
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 التعبد وقد تقدم يف كثري من املواضع صدحتقيق مق.  
  إىل الصحيح من العوائد و األعراف يف فهم النصوص و تنزيل  كامتاالحإن يف تقرير أصل

و        عن تركه  ةعي املألوف مما للنفس ميل إىل حتصيله ورغبر املكلف من جهة  ظاألحكام إثبات ح
النزع عن العادة الظاهرة ويف  :"يخساألفعال ، يقول السر  ا للعادة من سلطان على األقوال ومل ،تبديله 

مقاصد  ركلذلك وجب يف حق اجملتهد مىت رام د،وقد تقدم أنه مرفوع يف شريعة اإلسالم  ،1"حرج بني
  .عليه أصول املذاهب اجتمعتوهو معىن  سالعلم بأعراف النا،و فهما و تنزيال  التشريع حتقيقا

و ال جتمد على املسطور  ،ومهما سقط أسقطه، اعتربهفمهما جتّدد يف العرف  ":و يف ذلك يقول القرايف
و اجلمود على املنقوالت أبدا إضالل يف الدين وجهل مبقاصد علماء ،يف الكتب طول عمرك...

 2."املسلمني

ألن كثريا من األحكام يتغري بتغري أعراف  ،عابدين أن من شروط اجملتهد معرفة عادات الناس ابنويرى 
ف الوخل ،أو حدوث ضرورة حبيث لو بقي احلكم على ما كان عليه للزم منه املشقة ،الناس لفساد الزمان

 3قواعد الشريعة املبنية على التخفيف.

 ،من أعراف وعادات ألفها العرب زمن اخلطاب مبا ّرده الشارع االستداللوقد يعرتض على هذا 
 لبعض املنكرات وشرب املسكرات  استباحةومن ذلك ما شاع بينهم من أنكحة فاسدة و 

األعراف من جهة  اعتبارو اإلجابة عن ذلك مّردها إىل شروط  ،أد البنات وغريها من أنواع الفسادو و 
جبهة احلقيقة ال  ظالتكليف إال ما كان فيه حألهل  ظوظومن جهة أخرى فإن الشارع مل يثبت من احل،

                                                           
 .15 -14، ص 13املعرفة، )د.ت(، ج دارخسي، بريوت ر مشس الدين الس املبسوط ، -1
 .314ص  ، 1جالفروق ،مصدر سابق ، -2
 .125، ص 2جمموعة الرسائل، مصدر سابق، ج -3

   .62، ص 16يف هذا املعىن: املبسوط، السرخسي، مصدر سابق، ج ينظرو 
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 ،1ذلك يكون الشارع قد مجع بني التقرير و التغيريبو  ،وفيما ذكر مصاحل موهومة مآهلا إىل فساد  ،التوهم
  .أهل التكليف ظوظحب اد منها تعلقعي الصحيح من العوائد وّرد الفاسر ب

المفاسد، فيما عقل معناه أو لم يعقل الفرع الرابع: ابتناء الشريعة على جلب المصالح و دفع 
 )المنهج القرآني في دوران األحكام بين التعبد و التعليل(

دأب معظم الباحثني يف هذا املقام على التنبيه على األصل العقدي الختالف العلماء يف  لقد
نه             مسألة التعليل من حيث مدى إفضائها إىل إثبات الغرض هلل عز و جل و هو منزه عن ذلك سبحا

و التحسني و التقبيح العقليني، إال أن هذه املرحلة و إن كانت ذات أمهية يف التأصيل و ربط مسائل 
الشريعة بأصوهلا االعتقادية و فروعها الفقهية و األصولية، إال أنه قد آثرت أن يبىن االستدالل على 

 اكتفاء مبا كتب يف مقامات ذكر اخلالف  الراجح من مجلة األقوال و ما عليه احملققون من أهل العلم،

 و بناء على ما تقرر من نوط أحكام الشريعة بالعلل و املصاحل.

يقول الريسوين:" و أما إذا تركنا جانبا علم الكالم و معاركه و تأثرياته، فإننا لن جند إال القول بالتعليل و 
نعدم أو يتضاءل تأثري علم الكالم يف اجملال ممارسة التعليل تطبيقيا...، و كلما رجعنا إىل الوراء حيث ي

   2الفقهي و األصويل كلما وجدنا التعليل مسألة مسلمة ".

و بالعودة إىل أصول األدلة جند من تظاهر النصوص و األحكام و العلل و املعاين ما يقطع به أن 
لم ،و قررته مدوناهتم الشريعة معللة جبلب املصاحل و دفع املضار ،و هو أصل نطقت به عبارات أهل الع

 إحالة على موارد التشريع، يقول ابن القيم:" و القرآن و سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه

و سلم مملوآن من تعليل األحكام باحلكم و املصاحل... و لو كان هذا يف القرآن و السنة يف حنو مائة  
د السالم:" و لو تتبعنا مقاصد ما . و يقول العز بن عب3موضع لسقناها  و لكنه يزيد على ألف موضع "

                                                           
 . 112، و اإلمام يف مقاصد رب األنام، ص 340يف هذه القاعدة: مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص  ينظر -1
 .244نظرية املقاصد، مرجع سابق، ص  -2
 .22، ص 2دار السعادة، مصدر سابق، ج مفتاح -3
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يف الكتاب و السنة لعلمنا أن اهلل أمر بكل خري دقه و جله، و زجر عن كل شر، دقه و جله، فإن اخلري 
 ،1يعرب به عن جلب املصاحل و درء املفاسد، و الشر يعرب به عن جلب املفاسد و درء املصاحل "

ًرا يَ َرهُ َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ قَ  ﴿و دليل ذلك قوله تعاىل:   2.﴾َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّة  َشرًّا يَ َرهُ ، اَل َذرَّة  َخي ْ

ِإنَّ ﴿مث يقول و أمجع آية يف القرآن يف احلث على املصاحل كلها و الزجر عن املفاسد بأسرها قوله تعاىل: 

َهى      3.﴾َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغيِ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ

إال أن القطع بابتناء الشريعة على جلب املصاحل و دفع املفاسد ال يعّن أن التعليل باألوصاف 
الظاهرة و املعاين البينة أصل مطرد يف جل أحكامه، إذ يقابل ما حيصله النظر بطريق النص أو االجتهاد 

دها، فال يدرك هلا معنا خاصا أو علة تعقل دون تكلف أو افتيات من علل و حكم، أحكام يقف عن
 على الشرع و هو املراد مبنهج الرتديد بني التعبد و التعليل.

و لبيان حقيقة هذا املنهج و عالقته حبظوظ املكلفني نقف عند حتقيق معىن التعبد و التعليل          
قاعدة "األصل يف العبادات التعبد و يف املعامالت  و متعلقهما من العبادات أو املعامالت، مع تقرير

االلتفات إىل املعاين، مث بيان وجه احلظ و املصلحة حال التعبد و حال التعليل و حال الرتدد بني التعبد 
 و التعليل.

 :تحقيق معنى التعبد و التعليل

 أوال: حقيقة التعبد  

 4اخلضوع و التذلل و تعبد الرجل إذا اختذه عبدا. من العبادة و املراد هبا الطاعة والتعبد في اللغة: 

                                                           
 463قواعد األحكام، مصدر سابق، ص  -1
 .08 -07سورة الزلزلة، اآليتان:  -2

 .90سورة النحل، اآلية:  -3
 .2778، 2777، ص 32لسان العرب، مصدر سابق، اجمللد الرابع، ج -4
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و عدم إدراك علل هلا على ،فاملراد به الوقوف عند األحكام الشرعية املنصوصة أما في االصطالح: 
 1اخلصوص و إىل هذا املعىن ذهب كثري من العلماء.

حتكمات جامدة و من ذلك ما جاء يف تقسيم الغزايل لألحكام الشرعية إىل قسمني: تعبدات و 
، ويرى الشاطيب أن التعبد راجع إىل عدم 2ال تعقل معاينها ،وما يعقل معانيه و مقاصد الشرع منه

 .4واىل ذلك ذهب ابن عاشور 3معقولية املعىن،

 5و يرى الدكتور مصطفى شليب أن التعبد يأيت على معنيني:

 نع التعدية و القياس.ما ال يعقل معناه على اخلصوص و إن فهمت حكمته إمجاال و هذا مي 
  ما يكون هلل فيه حق، إذا قصده املكلف بالفعل أثيب عليه و يستحق العقاب على تركه، و هو

 يستفاد من جمرد ورود الطلب من الشارع أمرا كان أو هنيا و هذا املعىن ال ينايف القياس و التعدية.

علمت احلكمة اإلمجالية و هي نوط و املراد املعىن األول من تعذر جهة تعقل املعىن اخلاص و إن 
 األحكام باملصاحل طردا مع معهود الشارع يف ذلك و مرونة للعباد على االنقياد.

يعرف يف متيز التعبديات عن غريها من األحكام املعللة وجه معني، غري و ما ينبغي التنبيه إليه أنه ال  
م يف مباحث القياس من علم العجز عن التعليل بطريق من الطرق املعربة على ما هو معلو 

                                                           
 –ه 1424،  1حممد منظور اهلي ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط ، نقال عن القياس يف العبادات،337احلكم الشرعي بني النقل و العقل، ص  -1

 .265ص  م ،2004
 .104ص م ،1993-ه 1413، 1حتقيق ، فهد بن حممد السدحان ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط الغزايل،  أبو حامدأساس القياس، -2
 318ص  ،2ج و يف ذلك يقول:" و الدليل على ذلك أن التعبد راجع إىل عدم معقولية املعىن"، املوافقات، مصدر سابق، -3
           تعبدددتنا بددذلك احلكددم و مل تشددرح مرادهددا مندده"، مقاصددد الشددريعة اإلسددالمية، مصدددر سددابق،  يقددول الطدداهر بددن عاشددور يف بيددان معددىن التعبددد:" أن الشددريعة -4

 .44ص 
 .299تعليل األحكام، مرجع سابق، ص  -5
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يقول ابن عابدين:" ما شرعه اهلل إذا ظهرت لنا حكمته قلنا إنه معقول املعىن و إال قلنا أنه ،1األصول
 2تعبدي".

 ثانيا: حقيقة التعليل

  3تبيان علة الشيء، و يراد به ما يستدل به من العلة على املعلول. التعليل في اللغة:

 4مبعان خمتلفة أمهها املرض و السبب و احلدث يشغل صاحبه عن األمر.أما العلة فتأيت يف اللغة 

 5فقد اختلف يف تعريفها على أقوال نذكر أمهها: أما في االصطالح:

 .أهنا املعرفة للحكم بأن جعلت علما على احلكم إن وجد املعىن و جد احلكم 
 6الغزايل. أهنا موجبة للحكم على معىن أن الشارع جعلها موجبة لذاهتا و هو قول 
  أهنا الباعثة على التشريع مبعىن أنه البد أن يكون الوصف مشتمال على مصلحة صاحلة ألن

 تكون مقصودة للشارع من شرع احلكم.
 .و أهنا اليت يعلم اهلل صالح املتعبدين باحلكم ألجلها 

         و للعلة أمساء ختتلف باختالف االصطالحات فيقال هلا: السبب و األمانة و الداعي     
  7واملستدعي و الباعث و احلامل و املناط و الدليل و املقتضي و املوجب و احلامل.

و الذي يعنينا يف هذا املقام لفظ العلة مبعىن احلكمة أو املقصد من التشريع، و قد عده البعض 
هر املنضبط االستعمال األصلي و احلقيقي ملصطلح العلة، مث غلب استعماله فيما بعد مبعىن الوصف الظا

                                                           
 .43 م، ص2010هد/ 1431، 1أحكام املعامالت املالية بني التعبد و معقولية املعىن عمر حممد عبد العزيز، اإلمارات.ع.م، إدارة البحوث، ط -1
، 2م، ج2003هددد/ 1423تدار علددى الددر املختددار، ابدن عابدددين، حتقيدق: عددادل أمحدد عبددد املوجدود، علددي معدوض، الريدداض، دار عدامل الكتددب، ط رد احمل -2

 .135ص 
 .613م، ص 2004 -هد1425، 4، طقاملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشرو  -3
 .3080، ص 36الرابع، ج لسان العرب، مصدر سابق، اجمللد -4
 .45، ص 3اإلهباج يف شرح املنهاج ، ج -5
 . 112، ص 5، البحر احمليط، ج870إرشاد الفحول، ص  -6
 .871 صمرجع نفسه، إرشاد الفحول،  -7
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الذي تناط به األحكام الشرعية، على أساس أن احلكمة و هي مناط احلكم و مقصوده يف حقيقة األمر 
 1ترتبط غالبا بذلك الوصف الظاهر املنضبط الذي يسهل إحالة الناس عليه يف تعرفهم ألحكام الشرع

م و املصاحل اليت تعلقت هبا األوامر ،املعىن الذي عرب عنه الشاطيب بقوله:"...و أما العلة فاملراد هبا احلك
أو اإلباحة و املفاسد اليت تعلقت هبا النواهي...فعلى اجلملة العلة هي املصلحة نفسها أو املفسدة نفسها 

 .2كانت ظاهرة أو غري ظاهرة، منضبطة أو غري منضبطة"  -ال مظنتها–

  ألصل في العبادات التعبد:ا

العبادات و املقدرات فالتحكمات فيها غالبة و إتباع املعىن يف هذا املعىن يقول الغزايل:" أما 
  4:يستدل على ذلك مبا يأيتو تبع موارد األحكام ت باستقراء النصوص و و هو أصل ثابت 3نادر".

   أهنا تتعدى حمل موجبها كالغسل والوضوء الطهارة و مثاله يف أحكام:االستقراء  
وظاهره ال ،وشرع التيمم بدال عن فقد املاء ،و اختصاصها باملاء الطاهر مع إمكان النظافة بغريه 

 إن خمصوصة هيآت على خمصوصة بأفعال خصت الصلوات وكذلك ،يقتضي اإلنقاء والتطهري
 عبادات. تكن مل عنها خرجت

   املعامالت دونأن الشارع توسع يف بيان أوجه العلل و املصاحل يف أبواب العادات و 
الشرع جمال  أن يللبد،ها يف وجوه التعبد مبا حّد ومل حيّد التسع في وسعتولو كان املقصود ال،العبادات

وهو دليل على أن املقصود الوقوف عند ذلك احملدود إال أن يتبني بنص أو إمجاع معىن يف  ،تعقل املعاين
 5.يف ذلك اختلفبعض الصور فيتبع وإن 

   لوجوه معاين العادات مما  اهتدائهمأن العقالء مل يهتدوا لوجوه التعبدات يف أزمنة الفرتات
 ينتصب دليال على أن العقل ال يستقل بدرك معانيها فضال عن وضعها.

                                                           
 .24نظرية املقاصد، مرجع سابق، ص  -1
 265، ص 1املوافقات ، مصد سابق ، ج - 2
 .203ليل، مصدر سابق، ص غشفاء ال -3
 .297 -296، و تعليل األحكام، ص 301-300ص ، 2ج : املوافقات، مصدر سابق، ينظر -4
 .296تعليل األحكام، مرجع سابق، ص  -5
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  و  ن العبادات حق خالص هلل عز وجل وال سبيل إىل معرفة هذا احلق كما وكيفا وزمانا ومكاناأ
يم للتفرقة بني البدعة ظدون زيادة عليه وهو أصل ع ،ه وعلى احلد الذي وضعهإال من جهت داءأو  قضاء

 1.االستحسانو املصاحل املرسلة و 

        جاء يف بيان القرآن الكرمي والسنة النبوية حلكم العبادات  امبض على هذا األصل رت وقد يع

َهى َعِن اْلَفْحَشاء ﴿:و مصاحلها قال تعاىل ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم  ﴿وقال تعاىل: 2﴾َواْلُمنَكرِ ِإنَّ الصَّالَة تَ ن ْ

ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهم ِبَها  3.﴾َصَدَقًة ُتَطهِّ

       خفاء احلكمة والقصد يف بعض تفاصيل العبادات من مواقيت  "وريسوين:ويف ذلك يقول ال
 لعبادات هو التعبد األصل يف ا اعتبارو ،كيفيات ال ينتهض سببا لقلب املسألة من أساسها   و أعداد و

 4التعليل". معد و

يف التنبيه على مرادهم بالقول أن األصل يف العبادات التعّبد وهو  اضرت االعولعل اإلجابة عن مثل هذه 
عن اخلالف يف جوازه يف بعض األحكام عند من  اخروج ،ليال ينتج قياسا يف الغالبعأهنا ليست معّللة ت

أّما كوهنا معّللة تعليال إمجاليا مبصاحل العباد بدليل  ،ال يقدح يف األصل استثناءال أنه إ ،يقول بذلك 
،و ال تعارض بني ما تقدم و ما ذكره الكيالين من ثبوت فمما ال خالف فيه  ءاالستقراالنص أو 

االلتفات إىل معىن احلكم العبادي و النظر يف حكمته و اعتماد هذه احلكمة يف تكييف احلكم الشرعي 
خاصة يف أبواب العبادات املالية و الطهارات، إذ لكل قاعدة كلية، جزئيات قد  5 و ترجيحا،استدالال

خترج عنها، فال يقضى باخنرام الكلي خلروج بعض اجلزئيات عنه و هذا معىن قوهلم أن الغالب فيها " 
طي علة التحكم خاصة و أن معظم ما جاء يف تعليل العبادات حكم عامة و هذه احلكم العامة ال تع

                                                           
 و ما يليها. 308، مرجع سابق، ص االعتصام ينظر -1
 .45العنكبوت، اآلية:  سورة -2
 .103التوبة، اآلية:  سورة -3

 .64ص سابق ،مرجع عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه،  -4
 239قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -5
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. يقول الشاطيب:" أكثر العلل املفهومة اجلنس يف أبواب العبادات غري 1خاصة يدرك هبا كل حكم "
،ذلك أن احلكم األصل فيه أن يدور مع العلة القياسية وجودا و عدما،و لو ثبت 2مفهومة اخلصوص "

 سالم.ذلك يف كل عبادة ألمكن نقضها بانتفاء العلة، و ال يقول بذلك منتسب لشرعة اإل

أما كون هذه العلل تنتهض حال االجتماع لتقرير القواعد و األصول الكلية فهو أمر يوجبه عمق 
 التتبع و قوة النظر، و من تلكم القواعد املستقرأة قاعدة الضبط و التحديد، و التيسري 

 و االحتياط و غريها.    

  :األصل في المعامالت التعليل بمصالح العباد

ت على تقريره املدونات األصولية و مما جاء يف ذلك ما ذكره السمعاين يف و هو معىن تضافر 
قواطع األدلة بقوله:" أصل عقود املعامالت معقولة املعىن إال أن الشرع أثبت فيها أنواع من التعبدات يلزم 

، و يرى الغزايل أن املعامالت مبنية على املصاحل الظاهرة، فيكون 3اتباعها و ال جيوز جتاوزها و تعديها "
 فيها التعبد نادرا و يف ذلك يقول:" إن ما يتعلق من األحكام مبصاحل اخللق من املناكحات 

، و عدها  ابن العرن 4و املعامالت و اجلنايات و الضمانات و ما عدا العبادات فالتحكم فيها نادرا "
  5األحكام، مما جيري فيه التعليل قطعا و تلحق فيه الفروع باألصول.يف بيانه ألقسام 

و يف هذا املعىن يقول السمعاين:" وجه انقسام الشرع إىل هذين القسمني هو أن بعضها ال يعقل 
معانيه ليتحقق اإلسالم ألمر اهلل عز و جل و بعضها ما يعقل معناه ليتم شرح الصدور بتعليل ما يعقل 

 1:دل على ذلك أمور منهاد ، و ق6معناه "

                                                           
 .416القياس يف العبادات، مرجع سابق، ص  -1

 302، ص  2املوافقات ، مصدر سابق ، ج  - 2
 .121، ص 4قواطع األدلة، مصدر سابق، ج -3
 .203، ص م1971 –ه 1390، 1أبو حامد الغزايل ،حتقيق حممد الكبيسي ،بغداد ،مطبعة االرشاد ،ط ليل، غشفاء ال -4
 .133م، ص 1995 -هد1420، 1احملصول يف أصول الفقه، أبو بكر بن العرن، األردن، دار البيارق، ط -5

م، 1998 -هددد1419، 1قواطددع األدلددة يف أصددول الفقدده، منصددور بددن حممددد السددمعاين، حتقيددق: عبددد اهلل بددن حددافظ احلكمددي، م.ع.س، مكتبددة التوبددة، ط -6
 . 71، ص 4ج
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        عي الشارع ملصاحل العباد يف العادات ر حيث ثبت بتتبع النصوص و األحكام  االستقراء: .أ
يف حال ال تكون فيه مصلحة فإن كان  عو دوراهنا معها حيثما دارت ، و من ذلك أن الشيء الواحد مين

  الربّا .ميومن ذلك جواز القرض و حتر ،فيه مصلحة جاز 
الشارع توسع يف بيان العلل و احلكم يف تشريع باب العادات و أغلب ما عّلل فيها  أن  .ب

إىل  لاللتفاتو هذا تنبيه منه سبحانه و تعاىل  ،باملناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول
 املعاين ال الوقوف عند النصوص.

املصاحل يف كثري من العادات فأقرت منها الشرائع  اعتربوايف زمن الفرتات قد  لأن أرباب العقو  .ت
 معاشهم خبالف العبادات. استقامةو  ،الكثري مما فيه صالح الناس شيءال

،           2لناس حاجة إىل حتصيله و إن جاء القياس خبالفهالمشروعية الكثري من املعامالت مما  .ث
ويف وجه خمالفتها للقياس أن اإلجارة بيع معدوم ، و اجلعالة والسلم و الوصية ةاقو مثاهلا اإلجارة و املسا

و السلم مقابلة معدوم مبوجود وقد هنى  ،نألن املنافع حال العقد معدومة و األصل أن يتقابل العوضا
و املضاربة عقود على منافع معدومة  ةوكذلك املساقا،  بيع ما ليس عنده صلى اهلل عليه وسلم عن

اجلامع بينها  القدروصية متليك مضاف إىل حال زوال امللكية ،إال أن و ال،اض معدومة حال العقد و بأع
 تعلقا مبصاحل الناس يف املعاش و املعاد. استثناءشرعها 
إفضائها إىل حتقيق  اختالفحسب ، و آثارها، عامالت و صفاهتا املشروط صحة  اختالف .ج

و املنع منه يف النكاح لرتتب ،الشارع التوقيت شرطا يف اإلجارة  اعتبارلة ذلك مثومن أ،مصاحل العباد 
  عتبار اللزوم يف عقود كالبيع او  ،املصلحة عليه يف األول و الكّر على أصله بالبطالن يف الثاين

كالوكالة و اجلعالة الختالف وجه ،اعترب اجلواز يف عقود أخرى  و الضمان على حني فو األوقا
 3.املصلحة فيها

                                                                                                                                                                                           
 .703 -305ص  ،2ج املوافقات، مصدر سابق، -1
  .118 -117باه و النظائر للسيوطي، ص ش، و األ931، ص 2: الربهان، جينظر -2
 .84 -83ضوابط املصلحة، مرجع سابق، ص  -3
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ا يضبطها األصل يف العادات التوسع و الزيادة على ما هو كائن لذلك جاءت أحكامها معّللة مبد.
  1بقيد الشرع دون التوقف عند النصوص خبالف العبادات.

إال أنه مما ينبغي الوقوف عنده أن للتعبد نصيبا يف املعامالت ال يصح إهداره ومن ذلك الذبح 
و        أنواعها باختالفو املفروض املقّدر يف املواريث و العدد ،ول يف احملل املخصوص يف احليوان املأك

  2.و موجبها من طالق أو وفاة احتساهباطرق 

يت : ما وجه لة عليه ميكن أن يطرح السؤال اآلبالنظر إىل ما تقدم و ما سيقت املسائل للدال
 .و حال التعليل و حال الرتدد بني التعبد و التعليل  احلظ حال التعبد 

كمال الرق و االنقياد، حيث ال معاين   : أن المقصد من مقام التعبد ،و يف ذلك ميكن القول
تعقل متيل النفس إليها  و يأنس الطبع هبا، يقول الغزايل:" فأما ترددات السعي و اجلمار و أمثال هذه 

ال أنس للطبع هبا، و ال اهتداء للعقول إىل معانيها، فال يكون يف  األعمال فالحظ للنفوس فيها، و
اإلقدام عليها باعث إال األمر اجملرد، و قصد االمتثال لألمر من حيث أنه واجب اإلتباع فقط، و فيه 
عزل للعقل عن تصرفه و صرف النفس و الطبع عن حمل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع 

ا فيكون ذلك امليل معينا لألمر و باعثا معه على الفعل فال يكاد يظهر به كمال الرق و إليه ميال م
، فيكون حظ املكلف متشوفا إليه باعتبار املآل، إذ يف جمرد االمتثال حال خفاء املعاين 3االنقياد "

احثني حتصيل للخشية و هي سبب صالح املعاش و املعاد بداللة النصوص و االستقراء.ويقول أحد الب
:"و املعاين اجملردة لوترك أمر حتديدها إىل العباد  أنفسهم يعبدون اهلل عليها مبا تصوروه...مل يكن ما 
يأتون به امتثاال لشرع، بل أمر من عند أنفسهم خمرتع،و الفرتقوا فيه افرتاق وجهات النظر، فإذا الدين و 

يكون ملبادئ الدين القيادة يف توجيه  العبادة ،جمرد عادات تستطاب،فتنعكس األوضاع و بدال من أن

                                                           
، ص 1427، سددنة 216العدددد 22حممددد بكددر امساعيددل حبيددب ،سلسددلة دعددوة احلددق ، كتدداب شددهري حمكددم ، السددنة مقاصددد الشددريعة تأصدديال و تفعيال، -1

198. 
 .202: طرق الكشف عن مقاصد الشرع، مرجع سابق، ص ينظرو 

 .297تعليل األحكام، مرجع سابق، ص  -2
 .274، ص 1علوم الدين، مصدر سابق، ج حياءإ -3
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النفوس و إصالحها،تكون النفوس قد اتبعت أهواءها باسم الدين،و انسلخت مما كلفت به من مظاهر 
 .1التعبد على وجه خاص "

 ويقتصر يف ذلك على أمور:، حال التعليل مبا يغّن عن البيان وهو أظهر

 ذلك أن اهلل عز  ،كذلككام إىل ضابط الشرع أبلغ يف حتقيق املصلحة مما يراه العبد  تحاال نأ
و أن العقول مهما بلغت من قوة النظر و صحة  ،فسادهموجل أعلم بعباده و بأسباب صالحهم و 

جاءت  األوامر و النواهي يف باب العادات و املعامالت معّللة ف،ال تستقل بدرك املصاحل تفصيال الفهم
 و إن تفاوت يف حتصيلها النظر. لب الصالح و دفع الفسادجب

  ملا فيها من نيل  ، انتفاعاو  اكتساباإن أبواب العادات و املعامالت مما للنفوس ميل إىل طلبه
ساد  تركوا من غري ضابط الشرع  نفإ ،ومشارب زعوللناس يف ذلك منا تللمستلذات و سّد للخال

َوَلِو ات ََّبَع ﴿:األهواء و ألغراض قال تعاىل تالفالخ ،2إىل فساد التنازع و غلب اخلصام و آل األمر

  3.﴾اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرضُ 

ب مبقتضى طبعه طلب ما "وملّا كان كل فرد من أفراد النوع يشتهي و حي:و يف ذلك يقول شارح املنهاج
شرعت األحكام املتعلقة ،فيخشى أن يقع اجلور و خيتل النظام  ،يالئمه و ينفر و يغضب على من يزامحه

 4."األكملبفصل اخلصومات وإثبات احلقوق على الوجه 

  انتظامنوط أحكام املعامالت بالعلل اجلزئية و املعاين الكلية سبيل إىل حتقيق مقاصد الشرع يف 
أحوال األفراد و اجلماعات فيما عهد من التصرفات و يف النوازل اليت ال نص فيها و إال "خلت 

                                                           
 . 345احلكم الشرعي بني العقل و النقل،الصادق بن عبد الرمحن الغرياين ،دار ابن حزم ،ص-1
 . 200: مقاصد الشريعة تأصيال و تفعيال، مرجع سابق، ص ينظر -2
 .71املؤمنون، اآلية:  سورة -3
 .349، ص 4يف شرح منهاج األصول، ج لهناية السو  -4



 حظ المكلف حقيقته ،شروطه ،وأدلة االعتبار                                الفصل األول:                                                               

 

153 
 

و يف ذلك حتصيل ملا سبق و تقرير اإلثبات احلظوظ ، حال تغري ، 1الوقائع لعدم كفاية العمومات"
 .األحوالو  و األماكن األزمان

  عي حلظهم ر و يف بيان مصاحل العباد ذلك أن للنفوس تطلع إىل جلب املالئم  لالمتثالأدعى أنه
 االنقياد إىل أقرب كان  املعىن معقول كان  إذا أنهاآلمدي :"و يف ذلك يقول  ،االعتبارلى هذا ع

 .2"احلكم شرع من الشارع مقصود حتصيل إىل أفضى فكان القبول يف وأسرع

يحقق التعبد  ،ت التعبد و التعليلاو حاصل ذلك أن إناطة األحكام مبنهج الرتدد بني مقام
مداومة رعي الحظ ألن في  ،المكلفين و مقام الربوبيةظوظ المطلق من حيث الجمع بين ح

  3.تحصيل للخشية ظاألحكام و في نفي الح امتثالالمكلف على 

ني النظائر و إن كان األصل اجلمع ب :التفريق بين المتماثالت و الجمع بين المختلفات
 ء باستقرافقد ثبت ، 4ع من األصولو لتحصيل الفر  يسرياالعقول و تعيا لفطرة ر  رالتفريق بني الضرائ

ورة يف كتب األصول و ثك منذل أدلةو  ،النصوص اجلمع بني املختلفات و التفريق بني املتماثالت
 .الفروع

و الرّدة يف  صنللمح الزناو التسوية بني ،منها التسوية يف الفدية بني قتل الصيد خطأ أو عمدا 
 ومن التفريق بني املتماثالت إجياب  ،الكفارة بهار يف إجياظيف الصوم و ال ءو الوط،إجياب القتل 

 . 5و قطع السارق دون الغاصب،و الغسل من بول اجلارية دون الصيب ،الغسل خبروج املّن دون البول 

 ثالثة:أمورا  ينتظم ظوظو النظر يف هذه القاعدة من حيث داللتها على إثبات احل

 بالقياس و تعليل األحكام باملناسب من املصاحل. لدليال على رّد العم تنهض ال أهنا :أوال

                                                           
 .  363ص  ، 2، جمصدر سابق، تفواتح الرمحو  -1

 332، ص  3اإلحكام ،مصدر سابق ، ج  - 2
 حماضرات الدكتور األخضري يف مقاصد الشريعة. -3
  122األنام، مرجع سابق، ص رب اإلمام يف مقاصد -4
 .109، ص 5، ج احملصول، الرازي، -5
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يف صفة مشرتكة تصلح ألن تكون هي الداعي و  اجتماعهاالقياس جبامع و املختلفات جيوز  ":ذلك أن
اجلامح أو وجود  ةلعدم صالحي افرتاقهاثالت ما جيوز ااملقتضي للحكم و تشريكها فيه مث إن من املتم

 1."يف األصل أو يف الفرع يقتضي عدم التماثل بينهما معارض

من أصله إذا ال يقدح يف  امتناعهالقياس يف صور معدودة ال يقتضي  امتناعو يضاف إىل ذلك أن 
  2.رود بعض الصور النادرة على خالفهاألصل و 

علته أو على  ركمحل ما ورد من مجع للمختلفات و تفريق للمتماثالت على التعبد الذي مل تد ثانيا :
و يف ذلك حكمة بالغة حيث  ،عمال باملعهود الشرعي القاضي بتعليل األحكام اليةمقتضى العلة اإلمج

 3.د و التعليل حتقيقا ملقام التعبديرتدد املكلف بني التعب

تظهر قت النظائر إّما أن ختفى فيتقرر ما تقدم و إما أن رّ أن املعاين اليت ألجلها مجعت الضرائر و ف ثالثا :
و من ذلك التفريق بني الرجال و النساء فيما يّرد إىل اجلبلة من عوارض ، 4فيتمسك هبا دون تعسف

 املساواة و فيما ال مصلحة للجمع بينهم فيه وقد تقدم .

الشارع إىل املعاين و املصاحل حال التفريق و حال اجلمع و إن ظهر متاثل  التفاتو األصل اجلامع 
ا يقّرر دوران األحكام مع املصاحل و جودا و عدما حال اخلفاء و حال الظهور احلقائق أو متايزها ممّ 

 ،نه صالحا قيد العقول بلجام الشرعفال يقل ع ،ذلك أنه إن كان من الصالح موافقة املنقول للمعقول،
 حيث يتقرر التوقف و تسريح النظر حيثما ثبت ذلك.

  
 وصف جامع: الوسطية الفرع الخامس :

                                                           
 172إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،مصدر سابق ،ص -1
 .114، ص 5و احملصول، مصدر سابق، ج.23، ص 3اإلهباج شرح املنهاج، مصدر سابق، ج -2
 .127 -126اإلمام يف مقاصد رب األنام، مرجع سابق، ص  -3
تعسدددف  و يف ذلددك إشدددارة إىل بعددض مدددا أورده ابدددن القدديم مدددن توجيهدددات للجمددع بدددني أوجددده التفريددق بدددني املتمددداثالت و اجلمددع بدددني املختلفدددات ممددا ظددداهره ال -4

 كالتفريق بني بول الصيب و الصبية.
 .126و اإلمام يف مقاصد رب األنام، مرجع سابق، ص  424، ص 1جمصدر سابق ،: أعالم املوقعني، ينظر
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يف التشريع من الكليات اليت قررهتا نصوص لقرآن و السنة حىت بلغت مبلغ القطع، الوسطية 
حيث تظاهر يف ذلك أفراد األدلة و جمموعها، فإن الناظر يف منظومة التشريع، ليقطع بأهنا جارية على 

 الطريق الوسط األعدل الذي ال ميل فيه، أما ما ظهر فيه شيء من النزوع إىل أحد طريف التشديد 
، و مثاله فعل الطبيب احلاذق، الذي يصف من أنواع 1التخفيف، إمنا هو ملقابلة احنراف واقع أو متوقع و

العالج حال دخول األدواء و األسقام ما فيه الشفاء ،و إن كان على غري املعتاد يف جانب التوسط و 
رعي العوائد و غريها،  االعتدال، و مثل هذا الوصف ال خيرج عما تقدم يف مباحث الفطرة و السماحة و 

إمنا ينتظمها مجيعا إذ كان من وسطية اإلسالم أنه دين الفطرة اليت ال يصلحها إال التوازن و االعتدال و 
 دين السماحة يف غري اسرتسال أو ميوعة....

 و فيما يأيت بيان حلقيقة الوسطية و شواهدها يف القرآن و السنة و عالقتها برعي حظوظ املكلفني.
 

 الوسطية حقيقة
 أوال: الحقيقة اللغوية

الوسط بفتح السني اسم ملا بني طريف الشيء و هو منه و قد يأيت صفة مبعىن خيار و أفضل، من 
  2جهة أن أوسط الشيء أفضله و خياره كوسط املرعى خري من طرفيه.

 3و واسطة القالدة اجلوهر الذي يف وسطها و هو أجودها.
و يقال أيضا:" شيء وسط أي بني  4"وسط الشيء و أوسطه أعدله".و الوسط العدل جاء يف اللسان 

 5اجليد و الرديء".
 

 ثانيا: الحقيقة الشرعية

                                                           
 .671ص ،2ج وافقات، مصدر سابق، : املينظر -1
 .4861لسان العرب، مصدر سابق، اجمللد السادس، ص  -2

 .1167الصحاح، مصدر سابق، اجمللد الثالث، ص  -3
 .4832لسان العرب، مصدر سابق، اجمللد السادس، ص  -4
 .1167الصحاح، مصدر سابق، اجمللد الثالث، ص  -5
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و هي ال خترج عن املعىن اللغوي و إن كانت تنضبط بوصف الشرع، فليس كل ما حيسبه املرء 
 وسطا هو عدل و خيار و أفضل، إذ تتفاوت يف ذلك األفهام و تتعدد املنازع.

 ة يف الشرع تنتظم معاين اخلريية و األفضلية و التوسط بني جانيب اإلفراط و التفريطفالوسطي
 و العدالة و ال يكون ذلك إال بالتزام مقتضى الشرع و الوقوف على حدوده يف األمر و النهي

و التخيري و على وزان من رعي أحوال املكلفني. و بيان ذلك أنه ملا علم من التشريع ابتناؤه على  
ف الفطرة، و أن املشرع أعلم مبا يقيمها و يدرأ عنها أسباب الفساد و االحنراف، و أن ذلك ال وص

 يكون إال على جهة التوسط و االعتدال حبيث ال حتيف جهة على أخرى تقرر أن كليات التشريع 
 و جزئياته قائمة على وصف الوسطية، و أن مثل هذا الوصف راجع يف حتديد ماهيته و ضوابطه إىل

 تلك الكليات و اجلزئيات.
 المنهج القرآني في تقرير وصف الوسطية

 إذا تتبعنا أدلة هذا الوصف، أمكن القول أنه قد تقرر يف القرآن الكرمي، بنصوصه و ظواهره 
و خفيه و جليه و منطوقه و مفهومه، و أحكامه و علله...و يف جزئياته و كلياته، حال اجتماع األدلة 

 الشواهد كثرية يصعب حصرها، إال أنه يذكر منها بيانا و استدالال:و انفرادها و 
  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس  قال تعاىل:﴿الوسطية: بوصف األمة

قال الطربي يف تفسري اآلية:"و أما الوسط فإنه يف كالم العرب  1﴾. َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا
اخليار و هو يف هذا املوضع مبعىن اجلزء الذي هو بني الطرفني، ذلك أن اهلل تبارك و تعاىل إمنا وصفهم 
بأهنم وسط لتوسطهم يف الدين فال هم أهل غلو كغلو النصارى و ال هم أهل تقصري كتقصري اليهود، و 

و أخرج ، 2وسط و اعتدال فوصفهم اهلل بذلك إذ كان أحب األمور إىل اهلل أوساطها"لكنهم أهل ت
 4كما يف احلديث.،أن املراد بالوسط "العدل"  3البخاري و الرتمذي و النسائي، من أكثر من وجه

                                                           
 .143سورة البقرة، اآلية:  -1
 بتصرف يسري. 627 -626، ص 2جامع البيان، مصدر سابق، ج -2
 .217، ص 8: فتح الباري، مصدر سابق، جينظر -3

عدم. أخرج البخاري يف كتاب التفسري عن أن سعيد اخلدري قال:"يدعى ندوح يدوم القيامدة فيقدول: لبيدك و سدعيك يدا رب. فيقدول: هدل بلغدت؟، فيقدول: ن -4
ولدون: مددا أتاندا نددذير، فيقدول: مدن يشددهد لدك؟، فيقددول: حممدد و أمتده، فيشددهدون أنده قددد بلدغ، و يكدون الرسددول علديكم شددهيدا، فيقدال ألمتده: هددل بلغكدم؟ فيق
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يقول ابن حجر تعقيبا على ما ذكره الطربي يف تفسري اآلية:" ال يلزم من كون الوسط يف اآلية صاحلا 
  1عىن التوسط أن ال يكون أريد به معناه اآلخر كما نص عليه احلديث".مل

و هو معىن تواترت عليه عبارات املفسرين، جاء يف أضواء البيان:"الوسط اخليار العدول و دليله قوله 
َر أُمَّة  ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  تعاىل:﴿  2.3﴾ُكنُتْم َخي ْ

سر باخليار... ،و فسر بالعدول و اجلمع بني التفسريين و قال صاحب التحرير:" فالوسط يف هذه اآلية ف
  4هو الوجه".

و وجه الداللة أن األمة ما استحقت وصف العدالة و اخلريية على ما تقدم بيانه يف تفسري اآلية إال 
بانتساهبا للشريعة مبا هيأته من أسباب التوسط و االعتدال ، سواء يف أساليب البيان ،أم يف مجلة 

 5تفاريع األحكام.النصوص و 
و قد جاء بأكثر من صيغة، و يف مسائل  األمر بالتوسط بين جانبي اإلفراط و التفريط:أوال :

َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما  خمتلفة ،قال تعاىل:﴿
َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا  و مثله ما جاء يف وصف عباد الرمحن، قال تعاىل:﴿ 6﴾.مَّْحُسورًا

 و النصان ظاهرا الداللة يف وجوب التوسط يف اإلنفاق  7﴾.َوَلْم يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَن َذِلَك قَ َواًما
 و املنع من التبذير 

 8﴾.ْا َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه الَ ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ وَُكُلوْا َواْشَربُو  و اإلسراف، قال تعاىل:﴿

                                                                                                                                                                                           

وسدط العددل"، حدديث رقدم: ﴾، و الوََك َذِلَك َجَعْلنَ اُكْم ُأمَّ ًة َوَس طًا لَِّتُكونُ وْا ُش َهَداء َعلَ ى النَّ اِس َوَيُك وَن الرَُّس وُل َعلَ ْيُكْم َش ِهيًدا فذلك قوله جل ذكدره: :﴿
4467. 

 .216، ص 8فتح الباري، مصدر سابق، ج -1
 .110آل عمران، اآلية:  سورة -2
 .104، ص 1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي، دار عامل الفوائد، )د.ت(، ج -3

 .20، ص 2التحرير و التنوير، مصدر سابق، ج -4
عاشور قريبا من هدذا املعدىن:" و اآليدة ثنداء علدى املسدلمني بدأن اهلل قدد ادخدر هلدم الفضدل و جعلهدم وسدطا مبدا هيدأ هلدم مدن أسدبابه يف بيدان يقول الطاهر بن  -5

 .18، ص 2الشريعة..."، التحرير و التنوير، ج
 .29سورة اإلسراء، اآلية:  -6

 .67سورة الفرقان، اآلية:  -7
 .31سورة األعراف، اآلية:  -8
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  1﴾.َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اأَلْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ  و قال تعاىل:﴿
 2﴾.ُمْخَتال  َفُخور  َوال َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ  و يقول عز و جل:﴿

و مثل هذا املسلك إن كان ظاهرا يف أنواع العادات و املعامالت فهو يف العبادات أظهر ذلك أن 
درك مقصد االمتثال كما تقدم ال يقوم إال على وزان من الوسطية و اجلمع بني حظ النفس و حق اهلل 

فسدة مرتتبة عن التشديد أو التخفيف تعاىل حبيث تدفع ذرائع السآمة و االنقطاع عن التكليف، و كل م
 يف غري موضعهما.

نْ َيا و الشاهد قوله تعاىل:﴿   3﴾.َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّاَر اآلِخَرَة َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
الل و املعىن أن أطلب مبا أتاك اهلل رضاه و النجاة يف اآلخرة ،و ال تنس حظك من الدنيا يف متتعك باحل

و طلبك إياه، قال ابن عطية تعقيبا على هذا الوجه يف التأويل:" فالكالم على هذا التأويل فيه بعض 
 4الرفق به و إصالح األمر الذي يشتهيه و هذا مما جيب استعماله مع املوعوظ خشية النبوة من الشدة".

ت و العادات، تقريرا انتظم أنواع العباداوعليه ميكن القول أن األمر بالتوسط و االعتدال قد 
لوسطية القرآن الكرمي و رعيا حلظوظ املكلفني ذلك أنه كما ال يصلح البدن اإلسراف أو التقتري ال 
يصلح النفس مطلق التخفيف أو مطلق التشديد ألهنما مظنة االنقطاع أو التقصري فيما مقتضاه االمتثال 

 و اإلذعان.
ا إىل األحكام الشرعية و جدناها ال خترج عما تقدم إذا نظرن الوسطية في تشريع األحكام:ثانيا :

يف جانب التوسط و االعتدال و بيان ذلك على وجه املثال، أن الشارع احلكيم أباح الزواج و قصره 
على أربع أو ما ملكت اليمني،  ومنع الزنا و ذرائعه و كل أنواع الفاحشة و قيد االستمتاع املباح 

فَانِكُحوْا َما  عن غريه من أنواع السفاح و البغاء، قال تعاىل:﴿ بشرائط و أوصاف و أركان متيزه

                                                           
 .19سورة لقمان، اآلية:  -1
 .18سورة لقمان، اآلية:  -2
 .77سورة القصص، اآلية:  -3

 .299، ص 4احملرر الوجيز، مصدر سابق، ج -4



 حظ المكلف حقيقته ،شروطه ،وأدلة االعتبار                                الفصل األول:                                                               

 

159 
 

َواَل تَ ْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن  و قال عز و جل:﴿ 1﴾.طَاَب َلُكم مَِّن النَِّساء َمثْ َنى َوُثالَث َورُبَاعَ 
 ال نكاح إال بولي و قال صلى اهلل عليه و سلم:} 2﴾. فَاِحَشًة َوَساء َسِبيالً 

 3{.شاهدي عدلو 

و أنواع املعامالت وفق شرائط و ضوابط تدفع النزاع و اخلصومة و متنع التذرع إىل الغنب و  و أباح البيوع
الغرر و سائر املظامل اليت تتفشى يف معامالت الناس إن هي تركت جملرد مبدأ الرضائية يف التعاقد، قال 

ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تَ َراض   و قال عز و جل:﴿ 4﴾.بَاَوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّ  تعاىل:﴿
 5﴾.مِّنُكمْ 

َنُكم بِاْلَباِطلِ  و قال تعاىل:﴿  6﴾.َوالَ تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم بَ ي ْ
مث إنه قد شرع العبادات و بني صفاهتا و أركاهنا و شرائطها و أناطها بالعقل و القدرة مث وضع 
من أنواع الرخص و التخفيفات، ما يدفع أسباب الشدة و املشقة البالغة، فضال عن املنع من التبتل و 

احلنفية السمحة املبالغة و التشديد على النفس، من دون داعية الشرع ،و كل ما فيه خروج عن مقتضى 
 و قد تقدم يف أكثر من موضع.

ٌة مِّْن أَيَّام   قال تعاىل:﴿ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ
  8﴾.َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً  و قال:﴿ 7﴾.ُأَخرَ 

 َوأِلَْهِلكَ  َحقًّا َعَلْيكَ  َولِنَ ْفِسكَ  َحقًّا َعَلْيكَ  ِلَربِّكَ  ِإنَّ  قال:" -رضي اهلل عنه-و يف احلديث عن سلمان
 النَِّبيُّ  فَ َقالَ  َلهُ  َذِلكَ  َفذََكرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  فَأََتى َحقَّهُ  َحقٍّ  ِذي ُكلَّ   فََأْعطِ  َحقًّا َعَلْيكَ 
 1{.َسْلَمانُ  َصَدقَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى

                                                           
 .03النساء، اآلية:  سورة -1
 . 32اإلسراء، اآلية: سورة  -2
 202،ص 2،ج 2769رواه احلاكم يف مستدركه ،كتاب النكاح ،حديث رقم: -3
 .275اآلية: سورة البقرة،  -4
 .29سورة النساء، اآلية:  -5
 .188سورة البقرة، اآلية:  -6
 .185سورة البقرة، اآلية:  -7
 .97سورة آل عمران، اآلية:  -8
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 نَ ْفِسكَ  ِإَلى تُ بَ غِّضْ  َوالَ  ، ِبرِْفق   ِفيهِ  فََأْوِغلْ  َمِتينٌ  الدِّينَ  َهَذا ِإنَّ  و عنه صلى اهلل عليه و سلم قال:}
 ُيْسرٌ  الدِّينَ  ِإنَّ  و قال عليه السالم:} 2{. أَبْ َقى َظْهًرا َوالَ  ، َقَطعَ  َأْرًضا الَ  اْلُمْنَبتَّ  فَِإنَّ  ، اللَّهِ  ِعَباَدةَ 

ُدوا َغَلَبهُ  ِإالَّ  َأَحدٌ  الدِّينَ  ُيَشادَّ  َوَلنْ   ِمنْ  َوَشْيء   َوالرَّْوَحةِ  بِاْلَغْدَوةِ  َواْسَتِعيُنوا َوأَْبِشُروا َوقَارِبُوا َفَسدِّ
ْلَجةِ  العبادة و عرب مبا يدل على السري، ألن العابد كالسائر إىل ، و يف احلديث إشارة إىل الرفق يف 3{الدُّ

 4حمل إقامته و هو اجلنة.
و كما أنه هنى عن املبالغة و التشديد توعد املضيعني حلدوده، املسرتسلني يف اتباع الشهوات، قال 

  5﴾.َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّاَفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت  تعاىل:﴿
َويَْمنَ ُعوَن ، الَِّذيَن ُهْم يُ َراُؤونَ ، الَِّذيَن ُهْم َعن َصالِتِهْم َساُهونَ ، فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّينَ  و قال:﴿

 و غريها من أساليب الوعيد. 6﴾.اْلَماُعونَ 
علم من أن  أما االختالف يف التفصيل و اإلمجال بني أحكام العبادات واملعامالت، فلما

العبادات قائمة على مقاصد قارة و أنه ال سبيل الهتداء العقول إليها دون بيان من الشارع فناسبها 
التفصيل و التفريع، يف القرآن و السنة ،أما املعامالت و سائر العاديات فطابعها التجدد و التغيري فكان 

 دح يف اجلمع بني حقوق اهلل تعاىلالغالب نوطها بالقواعد و األوصاف الكلية و ليس ذلك مبا يق
و حظوظ املكلفني على جهة التوسط و االعتدال، ذلك أن حظوظ النفس هلا ما يستدعيها  

من باعث الطبع، لو فرض تأكيده بوازع الشرع حلصل التهالك و الفساد، فكان سكوت الشارع فيها  
 كاحلوالة على داعي اجلبلة. 

قتضاء أو التخيري فمرده إىل ما تقدم، و يضاف إليه ما و كذلك االختالف يف األحكام بني اال
علم من نفرة النفوس عن التكليف، فكان حادي اخلوف و الرجاء، و اإللزام و الطلب باعثا على 
                                                                                                                                                                                           

 .117،ص 4،ج6139الطعام و التكلف له ،حديث رقم : عروته البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب صن -1
 .18،ص3جعبادة،رواه البيهقي يف سننه، باب: القصد يف ال -2
رٌ  الدِّينُ  بَاب ، ب اإلميانرواه البخاري يف صحيحه، كتا -3 ينِ  َأَحبي  َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَنيبِّ  َوقَدو لُ  ُيس  َنِيِفَيةُ  الَلهِ  ِإىَل  الدِّ َحةُ  احل   الَسم 
 .27،ص 1،ج39حديث رقم: 
 .359، ص 11: فتح الباري، مصدر سابق، جينظر -4

 .59سورة مرمي، اآلية:  -5
 .07، 06، 05، 04 سورة املاعون، اآليات: -6
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حتصيل حظوظ اآلخرة، و مع ذلك جند يف القرآن الكرمي ما يدعوا إىل االنتفاع بالطيبات و إنكار حترمي 
قدر الذي حتصل منه مقاصد التشريع يف رعي مثل هذه احلظوظ دون تفريط املباحات.. ،و هو كثري بال

 أو إفراط.
  1﴾. ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ  و منه قوله تعاىل:﴿

 2﴾.ِض َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اللَّهِ فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا ِفي اأَلرْ  و قال تعاىل:﴿
 إن الناظر يف خطاب التشريع باعتبار ما تقرر من حقوق الفرد الوسطية في تقرير الحقوق: ثالثا :

و اجملموع ليقطع بأنه، ما ثبت شيء منها على جهة اإلنفراد و االجتماع، إال و كان التوسط أمجع 
 تشريع األحكام و هي منشأ احلقوق أوصافه، و قد تقدم شيء من ذلك عند احلديث عن 

معىن التوسط بني احلق العام و اخلاص، حيث جند أن القرآن الكرمي، أثبت  :و املراد هنا،و مردها 
التحسني، كحق  ماحلاجة أ مفرد حقوقا، ال حيصل صالحه إال هبا سواء كانت يف حمل الضرورة ألل

 احلياة، و التدين و التملك، و حق الكرامة و احلرية و املساواة...

 ما حيفظها يف جانب الوجود  ،اجلنائية و األخروية و املدنية، 3مث وضع من "املؤيدات الشرعية
ا و ضبطها بقواعد الشرع و أحكامه، حىت ال تتنكب عما شرعت له أصالة و العدم، و حد هلا حدود

 أو ابتداء، إذ إطالق احلقوق بال قيد مظنة التهالك و الفساد.

و من تلكم املقيدات، عدم معارضة املصاحل العامة، فتقدم و احلال كذلك، مىت أمكن جرب حق 
إن هو تعارض مع احلق العام، بل هو ثابت  الفرد بالتعويض، و ال يعىن ذلك مطلق تغييب احلق اخلاص

مصان ليس ألحد إسقاطه و ال تضييعه، و إمنا املراد حتصيل أكمل املصاحل، و لعموم انتفاعه مبقتضى 
احلق العام، مع تعويضه عن الضرر احلاصل بتفويت حقه اخلاص، مث أنه كما ثبت رعي مصلحة العموم 

إىل الصدقات و سائر التطوعات، كان من نصيب الفرد يف بفرض الزكاة و النفقات الواجبة و الندب 
ذلك أنه مىت أصابه العجز أو العوز أو القصور عن حتصيل مصاحله و دفع املفاسد عنه، قامت على 

                                                           
 .32سورة األعراف، اآلية:  -1
 10اجلمعة ،اآلية : سورة -2
 . 606، ث 2يعرفها الزرقا يف مدخله بأهنا:"كل ما يشرع من التدابري حلمل الناس على طاعة أحكام الشريعة"، املدخل الفقهي العام، ج -3

  .17 -15م، ص 1992هد/ 1414، 1يف أقسامها: النظريات الفقهية، حممد الزحيلي، دمشق، دار القلم، ط ينظرو 
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و  1﴾. لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ ، َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ  ذلك اجلماعة جلبا و دفعا. قال تعاىل:﴿
ى َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعلَ  قال تعاىل:﴿

  2﴾.ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِليَن َوِفي الرِّقَابِ 
ليه ميكن القول، أن الشواهد كثرية يتعذر حصرها إال أننا جنزم مبا حيصله النظر منها، أنه و ع

، سواء يف النصوص، أم األحكام، 3حيثما ويل وجهه وجد "التوسط الئحا و مسلك االعتدال واضحا"
م، و حيصل أم تقرير احلقوق، أم أساليب البيان، مبا حيقق اإلذعان و االمتثال و مينع التهارج و اخلصا

 احلظوظ العاجلة و اآلجلة، حظوظ الروح و العقل و النفس و البدن، و حظوظ الدنيا 
و اآلخرة و الفرد و اجلماعة، دون أن حتيف جهة على أخرى إال بالقدر  الذي تدرك به أكمل املصاحل 

 و أفضلها.
                                                                       

 

                                                           
 .25، 24سورة املعارج، اآليتان:  -1
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)القواعد المقاصدية و الفقهية  قواعد االعتبار من خالل الكليات التشريعية الفصل الثاني :
 و األصولية (

لقد تقدم يف الفصل األول بيان حقيقة احلظوظ املعتربة و شرائطها و أدلتها ، ويف هذا الفصل 
أن أي حماولة للتنظري املقاصدي، ترتبط  حيثتتناول الباحثة أهم القواعد الضابطة للحظوظ املعتربة،

ارتباطا وثيقا باعتماد الكليات التشريعية و التعامل مع النصوص اجلزئية وفق منهج استقرائي حياول اجلمع 
وقد انتظمت هذه الكليات ، 1لشرعبني األدلة اجلزئية و صياغتها يف قانون عام تواترت على تقريره أدلة ا

قواعد املقاصد و الفقه و األصول بالقدر الذي حيصل به املراد،ذلك أن ما اعتربه الشارع من حظوظ 
املكلفني كثري بكثرة احلاجات و تعدد املآرب وتغري ألحوال ، و املنصوص منها يسري إن هو قورن 

الشرع أقوم يف التمييز بني املردود و املعترب دون  باملستفاد من عموم أدلة التشريع،فكان ضبطها بقواعد
على النحو اآليت وميكن تقسيمها جبهة الطلب  ماحلاجة إىل كثرة التفريع ،سواء تعلق ذلك جبهة القصد أ

: 

  : القواعد المتعلقة بقصد الشارعالمبحث األول

  الشارعالمبحث الثاني: القواعد المتعلقة بقصود المكلفين و موافقتها قصد 

 االنتفاعالمبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالتحصيل و 
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 المبحث األول: القواعد المتعلقة بقصد الشارع  

المطلب األول: المقصد الشرعي إخراج المكلف عن داعية الهوى حتى يكون 

 اضطرارا عبد هلل اختيارا كما هو ا هللعبد

المفاسد المستدفعة إنما تعتبر من :المصالح المجتلبة شرعا و المطلب الثاني

 خرة.             حيث تقام الحياة الدنيا للحياة اآل

 االمتثالالمطلب الثالث: تعلق التشريع بحظوظ أهل التكليف تقرير لمقصد 
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المطلب األول :المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية الهوى حتى    
 1، كما هو عبد هلل اضطرارا .ااختيار يكون عبدا  هلل 

، ذلك أن حقيقة 2املقصود بعبادة اهلل اختيارا، أي مبحض اختيارهم و بإخالص و جترد  و تعقل
 العبودية إما أن يراد هبا القصد التكويّن أو اإلرادة الكونية، و هي واقعة قهرا و اضطرارا، 

 3يراد هبا القصد التشريعي.و خارجة عن مقدور املكلف، حبكم اخللق، و إما أن 

و يف هذا املعىن يعرفها  ،و هي املرادة يف هذا املقام،فتكون متعلق فعل املكلف و اختياره  
الراغب األصفهاين بأهنا:" فعل اختياري مناف للشهوات البدنية، يصدر عن نية يراد هبا التقرب إىل اهلل 

ُل اختيارٌي خيرج منه الفعل التسخريي والقهري فقولنا فع ،مث يضيف بيانا و شرحا:"طاعة للشريعة"  
ويدخل فيه الرتك الذي هو على سبيل االختيار، فإن الرتك ضربان، ضرب على سبيل االختيار وهو 

وبقولنا مناف للشهوات ،وضرب هو العدم املطلق ال اختيار معه بل هو عدم االختيار وليس بفعل،فعل
فليس بعبادة من حيث أهنا ...ألفعال املباحة كاألكل والشرب البدنية خيرج منه ما ليس بطاعة، وأما ا

شهوة ولكنها قد تكون عبادة إذا حتري هبا حكم الشريعة، وإمنا قيل تصدر عن نية يراد هبا التقرب إىل 
اهلل تعاىل ألهنا إن خلت عن نية أو صدرت عن نية مل يقصد هبا التقرب إىل اهلل تعاىل بل أريد هبا مراءاة 

                                                           
  168،ص  2ج املوافقات، مصدر سابق، -1
 .158قواعد املقاصد، مصدر سابق، ص  -2
       لرضددددا، فقددددد يف التفريدددق بددددني اإلرادة و الشددددرعية يقددددول ابدددن القدددديم:" اإلرادة الكونيددددة مددددا أراد اهلل عددددز و جدددل مددددن جهددددة القدددددر، و هدددي ال تقتضددددي احملبددددة و ا -3

لِددَك قَدر يَددةً ﴿(، و قولدده:107، اآليددة:هددود )سددورة﴾فَدَعدداٌل لَِّمددا يُرِيدُ ﴿عبدداده الكفددر و ال يرضدداه، و مثاهلددا قولدده تعاىل:مددن  يريددد نَددا أَن نديه  ، اإلسددراء )سددورة ﴾َوِإَذا أََرد 
 (.16 اآلية:

درَ  َواَل  ﴿قولده: و (،27 ، اآليدة:النسداء )سورة﴾ُتوَب َعَلي ُكم  َوالَلُه يُرِيُد أَن يدَ ﴿أما الشرعية فما أراده اهلل من دينه و شرعه، و مثاهلا قوله تعاىل:  ﴾يُرِيدُد ِبُكدُم ال ُعس 
(، فلو كانت هذه اإلرادة كونية ملا حصل العسر ألحد منا و لوقعت التوبة من مجيدع املكلفدني"، شدفاء العليدل يف مسدائل القضداء و 185 ، اآلية:البقرة )سورة

و التشددريعي مقاربددة مقاصدددية، عبددد     القصددد يف القددرآن الكددرمي بددني التكددويّن  : ينظددر، و 551 -550القدددر و التعليددل، القدداهرة، مكتبددة دار الددرتاث، ص 
  .2013،سنة 57إسالمية املعرفة، العدد  .قيةورو زاق الر 
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أيضًا عبادة، وإمنا قيل طاعة للشريعة ألن من أنشأ من نفسه فعال ليس بسائغ يف الشريعة مل مل تكن 
 .1" يكن عبادة وإن قصد به التقرب إىل اهلل تعاىل، فالعبادة إذاً فعل جيمع هذه األوصاف كلها

كلف بأعمال إذ غاية املراد أن يتوجه امل ، 2و املراد هبا املعىن العام، ال اخلاص الذي ذكره الفقهاء
 امتثاال ألمره و وقوفا عند حدود هنيه، يف العادات ،و القلب و اجلوارح طاعة للخالق 

و العبادات، و مما جاء يف ذلك تعريف ابن تيمية للعبادة بأهنا:" اسم جامع لكل ما حيبه اهلل و يرضاه 
متشوفا إليه، إذ ال عبودية للخالق املعىن الفقهي و إن كان و ، 3من األقوال و األعمال الباطنة و الظاهرة"

تتسع لتنتظم على ما تقدم أمور إال أنه ال يستغرق حقيقة العبودية  ،ذلك أهنا إال بإقامة شعائر دينه،
املعاش و املعاد، فاإلسالم نظام متكامل جيمع أبعاد احلياة كلها ، و مقتضى العبودية أن جيعل املكلف 

وفق األوضاع و املناهج اليت جاءت هبا الشريعة ،ته مع الناس أقواله و أفعاله و تصرفاته و عالقا
ِإنََّما َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ﴿، قال تعاىل:4اإلسالمية، يفعل ذلك طاعة هلل و استسالما ألمره

نَ ُهْم َأن يَ ُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأولَ  ، و قال عز و 5﴾ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ
 .6﴾َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ِمْن َأْمرِِهمْ  ﴿جل:

ما  و ال تنايف بني ذلك، و كون الشريعة إمنا وضعت ملصاحل املكلفني، و أثبتت هلم من احلظوظ
تستقيم به أمور الدنيا و الدين، ذلك أن االسرتسال مع دواعي األهواء مظنة الفساد، و املصاحل املعتربة 

 ،إمنا تنال على أمت وجه و أكمل صفة مىت أخذت مبقتضى الشرع و على احلد الذي حده 

يقول  ،قرر الشرعو هذا ال يتحقق إال بالتحرر من األهواء و النزوات و طلب املصاحل احلقيقية وفق ما 
 ابن اجلوزي يف ذم اهلوى:" و ليعلم العاقل أن مدمّن الشهوات يصريون إىل حالة ال يتلذذوهنا 
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 . 335، ص 2الشافعي، أصول البزدوي، ج  اإلمام  و تعرف بأهنا:" اسم لفعل يؤتى به تعظيما هلل بأمره" و هو تعريف -2
 .19م، ص 1999، 2العبودية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: علي حسن عبد اجمليد، دار األصالة، ط -3
 .47مقاصد املكلفني، عمر األشقر، مرجع سابق، ص  -4
 .51سورة النور، اآلية:  -5
 .36سورة األحزاب، اآلية:  -6
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و هم مع ذلك ال يستطيعون تركها، ألهنا قد صارت عندهم كالعيش االضطراري... غري أن العادة 
درك الصالح،و غايته كما و العقل يف ذلك تابع للشرع مهتد هبديه ال استقالل له ب 1تقتضيه ذلك..."

يقول ابن القيم: " أن يدرك باإلمجال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه...فما عجز عن إدراكه أتت 
 2الشريعة بتفصيله و ما أدرك حسنه مجلة أتت الشرائع بتأكيده و تثبيته".

ذ ليس و كل من ابتغى غري ذلك يف فهم دين اهلل و تنزيل أحكامه إمنا هو صاحب هوى ، إ
للعقل والية بغري هداية الشرع، و لذلك كله مل حيظ بالعصمة عن اخلطأ و الزلل، حملدوديته بالزمان      

و املكان و تأثره بالبواعث و األغراض و مؤثرات البيئة فهو جاهل و قاصر، و القاصر البد له من والية، 
 .4﴾ِن ات ََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مَِّن اللَّهِ َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ  ﴿قال تعاىل:  3و وليه و وصيه هدي الشرع.

نصوص القرآن الكرمي و أحكامه على تقرير هذا األصل و من مجلة ذلك األمر و الشاهد تظاهر 
و تشريع األحكام الصارفة للعبد عن االسرتسال مع  ،تباع الشهواتإو ذم ،و النهي عن الشرك  ،بالعبادة

إما إحالة على الوازع ،دواعي األهواء، ليكون حاديه يف األقوال و األفعال و التصرفات هدي الشرع 
أو محال على االمتثال بشرع الزواجر و العقوبات الختالف أحوال  ،بالرتغيب و الرتهيب لديّنا

تقريرا ملقصد العبادة كغاية أصلية للخلق و حفظا للمصاحل  ،الشرع املخاطبني من حيث االنقياد لداعية
 اخلاصة و العامة، من أن يتذرع إليها االختالل و االخنرام.

 5.﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ ﴿قوله تعاىل: و مما جاء في األمر بالعبادة:

 6.﴾اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ يَا أَي َُّها النَّاُس  ﴿و قوله تعاىل:

                                                           
 .36سابق، ص ذم اهلوى، مصدر  -1

 .437م، ص 1998 -هد1419مفتاح دار السعادة، ابن القيم، دار الكتب العلمية، بريوت،  -2
 .141ص  م ،1994-ه 1415،  2الرياض ، الدار العاملية للكتاب االسالمي ، ط  العامل، يوسف حامداملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، -3

 .146اإلسالمية و آثارها يف فهم النص، مسيح عبد الوهاب اجلندي، دار القمة، مصر، ص : أمهية املقاصد يف الشريعة ينظرو 
 .50القصص، اآلية:  سورة -4

 .56سورة الذاريات، اآلية:  -5
 .21سورة البقرة، اآلية:  -6



 األصولية و الفقهية و المقاصدية القواعد):  التشريعية الكليات خالل من االعتبار قواعد                 :                              ثانيالفصل ال
) 

 

170 
 

 1.﴾َواْعُبُدوْا اللََّه َوالَ ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيًئا ﴿و قوله تعاىل:

 2.﴾ُبوْا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمَّة  رَُّسوالً َأِن اْعُبُدوْا اللََّه َواْجَتنِ ﴿وقال عز وجل :

ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوْا بِِه  يف قوله تعاىل:﴿ النهي عن الشركومنه 
   3﴾.َشْيًئا

َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك بِاللَِّه فَ َقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة  يف قوله:﴿ بيان عاقبتهو 
َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى  ، قال تعاىل:﴿مدح المؤمنين و توعد المشركينو  4﴾،أَنَصار  

و منه ذكر عاقبة األمم املشركة املعرضة عن  6﴾.َوْيٌل لِّْلُمْشرِِكينَ  و قال عز و جل:﴿ 5﴾.اأَلْرِض َهْونًا
 بادة اهلل و بيان أفراد العبادة و جزئياهتا و تقرير شرائطها و خصائصها ع

 7و مثراهتا.

  له، قسيما وعده للحق، مضادا اهلوى إتباع اهلل تعاىل جعل فقد :و كذلك ذم الهوى و إتباع الشهوات
 تَ تَِّبعِ  َوال بِاْلَحقِّ  النَّاسِ  بَ ْينَ  فَاْحُكمْ  اأْلَْرضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعْلَناكَ  ِإنَّا َداُودُ  ﴿يَا :تعاىل قوله يف كما

  8اللَِّه﴾ َسِبيلِ  َعنْ  فَ ُيِضلَّكَ  اْلَهَوى
 9.﴾َوَلِو ات ََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرضُ  ﴿قوله تعاىل:ومنه 

 1.﴾َوات َّبَ ُعوا َأْهَواءُهمْ ُأْولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِبِهْم ﴿قوله تعاىل:و 

                                                           
 .36سورة النساء، اآلية:  -1
 .36سورة النحل، اآلية:  -2
 .151سورة األنعام، اآلية:  -3
 .72املائدة، اآلية: سورة  -4
 .63سورة الفرقان، اآلية:  -5
 .06سورة فصلت، اآلية:  -6
 .486 -485: مقاصد الشريعة و عالقتها باألدلة الشرعية، مرجع سابق، ص ينظر -7
 26سورة ص اآلية  -8 
 .71سورة املؤمنون، اآلية:  -9
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  تشريع األحكام:

من األدلة و الرباهني على أن العباد خلقوا لعبادة اهلل و إخراجهم عن دواعي األهواء، مجلة 
األحكام الشرعية اليت انتظمت أبواب العقائد و العبادات و املعامالت، و مضاهنا يف القرآن الكرمي آيات 

ليت تستفاد منها األحكام الشرعية نصا أو استنباطا، حال انفرادها      أو األحكام، و يراد هبا اآليات ا
 و قد ذهب بعض املصنفني إىل حصرها يف مخسمائة آية و إليه ذهب الغزايل ،بضمها إىل غريها

و الرازي و لعل مرادهم املصرح به فإن آيات القصص و األمثال و غريها يستنبط منه كثري من 
و أن مقدار أدلة األحكام يف ذلك  ، معترب :  " و الصحيح أن هذا التقدير غريقال الطويف ،2األحكام

 غري منحصر فإن أحكام الشرع كما تستنبط من األوامر و النواهي، كذلك تستنبط من األقاصيص 

و ذهب العز بن عبد السالم إىل أن معظم آي القرآن ال ختلو عن أحكام مشتملة على ،3و املواعظ "
ي آ، ف4و ألف يف ذلك كتابا نفيسا مساه اإلمام يف بيان أدلة األحكام،أخالق مجيلة  آداب حسنة و

 األحكام، إمنا تنحصر و تتسع باختالف دقة الفهم و قوة النظر، و اجملتهدون يف ذلك على تفاوت  

املكلفني و املراد يف هذا املقام، أن خطاب الشارع يف بيانه لألحكام تصرحيا و إشارة، إمنا قصد محل 
على االمتثال، بالرتغيب تارة، و بالرتهيب تارة، و بوضع العقوبات الزاجرة و احلدود الرادعة، لكبح مجاح 
النفس عن االسرتسال مع دواعي األهواء، إذ ال حيصل انتظام األحوال إال بذلك، و هو أمر تشهد به 

ال حتصل مع االسرتسال يف إتباع اهلوى  العادات و التجارب،يقول الشاطيب:" املصاحل الدينية و الدنيوية
و املشي مع األغراض، مبا يلزم من ذلك من التهارج و التقاتل و اهلالك الذي هو مضاد لتلك املصاحل 

                                                                                                                                                                                           
 .16سورة حممد، اآلية:  -1
، 3بددددر الددددين حممدددد بدددن عبدددد اهلل الزركشدددي، حتقيدددق: حممدددد أبدددو الفضدددل إبدددراهيم، طالربهدددان يف علدددوم القدددرآن، بددددر الددددين حممدددد بدددن عبدددد اهلل الزركشدددي،  -2

 .04 -03، ص 2، ج م1984 -هد1404
، ص 3، ج م1987-ه 1407،  1الرسدالة ، ط جنم الددين الطدويف ، حتقيدق عبدد اهلل بدن عبدد احملسدن الرتكدي ، بدريوت ، مؤسسدة شرح خمتصر الروضة، -3

577.  

 -هددد1407 اإلمددام يف بيددان أدلددة األحكددام، عددز الدددين بددن عبددد العزيددز بددن عبددد السددالم، حتقيددق: رضددوان خمتددار بددن غريبددة، بددريوت، دار البشددائر اإلسددالمية، -4
 و غريها. 284م، ص 1987
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، ذلك أن األغراض و املنافع ختتلف يف األمر الواحد، فما يراه البعض مصلحة قد يراه البعض اآلخر 1"
متها أن تكون إضافية ختتلف من حال إىل حال و من شخص إىل غري ذلك، مث أن املنافع و املضار عا

شخص، و لو فرض شرعها وفق أهواء النفوس لساد التنازع و غلب اخلصام، فتبني أن املصاحل املعتربة، 
 َوَلِو ات ََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدتِ ﴿قال تعاىل:، 2إمنا هي اليت أثبتها الشرع وافقت األغراض أو خالفتها

 3.﴾السََّماَواُت َواأَلْرضُ 

و األحكام الشرعية ال ختلو من اخلمسة، أما الوجوب و التحرمي، فظاهر مصادمتها ملقتضى 
االسرتسال، خلروجها عن خرية املكلف، إذ هي إما مأمور هبا أو منهي عنها ،كان له فيها غرض  أو ال، 

خال الشرع هلا، و إذ ذاك يكون اختياره و كذلك سائر األقسام، إمنا دخلت حتت اختيار املكلف بإد
تابعا لوضع الشارع و غرضه مأخوذا من حتت اإلذن الشرعي، ال باالسرتسال الطبيعي و هذا عني إخراج 

 املكلف عن داعية هواه.

 و لإلمام الشاطيب يف ذلك قاعدة جليلة مفادها أن:" التكاليف عائدة على املكلف يف العاجل 

و ال بأن يكون متناوال هلا ،ذلك أن يكون نيله هلا خارجا عن حدود الشرع و اآلجل،و ال يلزم من 
   4بنفسه دون أن يناوهلا إياه الشرع ".

 

و هو معىن ال يتناف مع مقصد احلرية كقيمة عليا يتصرف اإلنسان مبقتضاها دون حجر يف 
كبريا من التصرفات   ذلك أن الشارع احلكيم أناط قسما ،5حدود اإلذن الشرعي كما قد يعتقد البعض

                                                           
 .170ص ، 2ج  املوافقات، مصدر سابق، -1
  40ص  ،2جاملصدر نفسه،  -2
 .71سورة املؤمنون، اآلية:  -3
 .172ص ، 2ج  املوافقات، مصدر سابق، -4

 و يف ذلك نسدجل اعرتاضدا للددكتور حممدد حسدني جدابر مفداده أن احلصدر هبدذه الصديغة قدد يدوحي بتعطيدل دور العقدل و أن لديس لإلنسدان مسداحة يتحدرك -5
      م، 2001 -هددددد1421، 1تأسدددديس منهجددددي و قددددرآين آلليددددات اإلسددددتنباط، بددددريوت، دار احلددددوار، طاملعاصددددر  االجتهدددداد، املقاصددددد الكليددددة و باالسددددتقاللفيهددددا 
 . 210ص 
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بفعل املكلف و اختياره دون حتم أو إلزام، إذ غاية املراد ربط أعمال القلوب و اجلوارح باملقصد األعلى 
و هو حتقيق العبودية حىت فيما ظاهره التعلق باحلقوق اخلالصة للعباد ،فهي ما انتظمت معىن احلق و 

فرق جوهري بني النظرية الفردية للمصاحل اليت  خصائصه و لوازمه إال بإثبات الشارع هلا كذلك، و هو
و بني املنظور القرآين الذي يثبت هذه احلاجات  ،تقوم على أن منشأ احلق هو احلاجات الفطرية لإلنسان 

 كمنحة إهلية، األصل التشوف يف حتصيلها إىل حتقيق مقاصد الشارع.

رتتب على هذه القاعدة أمور كثرية تتعلق يف جمملها بطبيعة املصلحة املقصود من الشارع جلبها وي
 تقريرها و ما يقابلها من مفاسد يطلب دفعها ،وعالقتها باحلقوق الثابتة لألفراد من حيث ،

 : و ضوابط االنتفاع حبيث ال تتنكب عن ما شرعت له أصالة و تبعا ،و ميكن إمجال ذلك فيما يلي 

  أن املصاحل املعتربة، هي ما أثبته الشرع مصلحة ال ما اقتضته األهواء و الشهوات، و عليه فإن
اخلالف الذي قد يدور حول حقيقة املصلحة و االحتجاج هبا كدليل شرعي مرده إىل أصول الشرع  

 و قواعده الكلية، إن مثل هذا االرتباط كما يقول البوطي:" يعصم من الوقوع يف الزلل 

مث إن حقيقة العبودية مىت اجتمعت مع اليقني حبكمة ، 1و التحلل من أواصر الشرع بدعوى املصلحة"
املوىل عز و جل و عدله و رمحته تقتضى االعتقاد اجلازم بأن الشارع احلكيم ال يشرع إال ما فيه مصلحة 

 النظر، و أن رمحته قد اقتضت أال يكلف إال مبا فيه مصلحة و إن مل تظهر حال  ،حقيقية

و ليس يف ذلك شيء من احلجر، ذلك أن املعقولية هي الصفة الغالبة ألحكام الشرع،" إذ ليس من 
دون إمكان العثور على وجه معقول ينهض  ،مقصود الشارع إخضاع املكلفني حتت سلطان التكليف

 ة ال اإلكراه بالرغب ،و إمنا مقصوده أن يتحقق سلطان التشريع يف نفوسهم ،و صاحلهمبتفسريه لنفعهم 

    2و االختيار ال االضطرار".

                                                           
 .138من الفكر و القلب، ص  -1
 29، ص 1دراسات و حبوث يف الفكر اإلسالمي املعاصر، فتحي الدريّن، ج -2
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 ن احلقوق املقررة لألفراد إمنا هي منحة إهلية أنعم هبا املوىل عز و جل على اإلنسان حتصيال ملصاحله أ
العاجلة و اآلجلة، فهي هبذا املعىن ليست حقوقا طبيعية ألصحاهبا و ال هي منح من اجملتمع  أو 

ذلك أن ابتناء الشريعة على وصف  ،ال يتناف، و أصل الفطرة و هو،القانون الذي تصنعه األمة
الفطرة، يف إثباته حلظوظ املكلفني و ما تستدعيه اجلبلة من مصاحل و حاجات إمنا هو تأكيد هلذه 

 املنحة اإلهلية حيث ال جيب يف حقه تعاىل إال ما أوجبه على نفسه تفضال منه 
 و إحسانا.

 قد قصد الشارع حتقيقها بشرعية احلق، تعني أن يكون تصرف الفرد  أن احلق إذا كان ممنوحا ملصلحة
وعليه كل عمل كان املتبع فيه اهلوى بإطالق من غري التفات إىل  ،حبقه مقيدا مبا حيقق تلك املصلحة

األمر أو النهي أو التخيري فهو باطل بإطالق، ألنه البد للعمل من حامل عليه و داع يدعو إليه، 
و ما كان كذلك فهو ،بية الشارع يف ذلك مدخل فليس إال مقتضى اهلوى و الشهوة فإذا مل يكن لتل

باطل ،فان كان مثل ذلك يف العبادات ظاهرا فاملراد به فيما يتعلق بتصرف املكلف يف حظ النفس 
خاصة،عدم ترتب الثواب على مقتضى األمر و النهي و كذلك اإلذن يف عدم أخذ املأذون فيه من 

  1.جهة املنعم به

 

المطلب الثاني :المصالح المجتلبة شرعا و المفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام 
 2الحياة الدنيا للحياة األخرى:

من األصول الثابتة أن الشارع احلكيم، إمنا نظم أحكام اإلسالم على أساس أن يكون اكتساب 
و ال يتم هذا إال عندما يتخذ اإلنسان من مجيع مقومات حياته  ،مصاحل الدنيا سبيال لنيل سعادة اآلخرة

                                                           
 .173ص،2ج املوافقات، مصدر سابق،  -1
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ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي  ﴿:قال تعاىل، 1و سعادته الدنيوية واسطة إىل اكتساب السعادة اخلالدة
َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَ َها َوُهَو  ﴿:و قال عز و جل 2.﴾َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
 3.﴾ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهم مَّْشُكورًا

و بناء على ذلك فإنه ال جيوز للناظر يف كليات الشريعة و فروعها أن حيكم على فعل أنه 
فمعيار  ،نة من آثاره األخرويةمصلحة بناء على ما له من الظواهر و اآلثار الدنيوية، حىت يكون على بي

املصلحة كما تقدم ليس ذاتيا يستمد مشروعيته من الرغبات الفردية أو اخلربات العادية الصرفة، مبعزل 
إضافة إىل ذلك فإنه يقرر رؤية جماوزة حلقيقة الصالح تتعدى احلدود الدنيوية لتصل  ،عن قواعد الشرع

  4وشيجة متينة هي وشيجة السبب و املسبب.اإلنسان بعامل الغيب حيث احلياة احلقيقة ب

و الفوز جبنته و مرضاته، حىت ،يتحرى يف ختريه بني األسباب ما كان أقرهبا إىل حتقيق مراد الشارع وحيث 
تعود إىل  ،فيما يظن أنه من خالص حقه، ذلك أن األحكام كلها سواء تعلقت بالعبادات و املعامالت

ل أوامر الشرع و نواهيه، و كل خروج عن ذلك ينفي كون املصلحة قدر مشرتك من التعبد يقتضي امتثا
 5الدنيوية مقيمة للحياة األخرى، بل يعزهلا متاما عن كوهنا مصلحة معتربة شرعا.

و تأكيد  ،قد أفاض القرآن الكرمي يف تقرير هذا األصل من خالل اإلخبار باحلياة اآلخرةو 
و األمر باختاذ األسباب الدنيوية وسيلة لتحقيق  ،و فضلهاو بيان صفاهتا ،حقيقتها بالرباهني و احلجج 

و بيان ذلك أن احلياة اآلخرة ملا كانت من الغيب الذي ال سبيل إىل معرفته إال بوحي  ،السعادة اآلخروية
تطلب أن تكون هذه احلقيقة مبثوتة يف ثنايا اخلطاب الشرعي بالقدر الذي يقيم احلجة على  ق،من اخلال

 و يدفعهم لالمتثال رغبا و رهبا ،ومن مجلة ما جاء يف ذلك: ،عموم املكلفني
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 أوال: اإلخبار عن الحياة اآلخرة و ذكر أوصافها :

اَر اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحيَ َواُن َلْو َكانُوا  ﴿:قال تعاىل ،و منه وصفها أهنا احلياة احلقيقيةّ  َوِإنَّ الدَّ
نْ َيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر  ﴿:، قال عز و جلو أهنا دار القرار 1﴾يَ ْعَلُمونَ  ِإنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ

ٌر لِّلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َأَفاَل تَ ْعِقُلونَ  ﴿:و أهنا خري و أبقى، قال تعاىل  2.﴾اْلَقَرارِ          3.﴾َولَلدَّاُر اآلِخَرُة َخي ْ
ٌر لَِّمِن ات ََّقى ﴿:و قال نْ َيا َقِليٌل َواآلِخَرُة َخي ْ ، و يف كوهنا دار حساب و جزاء، يقول 4﴾ُقْل َمَتاُع الدُّ
 5.﴾َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ، فَ َورَبَِّك لََنْسأَلَن َُّهْم َأْجَمِعينَ  ﴿:تعاىل

ا لتنتظم عموم و يف إثبات هذه احلقيقة جند أن أوجه االستدالل تنوعت يف أساليبها و طرائقه
فانتظمت االستدالل بالنشأة األوىل على األخرى، قال عز              ،املكلفني باختالف أفهامهم و أحواهلم

َرَك ُسًدى  ﴿:و جل  ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق ، أََلْم َيُك نُْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ يُْمَنى، أََيْحَسُب اإِلنَساُن َأن يُ ت ْ
  6.﴾ أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدر  َعَلى َأن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى، َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواألُنَثى  ،َفَسوَّى

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيب  ِمَن اْلبَ ْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن تُ َراب  ثُمَّ ِمْن ُنْطَفة  ثُمَّ   ﴿قال تعاىل: و 
َأَجل  ُمَسم ًى َعَلَقة  ثُمَّ ِمْن ُمْضَغة  ُمَخلََّقة  َوَغْيِر ُمَخلََّقة  لِنُبَ يَِّن َلُكْم َونُِقرُّ ِفي اأَلْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى  ِمنْ 

ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن يُ تَ َوفَّى َوِمْنُكْم َمْن يُ َرد   َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال  ِإَلى  ثُمَّ ُنْخرُِجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ لَِتب ْ
 7﴾يَ ْعَلَم َمْن بَ ْعِد ِعْلم  َشْيئا
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َها  ﴿: وبآيات اهلل يف األنفس و اآلفاق، قال تعاىل َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تَ َرى اأَلْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَلي ْ
 1.﴾َمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ اْلَماء اْهتَ زَّْت َورََبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي الْ 

َذِلَك َجَزاُؤُهْم بِأَن َُّهْم َكَفُروا ِبآياتَِنا َوقَاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعظَامًا َورُفَاتًا أَِإنَّا  ﴿ تعاىل: القو   
ُعوثُوَن َخْلقًا َجِديداً  السََّماَواِت َواأَلْرَض قَاِدٌر َعَلى َأْن َأَوَلْم يَ َرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق  َلَمب ْ

 2. ﴾َيْخُلَق ِمثْ َلُهْم َوَجَعَل َلُهْم َأَجالً ال رَْيَب ِفيِه فَأََبى الظَّاِلُموَن ِإال ُكُفوراً 

َوُهَو  َأْن َيْخُلَق ِمثْ َلُهْم بَ َلى َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِبَقاِدر  َعَلى﴿قال تعاىل: و 
ُق اْلَعِليُم ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه  َمَلُكوُت  اْلَخالَّ

  3﴾ُكلِّ َشْيء  َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 

الذي يقرر ما تقدم من و غري ذلك من أنواع االستدالل مبا يورث اليقني و يبعث على االمتثال ، األمر 
أن التشريع تنزه عن أن يكون جمرد حتكم بال برهان ،وأنه كما قصد إذعان اجلوارح و األبدان، صرف إليه 

 بإعجاز البيان و قوة احلجة . ، العقول و األفهام

 

 

 ثانيا: األمر باتخاذ الحياة الدنيا وسيلة لآلخرة

اَر اآلِخَرةَ  َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَّهُ  ﴿:قال عز و جل َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها  ﴿:و قال تعاىل4.﴾الدَّ
 5.﴾َسْعيَ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهم مَّْشُكورًا
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و النصوص القرآنية واضحة الداللة يف وحوب حتري أسباب النجاة يف اآلخرة، من خالل أكساب 
مبا جيعل احلياة الدنيا مقيمة لآلخرة، على أساس من االعتقاد الصحيح هبذه القلوب و اجلوارح و األبدان 

احلياة و أفضليتها و دوامها، و ال ينفى ذلك حل االستمتاع بالطيبات و املباحات، ذلك أهنا من 
ضرورات و حاجيات الوجود اإلنساين املقيمة للمقاصد العليا، و هو مقتضى وسطية اإلسالم و مشوله 

ب التحرير:" فأما األخذ حبظوظ الدنيا اليت ال يفوت األخذ هبا حظوظ اآلخرة فذلك غري ،يقول صاح
 ،اعتبار هذه القاعدة ال يعّن بأي حال من األحوال التقليل من شأن الدنيا ووظيفتها،وعليه ف 1مذموم"

نه يقرر بأهنا ال فالقرآن الكرمي يوازن بني احلياتني ،و هو و إن اعترب الغايات األخروية آثر و أوىل ،فإ
ميكن أن تتجسد ما مل يسبقها عمل و ال عمل إال يف الدنيا ،و أي إنكار ألمهية إحدى هاتني الثنائيتني 

 ال بد أن يعود بالنقض على مقاصد الشارع املتعلقة بالوجود اإلنساين و املتمثلة يف حتقيق العبودية 

فاملراد به اعتبارها غاية ال  ،يا من النصوصأما ما جاء يف ذم الدن و مقتضيات اخلالفة يف األرض ،
نه أو هي إن كانت مفطورة على معرفة اخلالق و اإلميان به ، إال ،مث إن النفوس جمبولة على حبها  ،وسيلة

 فكان التذكري باألفضل و األبقى ،قد تصرفها العوارض عن ما تقتضيه عقيدة البعث و اجلزاء

و لو فرض تأكيد ما غرس يف اجلبلة من ،لة ذلك اعتبارا ملا تقدم و التنبيه على ضآلة الدنيا يف مقاب 
 طلب النعيم اآلجل حلصل التهالك و الفساد . 

 

 المطلب الثالث: تعلق التشريع بحظوظ أهل التكليف تقرير  لمقصد االمتثال:

عليهم تقدم فيما سبق أن الشارع مل يثبت للمكلفني من احلظوظ إال املصاحل احلقيقية، اليت تعود 
و تقريرا هلذا األصل جاء خطاب الشارع حيمل يف خصائصه  ،بالنفع العاجل و اآلجل يف املعاش و املعاد
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مقومات التكليف مبقتضاه فهما و تنزيال، فلم خياطب املكلف إال مبا يسعه تعقله، و مل يكلفه إال مبا هو 
 حل العاجلة مقدور له قاصدا امتثاله امتثاال يليق بعظمة التشريع و حيقق مصا

و اآلجلة، فكان حريا بالنظر الوقوف على مثل هذه املقومات ببيان حقيقتها و الرد على الشبهات اليت 
 ميكن أن يعرتض هبا، على إثباهتا أصوال كلية يهرع إليها يف التشريع.

 الفرع األول: خطاب المكلف بما يسعه تعقله

املكلف فهمه ليسعه الدخول حتت حكمها  لقد جاءت التكاليف االعتقادية و العملية مبا يسع
حبيث يشرتك فيها اجلمهور باختالف درجاهتم من حيث قوة الفهم و ضعفه، أما ما زاد على القدر 
املشرتك، فهو مما يتفاضل فيه الناس، ذلك أهنم ليسوا على وزان واحد فال يستوي العامل و من ال علم 

من اهلل ال خترج أهلها عن حكم االشرتاك، بل يدخلون له، يقول الشاطيب:"و االختصاصات فيها هبات 
مع غريهم فيها و ميتازون هم بزيادات يف ذلك األمر املشرتك بعينه، فإن امتازوا مبزيد الفهم مل خيرجهم 

و مثل هذا األصل ثابت بالنص و  1ذلك عن حكم االشرتاك، فإن ذلك املزيد أصله األمر املشرتك".
 جاء يف ذلك من األدلة نذكر اآليت: االستقراء. و من مجلة ما

 أوال: تيسير القرآن للفهم

يتضمن أنواعا من  ه للذكرري و تيس 2﴾َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمن مُّدَِّكر   ﴿:قال تعاىل
 3التيسري، تيسري ألفاظه للحفظ و معانيه للفهم و أوامره و نواهيه لالمتثال.

كونه معجزا لفظا و معىن ، و حقيقة إعجازه أنه جاء من جنس كالم البشر يف   و ال يقدح ذلك يف
، 4اللسان و املعاين و األساليب مفهوم معقول، مث ال يقدرون على اإلتيان بسورة من مثله و لو اجتمعوا

                                                           
 .92ص ،2ج  املوافقات، مصدر سابق، -1
 .17القمر، اآلية: سورة  -2
 .331، ص 1دار العاصمة، )د.ت(، ج الصواعق  املرسلة على اجلهمية و املعطلة، ابن القيم اجلوزية، حتقيق: علي بن حممد الدخيل اهلل، الرياض، -3

 .388ص ، 3ج املوافقات، مصدر سابق، -4
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:" إن يقول الزرقاين فإنه كما مث أنه قد مجع بني إفهام العامة و إفحام اخلاصة و ليس كذلك كالم البشر،
مل يرض العامة ألهنم ال يفهمونه و إن ،ارة ثأرضى اخلاصة و األذكياء جلنوحه إىل التجوز و اإلغراب و اإل

مل يرض اخلاصة لنزوله إىل مستوى ليس ،أرضى العامة جلنوحه إىل التصريح و احلقائق العارية املكشوفة 
   1فيه متاع ألذواقهم و مشارهبم و عقوهلم".

لكل مكلف بالقدر الذي  ،القرآن الكرمي تيسري االنتفاع به تالوة و حفظا و فهما فكان من آي إعجاز
 يبلغ به فهمه و علمه.

 ثانيا: األمر بتدبر القرآن و االعتبار بما في آياته من المواعظ و البينات 

 2.﴾َر ُأْوُلوا األَْلَبابِ ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ   ﴿:قال تعاىل

قُ ْرآنًا ، َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثل  لََّعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ  ﴿:و قال عز و جل
َر ِذي ِعَوج  لََّعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ   3.﴾َعَربِيًّا َغي ْ

أو خاصا ،لقد جاء األمر بالتدبر يف اآليات القرآنية عاما للناس و لو ثبت كونه مستغلق الفهم 
 بفئة دون أخرى لكان خطاب العموم عبث نزهت عنه الشريعة.

 ثالثا: إخبار اهلل عز و جل عن القرآن الكريم أنه برهان و نور و هدى و رحمة

 4.﴾ٌر وَِكَتاٌب مُِّبينٌ َقْد َجاءَُكم مَِّن اللَِّه نُو  ﴿:قال تعاىل

يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة  ﴿:و قال تعاىل
  1.﴾ لِّْلُمْؤِمِنينَ 

                                                           
 ، 2م، ج1995 -هددد1415، 1مناهددل العرفددان يف علددوم القددرآن، حممددد عبددد العظدديم الزرقدداين، حتقيددق: فددؤاد أمحددد زمددريل، دار الكتدداب العددرن، بددريوت، ط -1

 .246ص 

 .29سورة ص، اآلية:  -2
 .28 -27سورة الزمر، اآليتان:  -3

 .15سورة املائدة، اآلية:  -4
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 2.﴾َقْد َجاءَُكم بُ ْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا ﴿:و قال تعاىل

، حيث أنه لو كان غري مفهوم مل حيصل به اهتداء          3وكل هذه الصفات ال حتصل يف غري املعلوم
 و ال رمحة و ال شفاء و ال بيان.

 رابعا: وصف الشريعة باألمية

ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي األُمِّيِّيَن َرُسوال  ﴿قريره نصوص الشرع،قال تعاىل:و هو معىن تواترت يف ت
ُهمْ   5.﴾َفآِمُنوْا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ األُمِّيِّ الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِهِ  ﴿و قال:،4﴾ مِّن ْ

 َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّْهرُ  َنْحُسبُ  َواَل  َنْكُتبُ  اَل  6أُمِّيَّةٌ  أُمَّةٌ  ِإنَّا و يف احلديث قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
،و معىن كون الشريعة أمية، أهنا جاءت على مقتضى معهود  7{ َثاَلثِينَ  َوَمرَّةً  َوِعْشرِينَ  ِتْسَعةً  َمرَّةً  يَ ْعِني

مراميها إىل تعمق أو األميني يف اخلطاب، سهلة املأخذ قريبة الفهم، ال حيتاج يف تعقل معانيها و درك 
تكلف أو تعقيد، فقد نزلت على أمة أمية، و بعث هبا نيب من األميني الغالب من أحواهلم عدم القراءة و 

إال أهنم كانوا أهل فطرة سليمة قابلة للتعلم و التزكية و ملا كان هذا 8الكتابة و ترك التعمق يف العلوم،
ء كانوا من األميني أو غريهم، ألن ما يسع األمي تعقله وصفها، ثبت كوهنا مما يسع اجلمهور تعقله سوا

يسع غريه بطريق أوىل، بشرط الدراية باللسان العرن، و ال يعرتض على ذلك بدخول غري العرب حتت 

                                                                                                                                                                                           
 .57سورة يونس، اآلية:  -1
 .174سورة النساء، اآلية:  -2
 .226أساس التقديس، فخر الدين الرازي، حتقيق: أمحد حجازي السقا، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، )د.ت(، ص  -3

 .02سورة اجلمعة، اآلية:  -4
 .158سورة األعراف، اآلية:  -5
 على بقي فقد يكتب ال فمن الشيء أصل األم ألن وذلك يكتب ال كان  ألنه قيل أُمياً (  وسلم عليه اهلل صلى)  النيب ومسيو األمي منسوب إىل األم  -6

 حال حاله الذي أي األّمة إىل منسوب: وقيل 90،ص  8، مفاتيح الغيب ، مصدر سابق ، ج القرى أم وهي مكة إىل نسب وقيل يكتب ال أن يف أصله
 الكتاب أهلُ  يصفهم ولذلك ، منهم النادر إالّ  والكتابة القراءة منهم يعرف ال اجلاهلية يف وكانوا ، العربية وهي عندهم املعهودة األمة أي ، األمة معظم

، ص  9التحرير و التنوير ،ج( . 75)  عمران آل﴾ سبيل األُميين في علينا ليس قالوا بأنهم ذلك ﴿:  قوله يف عنهم تعاىل اهلل حكى ملا ، باألُمينّي 
133 

ُتبُ  اَل  َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَنيبِّ  قَدو لِ  بَابأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصيام،  -7  33،ص2ج.1913حديث رقم: ، حَن ُسبُ  َواَل  َنك 
 .306، ص 5احملرر الوجيز، ج، 452، ص 20، التحرير و التنوير، ج313، ث 9: تفسري القرطيب، جينظر -8
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و تكليفهم بغري مقتضى ما عهدوه يف خطاهبم ذلك أهنم مكلفون بتعلم القدر الواجب  ،أحكام الشرع
الذي يتأدى به التكليف على الوجه املطلوب، و سؤال أهل العلم،كما أن على هؤالء النهوض بواجب 

 و حتصيل وسائلها. الدعوة

عربية و أساليبها يف و قريب من ذلك ما عليه عامة أهل التشريع اليوم من بعد عن أصول اللغة ال
فكان اخللل راجعا إىل املكلف نفسه من ،حىت غدا ما كان قريب الفهم سهل املنال عسريا ،  اخلطاب 

إن كان له مزيد اختصاص و حيث العناية بلغة اخلطاب،و هو أمر ال خيتص باجملتهد كما قد يتوهم، 
كام، إال أنه للعامة نصيب من ذلك ال الشرتاط الدراية باللسان العرن يف فهم النصوص و استنباط األح

يهدر، فهم مطالبون ببذل الوسع يف تعلم اللسان العرن على القدر الذي يبلغهم اإلتيان باملأمورات و 
يقول الشافعي:" على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حىت يشهد  ،اجتناب املنهيات

و يتلو به كتاب اهلل و ينطق بالذكر فيما افرتض عليه ،و رسوله به أن ال إله إال اهلل و أن حممدا عبده 
  1من التكبري  و أمر به من التسبيح و التشهد و غري ذلك".

وال يتعارض ما تقدم بيانه مع تقرير اشتمال القرآن الكرمي على دالئل اإلعجاز اليت تشهد هبا 
 ال ابتداء به املخاطبني أفهام مقدار أن:"  و غاية املراد كما يقول الطاهر بن عاشور ،العلوم احلديثة 

 لفهمه يتهيأ فقد األساسية املعاين على زاد ما فأما ،لديهم مفهوما األصلي املعىن يكون أن إال يقضي
و بيان ذلك أن الشارع احلكيم قد ، 2منه" أفقه هو من إىل فقه حامل ورب أقوام، عنه وحتجب أقوام،

وجعل للمخاطب وسائل درك تلك املعاين  ،املعاين ما ال تنقضي عجائبهأودع يف النصوص القرآنية من 
و ما تقتضيه طبيعة التطور ،والتدرج يف الفهم مبا يتفق مع فطرته الداعية إىل التفكري و حب االستطالع 

املعريف على وزان من االعتدال، حبيث يكون اإلفراط يف حتميل النصوص ما ال تقتضيه إخالال مبقصد 
ملعاين القرآن عما نزلت به ،و ال ينكر أحد تقرير بطالن  نظريات كانت إىل وقت  او صرف ،التشريع

قريب من بديهيات املعرفة فكيف و قد عضد هلا من آيات الذكر احلكيم ما يشهد هبا دون تبصر 
                                                           

 .48حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق أمحد شاكر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،صالرسالة. -1
 45، ص 1التحرير و التنوير ،مرجع سابق ،ج - 2
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و ال أجد يف ختام املسألة أبلغ من كالم صاحب التحرير حيث ، .مبسالك النظر وأصول االستدالل.. 
 مرادة العلمية فاحلقيقة بذلك اعتالق هلا اآلية وكانت ،العلوم من علم يف احلقيقة من كان  ما يقول :"وكل

 على ويبىن املقامات باختالف خيتلف وذلك ، إليه ستبلغ ما ومبقدار البشر أفهام إليه بلغت ما مبقدار
 يكون وال ، بدليل إال الظاهر عن يبعد وال ، عربية اللفظ له يصلح عما خيرج ال أن وشرطه ، الفهم توفر

 .1الباطنية" كتفاسري  ذلك يف يكون ال حىت األصلي املعىن عن خروجا وال بينا تكلفا

 خامسا: نوط األحكام الشرعية باألمور الظاهرة المشاهدة:

مما يتفرع على وصف الشريعة األمية نوط أحكامها باألمور احملسوسة املشاهدة اليت ال حتتاج إىل 
و من ذلك التعريف بأوقات الصالة بالظالل و طلوع الفجر         و  ،يف العلوم و الرياضياتتعمق 

َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط  ﴿يف قوله تعاىل:، 2الشمس  و غروهبا و غروب الشفق و كذلك يف الصيام
 ِتْسعٌ  الشَّْهرُ  صلى اهلل تعليه و سلم:}و من السنة قوله ، 3﴾األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

َلةً  َوِعْشُرونَ    4{. َثاَلثِينَ  اْلِعدَّةَ  فََأْكِمُلوا َعَلْيُكمْ  ُغمَّ  فَِإنْ  تَ َرْوهُ  َحتَّى َتُصوُموا َفاَل  لَي ْ

إن مثل هذا التعلق يف األحكام الشرعية يؤكد ما تقدم من كوهنا قريبة الفهم سهلة املأخذ يشرتك 
 خاصة الناس و عامتهم.يف ذلك 

كن أن يضاف إىل ذلك ما تقرر يف التشريع من موافقة املنقول : مي موافقة المنقول للمعقولسادسا :
للمعقول و هو ال خيرج عما تقدم االستدالل عليه، ذلك أن من ضرورات الفهم عدم وقوع التنايف بني 

 مقتضيات الشرع و احلقائق العقلية.

                                                           
 44،ص  1املرجع نفسه ، ج  - 1
 .253املوافقات، مصدر سابق، ص  -2
 .187قرة، اآلية: بسورة ال -3
ِدداَللَ  رَأَيد ددُتم   ِإَذا َوَسددَلمَ  َعَلي ددهِ  اللَددهُ  َصددَلى النَدديبِّ  قَدددو لِ  بَدداب، يف صددحيحه، كتدداب الصدديامأخرجدده البخدداري  -4  1906،حددديث رقددم،فَأَف ِطُرو رَأَيد ُتُمددوهُ  َوِإَذا َفُصددوُموا اهل 

 33،ص 2،ج
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فيجاب عنه أن مثل هذا التعارض إما أن  ،وقوع التعارض بني العقل و النقلأما ما قد يعرتض به من 
،أو أن يكون ظاهرا يف  1يكون متومها بدافع اجلهل أو اهلوى و لو رد إىل صريح املعقول لقضى ببطالنه

 ذهن اجملتهد، و هو ال خيلو من أمرين:

 أن يعارض دليل العقل دليل النقل و فيه ثالث صور: .أ
  الدليل النقلي قطعيا و العقلي ظنيا فيقدم النقل على العقل.أن يكون 
             أن يكون العقلي قطعيا و النقلي ظنيا و املراد به ظنية الداللة، بأن حيتمل أكثر من معىن

فيصرف عن ظاهره وفق ما تقرره  ،و يرتتب على األخذ بظاهره مناقضة املقطوع به من األحكام العقلية
 دالالت األلفاظ.أصول النظر و 

 .أن يكون كالمها ظنيني، و هو حمل اجتهاد 
أن يظهر التعارض بني األدلة النقلية، ومعىن منافاهتا للعقل، ورود حكمني خمتلفني على حمل  .ب

 2واحد، و للعلماء يف رفع هذا التعارض طريقتني:
 :و تقوم على أساس اجلمع و التوفيق بني املتعارضني بوجه مقبول فإن تعذر  طريقة الجمهور

 فريجح أقوامها، مث القول بالنسخ و أخريا تساقط الدليلني.
 :و مسلكهم يف ذلك القول بالنسخ فإن مل يعلم تاريخ النصني فالرتجيح مث اجلمع  طريقة الحنفية

 و التوفيق مث تساقط الدليلني.

ب التعارض عدم ثبوت الدليل النقلي و املراد به السنة النبوية، و ما عليه و قد يكون من أسبا
مجهور أهل العلم رد العمل باألحاديث املوضوعة، و ما ثبت كذب نسبته إىل النيب صلى اهلل عليه        

  و سلم.

 وقوع المتشابه في القرآن الكريم: -
                                                           

، و درء تعارض العقل و النقل، أبو العباس أمحد بن عبدد احللديم بدن تيميدة، حتقيدق: 830، ص 3يف هذا املعىن: الصواعق املرسلة، مصدر سابق، ج ينظر -1
 .194، ص 1م، ج1991 -هد1411، 2حممد رشاد سامل اململكة العربية السعودية، جامعة حممد بن سعود، ط

 .461 -454، ص 2، جأصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي -2
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ب الشارع وقوع املتشابه يف القرآن من املسائل اليت قد يعرتض هبا على تقرير أصل تعقل خطا
قد يتبادر  ،الكرمي، و هو أمر ثابت بداللة النصوص، ذلك أن خطاب املكلف مبا يسعه فهمه و تعقله

و ملا كان املراد إزالة االلتباس و حترى  -و هو املتشابه -إىل الذهن منافاته للخطاب مبا مل يتضح معناه
خفائها، رأيت أنه من الضروري الوقوف على هذه املسألة بيانا مقاصد الشرع يف مواطن جالء املعاين و 

 و استثمارا، فكان السؤال املطروح، ما حقيقة املتشابه، و هل للعقل سبيل إليه فهما و تأويال،

 و غاية املطلوب استجالء مقصد الشارع حال النفي أو اإلثبات. 

 أوال: حقيقة المتشابه

 يف القرآن الكرمي ينتظم معنيني: إن املتتبع للنصوص جيد أن التشابه

 :حيث جاء يشبه بعضه بعضا         ،1و يراد به التشابه يف البالغة و احلسن و احلقية معنى عام
، ال تنايف يف أحكامه و ال تفاوت يف بالغة لفظه و إعجاز نظمه، قال تعاىل:         2و يصدق بعضه بعضا

، و هو حمل اتفاق بني العلماء، إذ ال ينسب التضاد          3﴾ِكَتابًا مَُّتَشاِبًهااللَُّه نَ زََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث  ﴿
 و التنايف و االختالف لكتاب اهلل عز و جل إال متبع هوى أو جاهل بشرعة اإلسالم.

 :5﴾َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاتٌ ﴿و هو معىن قوله تعاىل:، 4و املراد به االحتمال و االشتباه معنى خاص ،
 6ملراد يف هذا املقام ،و للجمهور فيه مذهبان:و هو ا
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أنه ما استأثر اهلل بعلمه و مما جاء يف تعريفه على هذا املعىن ما ذكره السرخسي يف أصوله من:"  أولها:
أنه اسم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه، ملن اشتبه فيه عليه و احلكم فيه اعتقاد احلقية و التسليم برتك 

 2به صاحب التحرير إىل اإلمام مالك و احلنفية.و نس ،1الطلب "

        ،ما مل يبني املراد منه من حيث اللغة، إال أن تقرتن به أمارة أو قرينة و ينتظم اجململ و املؤول ثانيا:
 4و الرازي. 3مديو هي طريقة الشافعية، و إليه ذهب اآل

عىن الثاين فهو تشابه نسيب أو إضايف و ذهب الشاطيب إىل أن املعىن األول، حقيقة التشابه أما امل
يعرض للمجتهد حال التقصري أو اجلهل مبواقع األدلة،و يف ذلك يقول:" املتشابه الواقع يف الشريعة على 
ضربني: أحدمها حقيقي، و اآلخر إضايف، فاألول هو املراد باآلية و معناه راجح إىل أنه مل جيعل لنا 

 دليل على املراد منه...و ال شك يف أنه قليل ال كثري، و الثاينسبيل إىل فهم معناه و ال نصب لنا 

ذلك أنه مىت تقصى الناظر  ،،و ال تصح نسبته إىل األدلة و إمنا ينسب إىل الناظرين5و هو اإلضايف..." 
و أما ما يظهر من تشابه فإما أن يكون لسبب التقصري أو اتباع  ،أدلة الشرع وجد فيها ما يبني معناه

 6اهلوى.

و ميثل للتشابه احلقيقي بقيام الساعة و حقيقة صفات املوىل عز و جل، و الروح و غريها من 
على  -ال الكلاجلزء من حيث -الغيبيات اليت ال سبيل للعقل إىل معرفة كنهها إال تفويضا أو تأويال

 أما التشابه النسيب فهو كثري و مضانه مباحث دالالت األلفاظ.،مذهب من يرى ذلك 
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يتفرع على ما تقدم، مسألة املتشابه يف القرآن الكرمي، هل هو مما استأثر اهلل بعلمه أو أنه و مما 
ميكن اإلطالع عليه، و قد اختلف فيها على قولني: أحدمها أنه للراسخني يف العلم اإلطالع على معرفة 

ح مسلم:" إنه املتشابه، و هو رواية عن ابن عباس و إليه ذهب الضحاك و اختاره النووي قال يف شر 
  1األصح ألنه يبعد أن خياطب اهلل عباده مبا ال سبيل ألحد من اخللق إىل معرفته ".

 و استدلوا على ذلك مبا ثبت من دعاء النيب صلى اهلل عليه و سلم البن عباس أن يفقهه يف الدين 

 3عقل معناه ال يتدبر.ا ال يمو  2﴾َأَفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ  ﴿و قوله تعاىل: ،و يعلمه التأويل

  .و أن الراسخني يف العلم لو فرض استواؤهم مع العامة يف العلم باحملكم مل يكن هلم فضل أو مزية

يَ ُقوُلوَن  ﴿يعلمونه  و :" 4﴾َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ  ﴿قال جماهد يف قوله تعاىل:
مل يكن هلم فضل على  ،و لو مل يكن للراسخني يف العلم حظ من املتشابه إال أن يقولوا آمنا 5﴾آَمنَّا ِبهِ 

 6."اجلاهل ألن الكل قائلون بذلك

و ذهب فريق إىل أنه مما استأثر اهلل بعلمه، و نسبه السيوطي إىل اجلمهور، و استدلوا على ذلك مبا دلت 
–و ما أخرجه الشيخان عن عائشة ، 7يغ و ابتغاء الفتنةعليه اآلية من ذم متبعي املتشابه و وصفهم بالز 

 َعَلْيكَ  أَنْ َزلَ  الَِّذي ُهوَ } اآْليَةَ  َهِذهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َتاَل  أهنا قالت:}-رضي اهلل عنها 
 فَ َيتَِّبُعونَ  زَْيغٌ  قُ ُلوِبِهمْ  ِفي الَِّذينَ  فََأمَّا ُمَتَشاِبَهاتٌ  َوُأَخرُ  اْلِكَتابِ  أُمُّ  ُهنَّ  ُمْحَكَماتٌ  آيَاتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ 

َنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنهُ  َتَشابَهَ  َما  آَمنَّا يَ ُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  ِفي َوالرَّاِسُخونَ  اللَّهُ  ِإالَّ  تَْأِويَلهُ  يَ ْعَلمُ  َوَما تَْأِويِلهِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفت ْ
 فَِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَاَلتْ { اأْلَْلَبابِ  ُأوُلو ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  َوَما رَب َِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ   ِبهِ 
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، و ما أخرجه الطرباين يف 1{فَاْحَذُروُهمْ  اللَّهُ  َسمَّى الَِّذينَ  فَُأولَِئكِ  ِمْنهُ  َتَشابَهَ  َما يَ تَِّبُعونَ  الَِّذينَ  رَأَْيتِ 
 َأَخافُ  المعجمه من حديث أن مالك األشعري أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول:} 

 اْلُكُتبُ  َلُهمُ  يُ ْفَتحَ  َوَأنْ  ، فَ يَ ْقَتِتُلوا فَ َيَتَحاَسُدوا اْلَمالِ  ِمنَ  َلُهمْ  ُيْكثَ رَ  َأنْ :  ِخالل   َثالثَ  ِإال أُمَِّتي َعَلى
 ُكلٌّ   ِبهِ  آَمنَّا يَ ُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  ِفي َوالرَّاِسُخونَ  ، اللَّهُ  ِإال تَْأِويَلهُ  يَ ْعَلمُ  َولَْيسَ  ، تَْأِويَلهُ  يَ ْبَتِغي اْلُمْؤِمنُ  يَْأُخذُ 

  2{. َعَلْيهِ  يُ َباُلونَ  َوال فَ ُيَضي ُِّعوهُ  ِعْلِمِهمْ  َذا يَ َرْوا َوَأنْ  ، األَْلَبابِ  ُأوُلو ِإال َيذَّكَّرُ  َوَما ، رَب ََّنا ِعْندِ  ِمنْ 
و أصل اخلالف يف املسألة فيما ذهب إليه الكثري من املفسرين االختالف يف قوله:             

هل هو معطوف و يقولون حال، أو مبتدأ خربه يقولون و الواو  ﴾َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ  ﴿
أو اجململ  ،و الظاهر أن األصل االختالف يف حقيقة املتشابه هل هو ما استأثر اهلل بعلمه  ،3لالستئناف

فمن قال من العلماء أن الراسخني يف  ،و املؤول الذي للعقول سبيل إىل بيان معناه بالرد إىل احملكمات
 4العلم ال إطالع هلم على علم املتشابه إمنا أراد النوع األول.

احلق أنه إن أريد باملتشابه ما ال  :يقول األلوسي:" و قال بعض أئمة التحقيقو يف هذا املعىن 
 و إن أريد ما ال يتضح حبيث يتناول اجململ ، ﴾ِإالَّ اللَّهُ  ﴿سبيل إليه للمخلوق فاحلق الوقف على

   5.﴾ِإالَّ اللَّهُ ﴿فاحلق العطف و جيوز الوقف ألنه ال يعلم مجيعه أو يعلمه؛ ،و حنوه 

ملا ظاهره التعارض مع  ،ىل ما تقدم االختالف يف إعمال التأويل أو التفويضو يضاف إ
فمذهب املفوضة  ،اختصاص املوىل عز و جل بصفات اجلالل و الكمال و تنزهه عن مشاهبة املخلوقني

إثبات الصفات كما جاءت يف القرآن الكرمي و تفويض حقائقها إىل املوىل عز و جل، و مذهب املؤولة، 
مبا حتتمله املعاين اللغوية دفعا للتعارض و تنزيها للخالق، و يف ذلك يقول الشاطيب مرجحا ملا تأويلها 

                                                           
 207،ص3ج.4547حديث رقم:  كتاب التفسري ،سورة آل عمران ،رواه البخاري يف صحيحه، -1
 332،ص3ج.3442رواه الطرباين يف املعجم الكبري، حديث رقم:  -2

 .456اإلتقان يف علوم القرآن، مصدر سابق، ص  -3
 .28، ص 5اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -4
 .86، ص 3روح املعاين، مصدر سابق، ج -5



 األصولية و الفقهية و المقاصدية القواعد):  التشريعية الكليات خالل من االعتبار قواعد                 :                              ثانيالفصل ال
) 

 

189 
 

عليه أهل التفويض،" و قد توسع قوم من املتأخرين يف تسليط التأويل على املتشاهبات رجوعا إىل ما 
ا ال يفهم "، و يفهم من اتساع العرب يف كالمها...تأنيسا للطالبني و بناء على استبعاد اخلطاب مب

 . 1األسلم التفويض و هو مذهب السلف الصاحل من الصحابة و التابعني و من بعدهم من املقتدين

و توفيقا بني ما ظهر للنظر فيه  ،و لعله اتضح هبذا القدر مع إجيازه املراد فنقول مجعا بني ما تقدم    
و مثله ال يتعلق به التكليف إال من  ،إال اهلل، بأن ال يعلم كنهه االتنايف أن التشابه إما أن يكون حقيقي

ن خطاب الشارع إفخرج عن كونه منافيا ألصل تعقل التكاليف، مث  ،حيث اعتقاد حقيته و اإلميان به
و اختص اخلالق بعلم حقيقته و كنهه ابتالء للعقول مبعىن التعبد و التذلل، جاء   ،جاء مبا يقرب معناه

عقل الذي هو أشرف البدن الستمر العامل يف أهبة العلم على التمرد فبذلك يف اإلتقان:" و لو مل يبتل ال
و املتشابه موضوع خضوع العقول لبارئها، استسالما و اعرتافا ،يستأنس على التذلل بعز العبودية 

، و هذا املعىن يستقيم على مذهب املفوضة و أهل التأويل على تفاوت يف حصر ما ال 2بقصورها "
و إما أن يكون نسبيا و هو حمل االجتهاد و إنعام النظر، و به نيل أعلى املراتب  ، دركهسبيل للعقل إىل

شرف الدرجات و املقصد األمسى مران الفكر و دربة النظر على حتصيل املسائل من مضاهنا، و رد أو 
ف استنباط فتح عباراته ملختل" :الفروع إىل أصوهلا، تقريرا لشمول الشريعة و عمومها، فكان من مقاصده

املستنبطني حىت تؤخذ منه أحكام األولني و اآلخرين، و تعويد محلة هذه الشريعة و علماء هذه األمة 
على التنقيب و البحث و استخراج املقاصد من عويصات األدلة...فيكونوا قادرين على استنباط 

ما بني أنظارهم يف  األحكام الشرعية، و لو صيغ هلم التشريع يف أسلوب سهل العتادوا العكوف على
      3."املطالعة الواحدة

و هو معىن ال يقل يف حقيقة االبتالء عن املعىن األول، إال أنه خاص مبن ملك آلة النظر         
 و حتققت فيه شرائط االجتهاد جاء يف تفسري ابن كثري:" و املتشاهبات يف الصدق هلن تصريف 
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كما ابتالهم يف احلالل و احلرام، أال يصرفن إىل الباطل و ال   و حتريف و تأويل ابتلى اهلل فيهن العباد
أما العامي، و من قصر به النظر فسبيله سؤال أهل العلم فينتفي العذر و تقام ، 1حيرفن عن احلق "
املراد ، و قد تقدم أن تعقل التكاليف 2﴾فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ ﴿احلجة، قال تعاىل:

به القدر املشرتك، أما ما زاد على ذلك من تعمق يف أصول الدين و فروعه إمنا هو فضل يؤتيه اهلل من 
 و الناس يف ذلك متفاوتون كتفاوهتم يف أسباب املعايش ،يشاء على صرب و جماهدة و نعومة نظر

 و خصائص النفس و البدن.

إىل تأويل لسقطت احملنة و بطل التفاضل و  يقول الزركشي:" فلو كان القرآن كله حمكما ال حيتاج
استوت منازل اخللق، و مل يفعل اهلل ذلك، بل جعل بعضه حمكما ليكون أصال للرجوع إليه، و بعضه 

 3متشاهبا حيتاج إىل االستنباط و االستخراج و رده إىل احملكم ".

املعىن و أحاط به بل ها هنا فائدة أخرى كما يقول الرازي:" و هي أن اإلنسان إذا وقف على 
و إذا مل يقف على املقصود مع جزمه بأن املتكلم بذلك أحكم احلاكمني فإنه  ،سقط وقعه عن القلب

و لباب التكليف اشتغال السر بذكر اهلل تعاىل و التفكر يف  ،يبقى ملتفتا إليه أبدا و مفتكرا فيه أبدا...
مشتغل اخلاطر بذلك أبدا مصلحة عظيمة له كالمه فال يبعد أن يقال، أن يف بقاء العبد ملتفت الذهن 

 4فيتعبد اهلل تعاىل بذلك حتصيال هلذه املصلحة".،

و يف ختام املسألة ميكن القول على لسان الشاطيب:" و املتشاهبات ليست مما تعارض العقول   
ذلك، فبناء على اتباع هواه ال أنه بناء على أمر صحيح، فإنه إن كان ك،و إن توهم الناس فيها ذلك 

                                                           
 .09، ص 3تفسري القرآن العظيم، مصدر سابق، ج -1
 .07سورة األنبياء، اآلية:  -2
 .75، ص 2علوم القرآن، مصدر سابق، جالربهان يف  -3

 .229أساس التقديس، مصدر سابق، ص  -4
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فالتأويل فيه راجع إىل معقول موافق ال إىل خمالف و إن فرض أهنا مما ال يعلمها أحد إال اهلل فالعقول 
   1عنها مصدودة ألمر خارجي ال ملخالفته هلا".

 التكليف بالوسع:الفرع الثاني :

 2من األصول الثابتة عند اجلمهور أن التكليف مبا ال يطاق غري واقع شرعا و إن جاز عقال
و وجه الداللة أن اهلل تعاىل  3﴾اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها بداللة النصوص الصرحية، قال تعاىل:﴿

 و التكليف مبا ال يطاق ليس تكليفا بالوسع. ،أخرب أنه ال يكلف إال مبا يف الوسع

َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن  و قوله:﴿ 4﴾. ال يَُكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها و مثله قوله تعاىل:﴿
يِن ِمْن َحَرج   و قوله تعاىل:﴿، 5﴾بِاْلِقْسِط اَل نَُكلُِّف نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها      6﴾.َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

 7و ال حرج أشد من التكليف مبا ال يطاق.

و ال تنتهض دليال قادحا ، 8ال تفضي إىل القطع أما مجلة ما متسك به القائلون باجلواز فظواهر
 يف كلي ابتناء الشرع على السماحة و اليسر.

ْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا ِبهِ  و مثال ذلك ما جاء يف استدالهلم بقوله تعاىل:﴿ على  9﴾ رَب ََّنا َوالَ ُتَحمِّ
ة من ذلسؤال دفعه، فاالستعا جواز التكليف مبا ال يطاق، إذ املمتنع بذاته مندفع بنفسه و ال حاجة

                                                           
 .31،ص  3ج  املوافقات، مصدر سابق،  -1
. و خددالف 123، ص 1، املستصدفى، ج389، ص 1، البحدر احملدديط، مصددر سددابق، ج367، ص 2شدرح التلددويح علدى التوضدديح، مصددر سددابق، ج -2

 .  172، ص 1، اإلهباج، ج215، ص 2: احملصول، جينظرفقالوا باجلواز و فرق بعضهم بني املستحيل لذاته و املستحيل لغريه،  فريق يف هذه املسألة
 .286سورة البقرة، اآلية:  -3
 .07سورة الطالق، اآلية:  -4
 .152سورة األنعام، اآلية:  -5
 .78سورة احلج، اآلية:  -6

 .184، ص 1، جاآلمدياإلحكام،  -7
 .389، ص 1البحر احمليط، مصدر سابق، ج -8
 .682سورة البقرة، اآلية:  -9
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و جوابه أنه ظاهر حيتمل التأويل و قد يكون املراد مبا ال طاقة به ما فيه مشقة على  ،1احملال حمال
 3، و قد حيمل على الرزايا و الباليا مما يقع االبتالء به دون شرط القدرة خبالف التكليف.2النفس

بأنه سبحانه و  4﴾.وْا َأن تَ ْعِدُلوْا بَ ْيَن النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتمْ َوَلن َتْسَتِطيعُ  و يف االستدالل بقوله تعاىل:﴿
تعاىل كلف الرجال العدل بني النساء و أخرب أهنم ال يستطيعونه، يقول ابن العرن ردا على مثل هذا 
الوجه يف االستدالل:" و هو وهم عظيم فإن الذي كلفهم من ذلك هو العدل يف الظاهر الذي دل عليه 

و الذي أخرب عنهم أهنم ال يستطيعونه مل و هذا أمر مستطاع  5﴾َذِلَك َأْدَنى َأالَّ تَ ُعوُلواْ  بقوله:﴿
 6يكلفهم إياه و هو النسبة يف ميل النفس".

 ِفيَما َقْسِمى َهَذا اللَُّهمَّ  ملا ثبت عنه صلى اهلل عليه و سلم أنه كان يقسم فيعدل فيقول:}
 7{. َأْمِلكُ  َوالَ  َتْمِلكُ  ِفيَما تَ ُلْمِنى َفالَ  َأْمِلكُ 

مبا ال يطاق بتكليف أن جهل و حنوه باإلميان مع امتناعه إلخبار أما االحتجاج بوقوع التكليف 
، فمرده غري 8النيب صلى اهلل عليه و سلم خبالفه، فكأنه أمره بأن يصدقه يف أن ال يصدقه و هو حمال

مسألة التكليف بالوسع، ذلك أن اإلميان ممكن منه إال أن علم اهلل تعاىل السابق بعدم وقوعه أحاله من 
 ة املكلف.ر م به ال من جهة قدجهة العل

                                                           
 .387، ص 1املصدر السابق، جالبحر احمليط،  -1
 .184، ص 2، جاآلمدياإلحكام،  -2
 .420، ص 4الفروق، مصدر سابق، ج -3
 .129سورة النساء، اآلية:  -4
 .03سورة النساء، اآلية:  -5
 .834، ص 1أحكام القرآن، ج -6
 و احلديث صحيح على شرط مسلم و مل خيرجاه. 222،ص 2،ج2820كتاب النكاح ،حديث رقم رواه احلاكم يف مستدركه، -7
 .120، ص 1جاملستصفى، مصدر سابق،  -8
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يقول الغزايل:" و التحقيق أن ما كان مقدورا يف ذاته جائز الوقوع ال تتغري حقيقته بالعلم فقد أقدر اهلل 
فلم ينقلب املقدور معجوزا ، مث علم أهنم ميتنعون مع القدرة فكان كما علم ،سبحانه الكفار على اإلميان 

  1عنه بسبب علمه".

ن املسائل اليت ذكرها املخالف تأييدا ملذهبه يف وقوع التكليف مبا ال يطاق غري يتضح مما سبق أ
ذلك أهنا إما أن تكون يف حقيقتها مما يطاق بالنظر إىل قدرة املكلف و إرادته، أو أهنا  ،مسلم له فيها

أدلة  حتتمل التأويل، و أصل رفع احلرج الذي تندرج حتته مسألتنا هذه كلي تظاهرت على تقريرهظواهر 
الشرع يف أكثر من موضع و أكثر من  صيغة، فيكون أقوى من جهة االستدالل و الرتجيح، مث إن 
مقصود األحكام امتثال املكلف، و ال يتأتى له ذلك إال مىت كانت يف وسعه ، و وقوع التكليف مبا ال 

جهة االبتالء و  يطاق، تكليف مبا يضاد املقصود و هو منتف يف حق الشارع احلكيم، أما ما يكون من
 االختيار فغري مسألتنا هذه.

 :2من مجلة ما يبىن على التكليف بالوسع مسائل أمههاو

   كل فعل مأمور به شرطه أن يكون معلوم التمييز عن غريه حىت يتصور قصد املكلف إليه أن، 

لذلك فإننا إذا ، 3أن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة اهلل تعاىل حىت يتصور منه قصد االمتثالو 
تتبعنا التكاليف الشرعية و جدناها مما يسع املكلف فهمها و تعقلها، إما بنفسه أو بسؤال أهل العلم 

 مىت تعذر عليه ذلك ،و قد تقدم الكالم عن هذه املسألة و أدلتها مبا يكفي يف الفرع السابق.

 و أن يكون ،إليه ليفعله  أن يكون الفعل متعلقا إلرادة املكلف و قدرته حبيث ميكنه أن يتوجه
مل يكلف ،، فإذا حصل له مانع من أن يأيت به على وجه تكتمل فيه أركانه و شروطه 1قادرا على ذلك

 إال مبا دخل حتت وسعه.

                                                           
 .28 -27ول، مصدر سابق، ص خاملن -1
 .169 -161سابق، ص رجع : رفع احلرج، مينظر -2
 .119، ص 1املستصفى، مصدر سابق، ج -3
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فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء قال صلى اهلل عليه و سلم:}
من قواعد اإلسالم املهمة و من جوامع الكلم اليت  يقول النووي يف شرح احلديث:"هذا2{،فدعوه

أعطيها صلى اهلل عليه و سلم و يدخل فيها ما ال حيصى من األحكام كالصالة بأنواعها، فإذا عجز عن 
بعض أركاهنا أو بعض شروطها أتى بالباقي..." ،و كذلك الوضوء و الطهارة و الغسل و غريها من 

و ملا كانت القدرة شرطا يف  ،  4﴾فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ  :﴿، و هو موافق لقوله تعاىل3األحكام
 ا مبثوثة يف كتب الفقه.مالتكليف، كان العجز عن بعضه سببا يف التخفيف أو اإلسقاط و فروعه

  ال تكليف إال مبا هو من فعل اإلنسان و كسبه، فال يكلف بأن يفعل غريه فعال معينا، ذلك أن
،و النصوص يف ذلك  5املكلف به أن يكون ممكنا مقدورا للمخاطب متعلقا بكسبهمن شرط الفعل 

ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم  . و قال:﴿6﴾َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى ظاهرة الداللة. قال تعاىل:﴿
َها و قال:﴿ 7﴾.تَ ْعَمُلونَ  إن الميت يعذب ببكاء ا حديث:}أم 8﴾.َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفس  ِإالَّ َعَلي ْ

من و فاجلمهور على تأويله ملخالفته العمومات القرآنية بإثباته تعذيب من ال ذنب له،  ،9{أهله عليه
تلكم التأويالت أن املراد به من أوصى أن يبكى عليه ألنه بسببه و منسوب إليه، و قد كان ذلك من 

 10عادة العرب.

                                                                                                                                                                                           
 .162احلرج، مصدر سابق، ص رفع  -1
 .1337رواه مسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، حديث رقم:  -2
 .102، ص 9م، ج1929هد/1347، 1املنهاج شرح صحيح مسلم، حيي بن شرف النووي، مصر، ط -3
 .16سورة التغابن، اآلية:  -4
 .119، ص 1املستصفى، مصدر سابق، ج -5
 .39 سورة النجم، اآلية: -6
 .07سورة التحرمي، اآلية:  -7
 .164سورة األنعام، اآلية:  -8

 متفق عليه. -9
 .784نيل األوطار، مصدر سابق، ص  -10
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  و مما ذكره الشاطيب يف  1بأفعال مكتسبة بأنفسها أو بأسباهبا،و منه أن التكاليف ال تتعلق إال
 :" األوصاف اليت طبع عليها اإلنسان كالشهوة إىل الطعام و الشراب ال يطلب برفعها، أن هذا املقام

كما ال يطلب بتحسني ما قبح من ،و ال بإزالة ما غرز يف اجلبلة منها، فإنه من تكليف ما ال يطاق 
كميل ما نقص منها، فإن ذلك غري مقدور لإلنسان، و مثل هذا ال يقصد خلقة جسمه و ال ت

و لكن يطلب قهر النفس عن اجلنوح إىل ما ال حيل، و إرساهلا مبقدار ،الشارع طلبا له و ال هنيا عنه 
و ذلك راجع إىل ما ينشأ من األفعال من جهة تلك األوصاف مما هو داخل ،االعتدال فيما حيل 
و يف املعىن نفسه يقول ابن عبد السالم:"كل صفة جبلية ال كسب للمرء فيها   2حتت االكتساب".

كحسن الصور  و اعتدال القامات...فهذا ال ثواب عليه مع فضله و شرفه ألنه ليس بكسب ملن 
و هذا أمر ثابت و مقرر عند العلماء، فإن ، 3اتصف به و إمنا الثواب و العقاب على مثراته املكتسبة"

  4التكليف ببعض اجلزئيات فإنه عائد إىل االشتباه يف أمرها.وقع خالف يف 
فإما أن تكون متعلق كسب املكلف و قدرته فتأخذ حكمه أو أن  ،و مردها إىل النظر و االجتهاد

و بيان ذلك أن ما ، 5تكون غري ذلك، فيكون التكليف راجعا إىل سوابقها أو لواحقها أو قرائنها
 6سان على ثالثة أقسام:تعلق به الطلب ظاهرا من اإلن

           7﴾َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ  ما مل يكن داخال حتت كسبه قطعا، كقوله تعاىل:﴿ -
و حكمه أن الطلب به مصروف إىل ما تعلق به، من سوابقه ذلك أن لفظ النهي و إن كان واقعا على 

ألنه ملا كان  ،حيمل على األمر باإلقامة على اإلسالمو هو يف احلقيقة خارج عن الكسب فإنه ،املوت 

                                                           
، 1طشدددجرة املعدددارف و األحدددوال و صددداحل األقدددوال و األعمدددال، عدددز الددددين بدددن عبدددد السدددالم، حتقيدددق: أمحدددد فريدددد املزيددددي، بدددريوت، دار الكتدددب العلميدددة،  -1

 . 43م، ص 2003هد/1424
 .109ص ، 2ج املوافقات، مصدر سابق، -2
 .157، ص 1قواعد األحكام، مصدر سابق، ج -3
 .165رفع احلرج، مرجع سابق، ص  -4
 .107ص ، 2ج املوافقات، مصدر سابق، -5

 .110-109ص ، 2ج املصدر نفسه، -6
 .102سورة آل عمران، اآلية:  -7
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ميكنهم الثبات على اإلسالم حىت إذا أتاهم املوت أتاهم و هم على اإلسالم صار املوت على اإلسالم 
 1مبنزلة ما قد دخل يف إمكاهنم.

و ،كلف هبا اليت هي داخلة حتت كسبهما كان داخال حتت كسبه قطعا و ذلك مجهور األفعال امل -
 طلب املتعلق على حقيقته يف صحة التكليف هبا سواء كانت مطلوبة لنفسها أم لغريها.ال

الناظر فيها أن ينظر يف  فحق ،ما قد يشتبه أمره كاحلب و البغض و ما يف معناها -
فحيث ثبت له من القسمني أخذ حكمه، و قد فرق الشاطيب فيما يدخل على اإلنسان ،حقائقها

من  اأصل اخللقة، فينصرف التكليف إىل توابعه، و بني ما يكون هلا باعثاضطرارا ، بني ما يكون من 
غريه، و يف ذلك وجهني: إما أن يكون الباعث داخال حتت كسبه كالنظر املثري للشهوة فيتعلق به 

 2الطلب، أوال يكون داخال حتت الكسب فينصرف التكليف إىل متعلقاته.

و ما مل يكن كذلك ،و خالصة القول أن ما كان داخال حتت الكسب تعلق الطلب به حقيقة 
و صرف الطلب إىل ما يتعلق به من مثريات سابقة أو نتائج الحقة أو قرائن حتف  ،فالبد فيه من التأويل

  3باملطلوب.

 والده و ولدهال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من و مثاله قوله صلى اهلل عليه و سلم:}

متام احملبة ال حيصل إال باملعرفة كما ذلك أن فإن التكليف منصرف إىل سوابقه، 4{،و الناس أجمعين 
أنه متعلق مثراهتا و هي كمال االنقياد و الطاعة، فإن قدم املرء طاعة الرسول و امتثال أوامره على دواعي 

 5ل شيء.النفس كان دليال على صحة حمبته للرسول و تقدميها على ك

                                                           
 .177، ص 8مفاتيح الغيب، مصدر سابق، ج -1
 ، بتصرف.110ص  ، 2ج املوافقات، مصدر سابق، -2
 .165رفع احلرج، مرجع سابق، ص  -3
 .15الرسول صلى اهلل عليه و سلم، حديث رقم: رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب حب  -4
 .43، ص 1: يف شرح احلديث، فتح الباري، مصدر سابق، جينظر -5
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فليس النهي منصبا على ذات الغضب إذا حتققت  1{ال تغضبو قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
فال يندفع وقت الغضب يف قول         ،موجباته، بل هو هني عن الدخول يف أسبابه و أمر بكظم الغيظ 

 3﴾.َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاسِ  قال تعاىل:﴿ ،2أو فعل

و ما ينبغي مالحظته أن املكلفني متفاوتون من حيث ما جبلوا عليه من أوصاف، لذلك جند أن 
منهم من يصدر عنه الفعل احلسن عن سهولة و يسر و منهم من جبل على ضده، فتنبغي يف حقه 
اجملاهدة،و يكون له ثواب الفعل و ثواب الصرب على خمالفة حظ النفس يقول ابن عبد السالم:" فإن  

ن يرتاح إىل العطاء فطوىب له و إن كان ممن يشح بنفسه، فجاهد نفسه حىت بذهلا فله أجران، إحدامها كا
 4على جهاد نفسه و الثاين على بذهلا املصلحة".

  التكليف بالوسع ال يستلزم انتفاء التكليف بالشاق ملا تقرر من أن الشارع قاصد إىل التكليف مبا
نه ال يسمى يف العادة املستمرة مشقة كما ال يسمى يف العادة مشقة يلزم عنه كلفة و مشقة ما، إال أ

نفس املشقة و إمنا ما يرتتب عنها من  طلب املعاش بالتحرف و سائر الصنائع، فيكون املقصود ليس هو
 5مصاحل عائدة على املكلف.

 6و إذا نظرنا إىل أقسام التكاليف باعتبار املشاق املرتتبة عنها وجدناها نوعني:

 كانت مشقته مما ليس فيه خروج عن املعتاد يف األعمال العادية، و هي الغالب يف أحوال   ما
 التكليف حبيث ال ينفك عنها، و مثاهلا الصالة و الصيام و الزكاة و احلج.

                                                           
 .317 -316أصول الفقه، حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  -1
 .317 -316ص ، املرجع نفسه -2
 .134سورة آل عمران، اآلية:  -3
 .39القواعد الصغرى، مرجع سابق، ص  -4
 .123ص ،2ج  املوافقات، مصدر سابق، -5
 .318أصول الفقه، حممد أبو زهرة، ص  -6
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   ما كانت مشقته بالغة األثر حبيث ال حيصل إال ببذل أقصى الوسع و قد يرتتب عليه تلف الباذل
اد، و مثل هذه التكاليف مشروعة و لكن ال على وجه الدوام           و كما هو احلال يف اجله

 .االستمرار، و ال على اجلميع فرض عني 

، أما ما كان منفكا عنها و املشاق اليت ال تنفك عن العبادة يف العادة أو يف الغالب ال توجب التخفيف
 اهر أدلة الشرع،حبيث يرتتب عليه إحلاق الضرر دون مصلحة راجحة فهي مرفوعة بتظ

 ،و قد حيصل االشتباه من جهة دخوهلا يف القسم األول أو الثاين مما يوجب الرتخص و التخفيف 

و ضابط ذلك التقريب بقواعد الشرع، يقول القرايف:"جيب على الفقيه أن يفحص عن أدىن مشاق تلك  
العبادة املعينة فيلحقه بنص أو إمجاع أو استدالل، مث ما ورد عليه بعد ذلك من املشاق مثل تلك املشقة 

  1أو أعلى منها جعله مسقطا ،و إن كان أدىن مل جيعله مسقطا".

نصوص الدالة على فضل العمل الشاق، بأن متعلق األفضلية ليس جمرد املشقة         و عليه حتمل ال
مل تكن  من جنس العمل و ال من معتاد الشارع ترتيب الثواب عليها  فإنو إمنا من جهة كوهنا وسيلة ،

 فالقصد إليها مناف لقصد الشارع، و أدلة ذلك ما علم من رعي الشارع ملصاحل املكلفني 

 ه املشقة و اإلعنات دون مصلحة معتربة ،و أدلة رفع احلرج، و ما ثبت عنه صلى اهلل عليهو ليس من

و أن رب طاعة خفيفة يفضل ثواهبا ، 2و سلم أنه أمر من نذر أن يصوم قائما يف الشمس أن يستظل
   3بكثري الطاعات الشاقة.

                                                           
 .218، ص 1الفروق، مصدر سابق، ج -1
 هذا:  فقالوا عنه فسأل الشمس في قائما رجال رأى إذ يخطب سلم و عليه اهلل صلى النبي بينما:  قال عباس ابن عن أخرج ابن حبان يف صحيحه-2

،كتاب (  يفطر وال وليصم وليتكلم وليستظل فليقعد مروه: )  فقال يفطر وال يتكلم وال يستظل وال يقعد فال الشمس في يقوم أن نذر إسرائيل أبو
 230،ص 10،ج4385،حديث رقمطاعة فيه هلل ما نذر إذا الناذر نذر بوفاء األمر ذكر النذور ،باب

  صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب قال
  
 .104 -103ص  ضوابط املصلحة، مرجع سابق، -3
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الشرع على وجه حيصل به  ملا علم من الشارع سوقه أحكام الفرع الثالث :تقرير مقصد االمتثال:
مقومات  ىصالح املكلف يف معاشه و معاده، بالقصد األول أو الثاين، و أنه يف خطابه للمكلفني رع

و كان مقدورا هلم دون حرج أو عنت، مل يبق إال االمتثال ،التنزيل بأن مل خياطبهم إال مبا يسعهم تعقله 
و إن  ،التكليف إلزاما للمكلف مبقتضى اخلطابفكان  ،امتثاال يليق بعظمة التشريع و حيصل مقاصده

اختلفت مراتب اجلزم بطلب الفعل أو الرتك الختالف مصاحلهما، من حيث األثر يف قوام حياة األفراد  
 و اجلماعات.

إال أنه ما ينبغي التنبيه إليه، أن رعي أحوال املكلفني يف طريق تقرير مقصد االمتثال مل يقتصر 
و الوعد و  ،الناظر يف القرآن الكرمي جيد أن أساليبه قد تنوعت بني الرتغيب و الرتهيبعلى ما تقدم، و 

و بيان علل األحكام و نوط األفعال باجلزاءات استغراقا ألحوال ،و القصص و األمثال ،الوعيد 
املكلفني، و ما هم عليه من اختالف يف الطبائع و البواعث و القدرات...بل إن الشارع احلكيم يف 
نصوص الصفات و العقائد و دالئل التوحيد قصد نوط أحكام التكليف جبانب العبودية لينتفي العذر و 

و قد علم أنه كالم العليم احلكيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه و من خلفه، و يف هذا ،تقام احلجة 
راد حيث يقول:"فتأمل كيف جتده املعىن فائدة نفسية البن القيم نسوقها على طوهلا، الستغراقها املعىن امل

يثّن على نفسه ،و ميجد نفسه ،و حيمد نفسه ،و ينصح عباده ،و يدهلم على ما يف سعادهتم و 
 فالحهم و يرغبهم فيه، و حيذرهم مما فيه هالكهم، و يتعرف إليهم بأمسائه و صفاته 

ون به متامها، و حيذرهم من و يتحبب إليهم بنعمه و آالئه، فيذكرهم بنعمه عليه و يأمرهم مبا يستوجب
و يضرب هلم ،نقمه ،و يذكرهم مبا أعد هلم من الكرامة إن أطاعوه و ما أعدهلم من العقوبة إن عصوه...

و حيذر من دار البوار...و ،و يهدي السبيل و يدعو إىل السالم...،و ينوع األدلة و الرباهني...،األمثال 
فكيف للمكلف و حال اخلطاب كذلك  1من كل وجه".يذكر عباده فقرهم إليه و شدة حاجتهم إليه 

                                                           
 .30، ص 1الفوائد، مصدر سابق، ج -1
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و أنواع اجلزاءات ،وقد تنوعت تصاريف االستدالل و أساليب البيان ،أن يعرض جبانبه عن دالئل اهلداية 
 مبا يستغرق أحوال اخلاصة و العامة ويقيم احلجة ويقطع ذرائع الوهم و االلتباس  .

 

 

 

 

 

 المكلفين و موافقتها قصد الشارع المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بقصود

 المطلب األول: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في

  التشريع

و إن كان يصح التشريك  ،االمتثالالمطلب الثاني: األصل في العبادات البناء على مقصد 

 .شرط التبعية و التكميل و المناسبة

الحظ في األعمال العادية ال ينافي أصل األعمال شرط مصاحبة المطلب الثالث: القصد إلى 

 .المقاصد األصلية
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 .المطلب األول: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع

 :أدلتهاالفرع األول : حقيقة القاعدة و 

املكلفني حبيث تتفق مع مقاصد تتضمن هذه القاعدة ضابطا عاما من شانه أن يضبط قصود 
التشريع و تستوف حظوظهم قصدا و حتصيال و انتفاعا، على وزان من اجلمع بني صحة العمل       و 
مشروعية القصد فال يكفي أن يكون ظاهر الفعل مشروعا ليوصف بالصحة ما مل يصح القصد.       و 

رفات ليست مقصودة لذاهتا إمنا هي ذرائع فالتص ،1هو فرع عن غائية األحكام يف الشريعة اإلسالمية
و إال أشبهت أفعال غري العقالء و العجماوات و لتصح مثل هذه ،يتوسل هبا إىل حتصيل مقصوداهتا 

التصرفات ينبغي أن تصح القصود، وحد ذلك أن توافق قصد الشارع أو أن ال ختالفه على األقل ، ذلك 
املكلفني قد ال يعرفون مقاصد الشرع يف كثري من أحكامه و  أن املوافقة ال تقتضي متام املطابقة فعامة

                                                           
 385-384قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -1
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،و من موافقة قصد الشارع أن يقصد ما عسى أن يكون الشارع قصده من غري حتديد، أو أن 1تكاليفه
يقصد جمرد امتثال أمر الشارع و اخلضوع حلكمه و هو أكمل و أسلم لكونه أبعد عن الدواخل و 

،و مثل ذلك يتصور يف العبادات دون العادات،   إذ  2ض العبوديةاألكدار اليت قد تغري يف وجه حم
يكفى فيها جمرد املالئمة بأن ال يتوجه قصده إىل نقيض قصد الشارع حىت و لو مل يقصد عني ما قصد، 

،مما نعود إليه  3إذ ال يشرتط يف تكاليف العادات و املعامالت ظهور املوافقة و إمنا يكتفي بعدم املناقضة
 ل عند احلديث عن أثر القصد املخالف يف التصرفات.بالتفصي

إن هذه القاعدة من الكليات اليت تواترت على تقريرها نصوص الشرع، إمجاال و تفصيال، و من مجلة ما 
 جاء يف ذلك:

 ﴿:اآليات اليت نصت صراحة على الغاية من اخللق، و اليت تقدمت يف أكثر موضع كقوله تعاىل 
 4﴾.َواإِلنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ 

إن مثل هذه النصوص ال تقتصر يف داللتها على أن تكون جوارح اإلنسان احلسية حمققة لتلك 
و إمنا تتسع لتشمل القصود املستكنة يف القلوب فالعبادة الكاملة إمنا تتحقق، مىت أذعن قصد  ،العبادة

خاصة و قد تقرر أن  ،5املكلف لقصد الشارع كما أذعنت جوارحه، فال يقصد خالف ما قصد مواله
احلياة حبيث و إمنا يتسع لينتظم جوانب ،املراد بالعبادة يف مفهومها العام ال خيتص بالشعائر التعبدية 

يتجه املكلف يف حركاته و سكناته إىل حتقيق االمتثال ألمر الشارع و اجتناب نواهيه طواعية          و 
 اختيارا، كما هو عبد هلل اضطرارا.

                                                           
 .165نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، مرجع سابق، ص  -1
 .374-373، 2ج املوافقات، مصدر سابق،  -2
 .390قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -3
 .56سورة الذاريات، اآلية:  -4
 .388املقاصد، مرجع سابق، ص قواعد  -5
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 :لقد علم باستقراء موارد التشريع، أن  ابتناء الشريعة على جلب المصالح و دفع المفاسد
 العباد و دفع املفاسد عنهم على العموم و اإلطالق، ضرورة        الشريعة إمنا جاءت مبا فيه جلب مصاحل

و ال يقصد خالف ما قصده  ،كلف أن جيرى على ذلك يف أفعالهو حاجة و حتسينا فكان حريا بامل
و أنه ال يكون ذلك على ،، خاصة و قد علم منه السعي يف حتصيل مصاحله العاجلة و اآلجلة 1الشارع

ال مبقتضى الشرع و على احلد الذي حده ،"فكان األساس املصلحي الذي قام أكمل وجه و أمت صفة إ
ضابطا و موجها لتصرفات املكلفني و قصودهم حبيث ال تعود ، 2عليه التشريع عدال و مصلحة معتربة"

 على مقاصد الشارع بالنقض و اإلبطال رعيا حلظوظهم، حال العموم و اخلصوص.
 :كربى  آن الكرمي على تقرير أصل االستخالف كوظيفةتواترت نصوص القر  أصل االستخالف

و أنه قائم بأدائها على وجه يكون خليفة هلل يف حتصيل املصاحل الشرعية  وفق طاقته و مقدار  ،لإلنسان
يقول ابن عاشور يف  4﴾َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً  قال تعاىل:﴿، 3سعيه

و املراد من اخلليفة املعىن اجملازي و هو الذي يتوىل عمال يريده املستخلف...أي :"تفسري هذه اآلية 
جاعل يف األرض مدبرا يعمل ما نريده يف األرض...و هو من جهة اجملاز لكون اهلل تعاىل مل يزل يدبر 

و  ، 5"يتصرف يف خملوقاته بوجوه عظيمةو جيري أحكامه فيه إال أنه خص اإلنسان أن  ،هذا الكون
ِإنَّا  بإجراء أحكام اهلل يف خلقه، قال تعاىل:﴿، محله أمانة اخلالفة يف األرض و القيام حبفظ عمراهنا 

َها َوَحمَ  َلَها اإِلنَساُن َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَباِل فَأَبَ ْيَن َأن َيْحِمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
 ال حاجة منه سبحانه و تعاىل إمنا ابتالءا   6﴾ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوال

                                                           
 .331ص ، 2جاملوافقات، مصدر سابق، -1
 .387قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -2

 .401، املوافقات، ص 388، ص املرجع نفسه -3
 .30سورة البقرة، اآلية:  -4
 .398، ص 1التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج -5

 .72سورة األحزاب، اآلية:  -6
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 1و اختيارا.

  2﴾.َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض فَ َينظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ  قال تعاىل:﴿     

ُلوَُكْم فِ  بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعض  َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اأَلْرِض َورََفَع  و قال:﴿     َما َدرََجات  لَِّيب ْ
أي ليختربكم يف ما أنعم به عليكم هل أديتم حقه، و يف صحيح مسلم عن أن سعيد ، 3﴾آتَاُكمْ 

نْ َيا ِإنَّ  اخلدري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم:}  ِفيَها ُمْسَتْخِلُفُكمْ  اللَّهَ  َوِإنَّ  َخِضَرةٌ  ُحْلَوةٌ  الدُّ

 4{. تَ ْعَمُلونَ  َكْيفَ   فَ يَ ْنظُرُ 

 5اإلمام األعظم و أدناها خالفة العبد يف مال سيده، خالفة و اخلالفة على هذا االعتبار أقسام، أعالها
 بل إهنا أخص من ذلك إذ تتضمن خالفة املكلف يف نفسه و رعيته قواه و حواسه 

 7{. رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  وَُكلُُّكمْ  رَاع   ُكلُُّكمْ  قال صلى اهلل عليه و سلم:} 6و جوارحه.

و ببيان حقيقة االستخالف و مراتبه كما نطقت به عبارات أهل احلديث و التفسري يتضح أن 
تقتضي املكلف خليفة اهلل يف نفسه و أهله و ماله و ولده و كل ما وضع حتت يده، و أن هذه اخلالفة 

، وال يكون ذلك إال مىت وافق 8أن يكون قائما على غايات التشريع جيري تصرفاته و مقاصده جماريها
 املكلف يف تصرفاته و قصوده مقاصد املستخلف و غاياته يف اخللق. 

 حقيقة الموافقة و درك مقاصد التشريع:الفرع الثاني :
                                                           

ص  ، 1: إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أبو السعود بن حممدد العمدادي، حتقيدق: عبدد القدادر أمحدد عطدا، الريداض، مكتبدة الريداض، جينظر -1
 .129، ص 22. التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج159

 .129سورة األعراف، اآلية:  -2
 .165سورة األنعام، اآلية:  -3

ثَدددددددرُ  بدددددداب كتدددددداب الرقدددددداق ،بدددددداب،  يف صددددددحيحه رواه مسدددددلم -4 ددددددلِ  َأك  َنَددددددةِ  أَه  ثَدددددددرُ  ال ُفَقدددددرَاءُ  اجل  ددددددلِ  َوَأك  نَددددددةِ  َوبَديَددددددانُ  النَِّسدددددداءُ  النَددددددارِ  أَه  حددددددديث رقددددددم:  .بِالنَِّسدددددداءِ  ال ِفتد 
 89،ص8ج.2742

 .59، ص 4أحكام القرآن، ابن العرن، مصدر سابق، ج -5
 .142، ص 13فتح الباري، مصدر سابق، ج -6
  متفق عليه. -7
 .164: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، مرجع سابق، ص ينظر -8
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التشريع و بذل الوسع يف ذلك،  من الثابت يف األصول، أن من شروط اجملتهد درك مقاصد
حتصيال لصحة فهم النصوص و تصاريف االستدالل و تنزيل األحكام على واقع املكلفني، إال أنه مما 
يثري التساؤل، كون معرفة مقاصد التشريع شرطا اختصت به وظيفة االجتهاد، أم علما ينبغي يف حق 

يقول الطاهر بن عاشور:" و ليس كل مكلف حباجة إىل معرفة  ،و تنزيالفهما عموم املخاطبني دركه 
فحقي العاميِّ أن يتلقى الشريعة مقاصد الشريعة ألن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم 

بدون معرفة املقصد، ألنه ال حُيسن ضبطه وال تنزيله، مث يتوسع للناس يف تعريفهم املقاصَد مبقدار ازدياد 
إال ، 1"لعلوم الشرعية، لئال يضعوا ما يلقنون من املقاصد يف غري موضعه، فيعود بعكس املرادحظهم من ا

أن مثل هذا غري مسلم لإلمام فيه، ذلك أنه ال يتصور إال إذا سوغ للعامي أن يتصرف يف الشريعة هبواه 
 2و يف املقاصد بنظره القاصر و أعطي صالحية االجتهاد، و هذا ال يقول به أحد.

 صحيح بفرض التكليف بالنظر يف النصوص كونه ال حيسن ضبط املقصد و تنزيله،فهو  أما

يتوسل به إىل صحة الفهم  و األحكام لتحصيل مراد الشارع و ليس ذلك مبحل نزاع ،إمنا املراد درك ما 
و حسن االمتثال دون تكلف أو إعنات ليؤيت مثره عقيدة راسخة و عبادة صحيحة و موافقة ظاهرة و 

ذلك أن اجلهل باملقاصد أو إمهاهلا قد جيعل الناس يأتون باألعمال و يتقيدون بأشكاهلا        و ، نهباط
،فإذا كان من املتفق عليه بني  3رسومها و ألفاظها و لكنهم قد ينتهكون مقاصدها أو يتصفون بنقيضها

 واقع املكلفني اليوم، و ما ،فالنظر إىل 4العلماء كون علم املكلف حبالته اليت هو فيها من فروض األعيان
هم عليه من جتريد لألعمال عن مقاصدها و صرفها عن غاياهتا، و االكتفاء بظاهر صفاهتا          و 
تعطيلها عن وظائفها يف جلب الصالح و دفع الفساد يتطلب ربط أحكام األفعال مبقاصدها من حيث 

يع أو بسؤال أهل العلم مع التنبيه على ما ينبغي يف حتصيال مباشرا من موارد التشر ،معرفتها إجيابا و ندبا 
                                                           

 188مقاصد الشريعة ،مرجع سابق ،ص -1
 . املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية بني األصالة و املعاصرة، إحسان 102يف هذا املعىن: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص  ينظر -2
 .62. فقه األولويات، دراسة يف الضوابط، حممد الوكيلي، ص 205، )د.ت(، ص 1الثقافة، ط  علي، دارريم
 .159الفكر املقاصدي قواعده و فوائده، أمحد الريسوين، ص  -3
 .122، ص 5، اإلحكام، البن حزم، ج143، ص 1الذخرية، مصدر سابق، ج -4
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ُهْم طَائَِفٌة  حقهم فرض كفاية يف التعريف مبقاصد الشريعة، قال تعاىل:﴿ فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقة  مِّن ْ
يِن َولِيُنِذرُوْا قَ ْوَمُهمْ   1﴾.لَِّيتَ َفقَُّهوْا ِفي الدِّ

دت دكثريا ما أمسع الشيخ أبا حممد عبد اهلل بن أن مجرة يقول:"و يقول ابن احلاج يف مدخله، إين كنت  
  2أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إال أن يعلم الناس مقاصدهم".

و يقول يف موضع آخر:" و ما افرتق الناس إال من هذا الباب، ألن الغالب على بعضهم تقارب أفعاهلم 
 3سب مقاصدهم".مث إهنم يفرتقون يف اخلريات و الربكات حب

 االلتفات إلى المسببات:الفرع الثالث :

و حقيقة كوهنا شرطا يف متام ،من املسائل املتفرعة على هذه القاعدة االلتفات إىل املسببات 
املوافقة و بيان ذلك، أنه إذا كان الشارع قد وضع األسباب من أجل مسبباهتا و اليت هي مقاصدها فهذا 

 ذلك املسبب و عنايته به، فهل يكون ترك النظر يف مثرات األعمال دليل على التفات الشارع ل

و غاياهتا مناقضة لقصد الشارع، و جوابه أن املسببات و إن ثبت قصدها من جهة الشارع ال يقتضي 
 لزوم قصد املكلف هلا و دليل ذلك من أوجه عدة:

   كما قصد ذلك باألسباب أن هذا يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع املسببات بالتكليف هبا
 4و ليس كذلك ألن املسببات غري مكلف هبا.

  أن خمالفة املكلف لقصد الشارع إمنا يتصور يف حال توجه قصده إىل نقيض ما أراده الشارع أما
يف حال ترك املكلف القصد ملا ثبت توجه قصد الشارع إليه فليست مبعارضة و ال مناقضة، فخطاب 

 1و إن ثبت قصده لكليهما السبب و املسبب.،ه خطابه باملسببالشارع بالسبب ال يلزم عن

                                                           
 .122سورة التوبة، اآلية:  -1
 . 05، ص 1املدخل إىل تنمية األعمال بتحسني النيات، أبو عبد اهلل حممد بن حممد العبدرى ابن احلاج، بريوت، دار الكتب العلمية، ج -2
 .09، ص 1املدخل ،مصدر سابق، ج -3
 .971ص ، 1ج املوافقات، مصدر سابق،  -4
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  أن التعلق باملسببات قد يرتتب عنه ترك االلتفات إىل املسبب احلقيقي و إحلاق الضرر باملكلف
 و يف ذلك مناقضة ظاهرة.، 2من جهة فرط احلرص على حتصيل الثمرات و النتائج

يكون يف أحوال أخرى باعثا معينا على االمتثال  إال أنه مما ال ننكره أن النظر يف املسببات قد
و ضابط املسألة النظر يف حال املكلف من حيث تطلعه إىل  ،فيكون مطلوبا من جهة كونه كذلك

  3:األسباب، و هو ال خيلو من ثالث فيما يرى الشاطيب

 أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولد له فهذا شرك أو مضاه له و العياذ باهلل           
  4﴾.اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيء   فالسبب غري فاعل بنفسه، قال تعاىل:﴿

 ِبي ُمْؤِمنٌ  ِعَباِدي ِمنْ  َأْصَبحَ  } و يف احلديث القدسي:5﴾.َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ  و قال تعاىل:﴿
 َكَذا  بِنَ ْوءِ  قَالَ  َمنْ  َوَأمَّا بِاْلَكوَْكبِ  َكاِفرٌ   ِبي ُمْؤِمنٌ  َفَذِلكَ  َورَْحَمِتهِ  اللَّهِ  ِبَفْضلِ  ُمِطْرنَا قَالَ  َمنْ  فََأمَّا وََكاِفرٌ 
أن خلق األسباب القدر املشرتك بني هذه النصوص مجيعا و  6.{بِاْلَكوَْكبِ  ُمْؤِمنٌ  ِبي َكاِفرٌ   َفَذِلكَ  وََكَذا

 .7و ترتيب املسببات عليها هي من جعل اهلل ال من كسب املخلوق

o و حمصوله طلب املسبب عن السبب  ،أن يدخل يف السبب على أن املسبب يكون عنده عادة
فااللتفات إىل املسبب من ،ال باعتقاده االستقالل بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب ملسبب...،

 هذا الوجه ليس خبارج عن مقتضى عادة اهلل يف خلقه و هو غالب أحوال املكلفني.

                                                                                                                                                                                           
 .396قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -1
 .198الشاطيب، مرجع سابق، ص  نظرية املقاصد عند اإلمام -2

 .202-201ص، 1ج املوافقات، مصدر سابق،  -3
 .16سورة الرعد، اآلية:  -4
 .96سورة الصافات، اآلية:  -5
 .متفق عليه-6
 .393قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -7
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o على أن املسبب من اهلل تعاىل ألنه املسبب فيكون الغالب على صاحب  أن يدخل يف السبب
و حاصله يرجع إىل عدم ،هذه املرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة اهلل و إرادته من غري حتكيم لكونه سببا 

 اعتبار السبب يف املسبب من جهة نفسه و اعتباره فيه من جهة أن اهلل مسببه و هذا صحيح.

ول ظاهر البطالن و القسم األخري ظاهر املوافقة، أما القسم الثاين، فمرده النظر فيكون القسم األ
إىل مآل االلتفات، فكل ما كان باعثا و معينا و مثمرا للعمل حبيث حيصل على أكمل وجه     و أمت 
صفة كلما كان أوىل باالعتبار  وال يكون ذلك إال مىت كان على وجه التوسط و االعتدال فيكون 

لف يف طلبه للمسببات باسطا يد األسباب، كما يسأل الشيء باسطا يد الضراعة للموىل عز و املك
 1جل.

و جممل ما تقدم يف املقاصد التابعة أما البناء على املقاصد األصلية و االلتفات إليها فصحيح  
عض العلماء يقول ابن عاشور:" و قد ظن ب،بال خالف ألنه نظر إىل كليات التشريع و غاياته املصلحية

منهم الغزايل أن عدم التأمل يف مصاحل األعمال أليق بقصد االمتثال بناء على أن التأمل يف ذلك جيعل 
فإن أدلة الشريعة متظاهرة على أن قصد االمتثال  ،العمل مرادا منه حظ النفس يف الدنيا و ليس كذلك

 2شكر اهلل تعاىل". مع اعتقاد فائدة العمل يف الدنيا أعون على االمتثال و أدخل يف

مث إن االلتفات إىل املسببات كثمرات لألعمال دربة للنظر على رعي املآالت و نتائج التصرفات  
بعيدا عن الرؤية ،حبيث حتصل أكمل املصاحل من حيث احلال و املآل  ،ليكون أقرب إىل ترشيد التصرف

غائية ،فان قصرت يد السبب عن درك الضيقة اليت ال هتتم إال بالنتائج اآلنية على حساب األبعاد ال
املسبب وجب النظر إىل حتقق الشروط و انتفاء املوانع تقوميا و تصحيحا ومراجعة ،مع اليقني بأن الشارع 
احلكيم هو املسبب احلقيقي إال أن سنته يف ربط األسباب مبسبباهتا تقتضي اجلمع بني النتائج ومقدماهتا، 

                                                           
البحث الفقهي، يوسف بن عبدد اهلل محيتدو، مركدز البحدوث   و . مبدأ اعتبار املآل يف 201: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، مرجع سابق، ص ينظر -1

 .400. قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص 92الدراسات، ص 
 .80ص  مرجع سابق،أصول النظام اإلجتماعي، -2
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ولعل من أهم عوامل الضعف اليت تعرتي األمة اإلسالمية ،1القومي على جهة من النظر السديد و النقد
من حيث األفراد و اجملموع ضعف احلس السبيب بصفة عامة سواء جتاه مظاهر الطبيعة أو ظواهر  

يف الكشف عن السنن اإلهلية يف  دلية يف ضرب من الزهجو ذلك ما هو مرتجم بصفة  ،االجتماع
و ،عدم القدرة على التفسري احلقيقي لكثري من ظواهر احلياة وأحداثها  األنفس و اآلفاق مما يؤدي إىل

ن من مظاهر اخللل عدم مراجعة الفرد ألسباب إخفاقه العتقاده ابتداء أن عمله إمن جهة أخرى ف
صائب و إن مل تأت النتيجة ألمر أراده اهلل ،هذا و إن كان واقعا إال أن االطمئنان إليه كتفسري وحيد 

 .2التكييف الدقيق للوقائع و ربطها مبالبساهتا و مسبباهتا يف نطاق املشيئة اإلهليةحيول دون 

 وهو من حيث كونه ذريعة إىل التبصر بعواقب األمور قد يكون حائال دون ارتكاب املنهيات 

و اجلسور على انتهاك احملرمات ،وقد علم من خطاب التشريع و مجلة التجارب و العادات إفضاؤها إىل 
  فرمبا األسباب مآالت إىل املتسبب نظر فإذااملفاسد العاجلة و اآلجلة ،يقول الشاطيب يف هذا املعىن " 

وهو مسلك يف االعتبار مبثوث يف خطاب الشارع ، 3األشياء" هذه أمثال من التحرز على له باعثا كان
ِإنََّما ، يف مسلك الوعد و الوعيد ،و مسلك النعليل ،و نوط األفعال باجلزاءات و غريها ،قال تعاىل :﴿ 

يْطَاُن َأْن يُوِقَع ب َيْ نَُكمُ  ْن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم عَ  يُِريُد الشَّ
ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء  ۚ  َواَل تَ ْقَربُوا الزِّنَا  و قال تعاىل : ﴿4﴾فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن. ۚ  الصَّاَلِة 

 ،وبيان ذلك أن الناظر إىل ما يرتتب على هذه األفعال ليقطع بقبحها ،و استدعائها الرتك ، 5﴾َسِبياًل 

جاء خطاب الشارع مبا فو إن كان قد تصرف عن دركه العوارض ،و التفاوت الذي فطرت عليه األفهام، 
 ينفي العذر ، و يقيم احلجة .

                                                           
الكوين  يف هذا املعىن :طرق إثبات املقاصد الشرعية األسباب و املسببات منوذجا ،فريد شكري ،الندوة العلمية الدولية ،مقاصد الشريعة و السياق ينظر-1

 143-140،دار األمان ،ص 2012-1433املعاصر،الرباط 
 . 57مد، ص1999، 1عوامل الشهود احلضاري ، عبد اجمليد النجار، بريوت ،دار الغرب االسالمي ،ط  ينظر - 2
 203ص  ،1،ج مصدر سابق ،املوافقات-3
 91سورة املائدة اآلية : -4
 32: سورة اإلسراء اآلية -5
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هذا بالنسبة إىل كل مكلف يف خاصة نفسه ،فان تعلق النظر بوظيفة االجتهاد حق القول أن عمل    
زئيات بالكليات بطريق القياس اخلاص أو العام و و اجل،اجملتهد ال يكاد خيلوا من إحلاق الفروع باألصول 

حتقيق املناط ،فكان من أخص وظائف اجملتهد الكشف عن العلل و ربطها مبعلوالهتا ،و أحكام 
ثارها بتحقق الشروط و انتفاء املوانع، و هو املراد بااللتفات إىل املسببات آالتصرفات  من حيث  ترتب 

 وال العاديات ف معترب إليها والقصد املسببات إىل فااللتفات يب :"من حيث املعىن اخلاص .يقول الشاط
 يستقم مل ذلك ،ولوال إليها وااللتفات العلل بإجراء اجتهاده جمال يتسع إمنا اجملتهد فإن اجملتهد يف سيما

 من فالبد صحيح غري ،وذلك القياس فيبطل إمجاع أو بنص إال املصاحل وفق على األحكام إجراء له
 .  1األحكام" مسببات هي واملعاين األحكام هلا شرعت اليت املعاين إىل االلتفات

 أثر القصد المخالف على التصرفات:الفرع الرابع :

إذا علم أن قصد الشارع أن يكون قصد املكلف موافقا لقصده يف التشريع، فإذا مل يكن موافقا 
و عمله يف املناقضة باطل. يقول  ،الشارع بأن قصد يف تصرفاته غري ما شرع ثبت كونه مناقضا لقصد

 الشاطيب:" كل ما ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة 

و كل من ناقضها فعمله يف املناقضة باطل، فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع له فعمله 
 2باطل".

 3و هو يستدل على ذلك بوجوه: 

 صده الشارع باإلذن فقد قصد وجه املصلحة على أمت وجوهه، فهو أن املكلف إذا قصد عني ما ق
جدير بأن حتصل له، و إن قصد غري ما قصد الشارع، و ذلك إمنا يكون يف الغالب لتوهم أن املصلحة 

                                                           
 200، ص 1املوافقات ،مصدر سابق ،ج  - 1
 .333ص ، 2املصدر نفسه ،ج  -2
 .98 -97: املقاصد العامة للشريعة، ص ينظر. و 334-333ص ، 2ج ، املوافقات ،مصدر سابق  -3
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و ما أمهل الشارع مقصودا معتربا        و ذلك  ،فيما قصد فقد جعل ما قصد الشارع مهمل االعتبار
 مضادة للشريعة ظاهرة.

  و ما مل ،أن حاصل هذا القصد يرجع إىل أن ما رآه اهلل حسنا فهو عند هذا القاصد ليس حبسن
 يره الشارع حسنا فهو عنده حسن و هذه مضادة أيضا.

 ﴿       :أن قصد املكلف خالف مقاصد الشرع مشاقة ظاهرة و هو داخل يف عموم قوله تعاىل 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّىَوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما   1﴾.تَ بَ يََّن َلُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

  أن األخذ باملشروع من حيث مل يقصد هبا الشرع ذلك القصد آخذ يف غري مشروع حقيقة، ألن
الشارع إمنا شرعه ألمر معلوم، فإذا أخذ بالقصد إىل غري ذلك األمر املعلوم مل يأت بذلك املشروع 

 أصال. و إذا مل يأت به ناقض الشارع يف ذلك األخذ حيث صار كالفاعل لغري ما أمر به 

 ارك ملا أمر به.و الت

   أن املكلف إمنا كلف باألعمال من جهة قصد الشارع هبا يف األمر و النهي، فإذا قصد غري ذلك
كانت بفرض القاصد وسائل ملا قصد ال مقاصد ألنه مل يقصد هبا قصد الشارع بل جعل قصد الشارع  

َواَل تَ تَِّخُذوْا آيَاِت اللَِّه  :﴿كاآللة املعدة القتناص أغراضه، و هو يف ذلك مستهزء بآيات اهلل. قال تعاىل
و املراد أن ال يقصد هبا غري ما شرعه ألجله و لذلك قيل للمنافقني حيث قصدوا بإظهار ، 2﴾ُهُزًوا

 3﴾.أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستَ ْهِزُؤونَ  اإلسالم غري ما قصده الشارع:﴿

قاعدة الشريعة اليت ال جيوز هدمها أن املقاصد             و يف املعىن نفسه يقول ابن القيم:" و 
 و االعتقادات معتربة يف التصرفات و العادات، كما هي معتربة يف التقربات و العبادات، فالقصد

                                                           
 .115سورة النساء، اآلية:  -1
 .231سورة البقرة، اآلية:  -2
 .65سورة التوبة، اآلية:  -3
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و النية و االعتقاد جيعل الشيء حالال و حراما و صحيحا أو فاسدا و طاعة أو معصية ،كما أن القصد 
، إن مثل هذا االجتاه يف بناء األحكام، 1بة أو مستحبة أو صحيحة أو فاسدة"يف العبادة جيعلها واج

يتفق متاما مع ما تقرر يف  ،على أساس من اعتبار البواعث و القصود، لكوهنا لب األعمال و جوهرها
جند إال أننا لو رجعنا إىل الفروع الفقهية  ،ضرورة إعمال املقاصد الشرعية و تنزيل أفعال املكلفني حبسبها

ن احيث نلحظ أن الفقه اإلسالمي، يكتنفه اجتاه ،تباينا واضحا يف إعمال هذا األصل ال ينبغي جتاوزه
احلنفية ، حيث ال  و قريب منهم ن: اجتاه تغلب عليه النزعة املوضوعية، و هو مذهب الشافعيةنامتباي

  اعتبار للبواعث إال ما كان منها مصرحا به، و عربت عنه اإلرادة الظاهرة.

 و اجتاه ذو نزعة ذاتية يقوم على أساس اعتبار القصود و البواعث يف احلكم على التصرفات بالصحة 

و فيما يأيت مدارك كل اجتاه و بعض الفروع الفقهية  ،2و البطالن، و إن مل تسفر عنها اإلرادة الظاهرة
 اليت انبنت عليه:

 :على الظواهر ال أجد أظهر من عبارة و لبيان هذا املسلك يف ابتناء األحكام  اإلتجاه األول
اإلمام الشافعي حيث يقول:" أصل ما أذهب إليه، أن كل عقد صحيح يف الظاهر ال أبطله بتهمة و ال 
بعادة بني املتبايعني و أجيزه بصحة الظاهر إال أن النية إذا كانت لو ظهرت تفسد العقد فهي مكروهة و 

و ال حيرم على بائعه أن ،يشرتي السيف على أن يقتل به  و يقول أيضا:" أكره للرجل أن،3هي مسترتة"
   4يبيعه كما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه مخرا و ال يفسد البيع".

ما مل يشرتط ذلك يف ، 6، و نكاح احمللل5و على هذا املهيع أجرى قوله يف صحة بيع العينة
،و مثاله 1الوصف ككبش النطاح و ديك املقاتلة العقد، و بيع احليوان املباح و إن قصد به اللهو بقرينة

                                                           
 .94، ص 2أعالم املوقعني، مصدر سابق، ج -1
 .  438.. قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص 232: النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص ينظر -2
 .152، ص 4م، ج2001هد/ 1422، 1األم، حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: رفعت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء، مصر، ط -3
 .152، ص 4، جاملصدر نفسه  -4
 .162، ص 4، ج األم، مصدر سابق -5
 .206، ص 6، جاملصدر نفسه -6



 األصولية و الفقهية و المقاصدية القواعد):  التشريعية الكليات خالل من االعتبار قواعد                 :                              ثانيالفصل ال
) 

 

213 
 

عند احلنفية ما ذهب إليه اإلمام أبو حنفية يف القول بصحة إجارة محال ليحمل له مخرا و أن األجرة 
و  2تطيب له، لكون احلمل ليس من ضرورات الشرب فقد حيمله قصد إراقتها أو للتخليل، و هو مباح.

جاء يف االختيار لتعليل املختار:" و ال بأس ببيع العصري ممن يعلم يف صحة بيع العصري ملن يتخذه مخرا 
 3أنه يتخذه مخرا ألن املعصية ال تقوم بعينه بل بعد تغريه".

ملشاهبته الربا و فساد بيع ، 4إال أن هذا األصل مل يطرد يف فروعهم، حيث قالوا بفساد بيع العينة
اتل ألنه شرط فيه غرر، و ألن هذه الصفات يتلهى من اشرتى كبشا على أنه نطاح أو ديكا على أنه مق

و على مثل هذا التعليل ذهب  ،5هبا عادة و التلهي حمظور فكان هذا شرطا حمظورا يوجب فساد البيع
 6صاحب بدائع الصنائع يف القول بفساد بيع القرد.

لحظ إعماال يتبني مما تقدم أن املذهب احلنفي و إن كان حمسوبا على االجتاه األول إال أننا ن
ظاهرا للقصد غري املشروع يف احلكم على التصرف صحة و فسادا  خاصة فيما أسفر عنه حمل التعاقد 
،و بالعودة إىل املذهب الشافعي، جند أن االحتكام إىل الظواهر أصل يرد إليه يف أغلب أبواب الفقه على 

ألدلة اليت بىن عليها مسلكه هذا فيما تعبري اإلمام، و جبمع بعض ما تفرق يف كتابه األم ميكن أن جنمل ا
 يأيت:

  بناء األحكام على الظاهر و أن اهلل عز و جل هو ويل املغيب الختصاص علمه به، و هو
ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد  مستفاد من نصوص الكتاب و السنة، أما الكتاب فقوله تعاىل:﴿

                                                                                                                                                                                           
 .18، ص 2م، ج1997هد/ 1418، 1، مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيّن، بريوت، دار املعرفة، طمغّن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج -1
، 4، ج م.1986هد/ 1406       ،2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين. أبو بكر بن مسعود الكاساين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -2

 190ص 
 .162، ص 4ليل املختار عبد اهلل بن حممود املوصلي، دار الفكر العرن، )د.ت(،  جعاالختيار لت -3
 .82خمتصر الطحاوي، أمحد بن حممد الطحاوي، حتقيق: أبو الوفا األفغاين، اهلند، جلنة إحياء املعارف، )د.ت(، ص  -4
 .195، ص 5جبدائع الصنائع، مصدر سابق،  -5
 .143، ص 5املصدر نفسه، ج -6
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إىل قوله تعاىل:      1﴾ُه يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَّ 
 و وجه الداللة أن املوىل عز2﴾.َذِلَك بِأَن َُّهْم آَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوِبِهْم فَ ُهْم ال يَ ْفَقُهونَ  ﴿

وء طويتهم و مع ذلك فقد أقرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم و جل قد أخرب عن كفرهم و س 
 يتناكحون و يتوارثون و يسهم هلم إذا حضروا القسمة...أما السنة فقوله صلى اهلل عليه 

إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض و سلم:}
فأخربهم أنه يقضي بالظاهر و أن احلالل و احلرام عند اهلل  3{.فأقضي له على نحو ما أسمع

 4بالباطن.

 َأَصابَ  َفَمنْ  ، اللَّهِ  ُحُدودِ  َعنْ  تَ ْنتَ ُهوا َأنْ  َلُكمْ  آنَ  َقدْ  ، النَّاسُ  أَي َُّها و قال صلى اهلل عليه و سلم:}
 َعزَّ  اللَّهِ  ِكَتابَ   َعَلْيهِ  نُِقمْ  َصْفَحَتهُ  لََنا يُ ْبِدي َمنْ  فَِإنَّهُ  ، اللَّهِ  ِبِسْترِ  فَ ْلَيْسَتِترْ  ، َشْيًئا اْلَقاُذورَاتِ  َهِذهِ  ِمنْ 

 6فأخربهم أنه ال يكشف عما ال يبدون من أنفسهم. ، 5{َوَجلَّ 
و مما استدل به اإلمام أيضا أن النية حديث النفس و قد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم و قد 

 7يفعله.ينوي الشيء و يفعله و ينويه و ال 

و ليس احلديث يف هذا املقام، عن اخلواطر اليت ال تؤثر يف الفعل و إمنا عن البواعث و القصود اليت توجه 
أما ما تقدم من النصوص، إن كان يصح االستدالل هبا يف درء  ،اإلرادة توجها جازما حنو الفعل أو الرتك

ال املسلمني، فإهنا يف أبواب العقود و احلدود بالشبهات و إجراء أحكام اإلسالم على الظاهر من أحو 
 املعامالت معارضة بغريها مما هو أخص من جهة االستدالل.

                                                           
 .01سورة املنافقون، اآلية:  -1
 .03سورة املنافقون، اآلية:  -2

 .6748حديث رقم: ، للخصوم اإلمام موعظة باب كتاب األحكام ،رواه البخاري يف صحيحه، -3
 .246 -245، ص 5األم، مصدر سابق، ج -4

 .345،ص 3،ج 3406األشربة،باب صفة السوط و الضرب ،حديث رقم،رواه البيهقي يف السنن الصغرى،كتاب  -5
 .246، ص 5األم، مصدر سابق، ج -6
 .206، ص 6، جاملصدر نفسه -7
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 :و قد تقدم أنه مسلك يف النظر اعتىن بالقصود و املعاين عنايته باأللفاظ و املباين  االتجاه الثاني
و إمنا أجرى النظر ،فلم يكتفي بظاهر املوافقة و متام األركان و الشروط يف احلكم على صحة التصرفات 

ملالكي و يف قصودها و غاياهتا كجهة للمحاكمة و هو ما أبانت عنه عديد الفروع الفقهية يف املذهب ا
 احلنبلي.

و مثاهلا ما جاء يف املدونة الكربى يف حكم هدية املديان قال اإلمام مالك:" ال يصلح أن يقبل منه 
 1هدية إال أن يكون رجال كان ذلك بينهما معروفا و هو يعلم أن هديته ليس ملكان دينه فال بأس به".

 دية، و يف بيع العنب ملن يعصره مخراحيث جعل التهمة مبحاباة الدائن مانعا من صحة اهلبة أو اهل

و السالح يف الفتنة يقول صاحب كشاف القناع:" و ال يصح بيع ما قصد به احلرام كعنب أو عصري  
 إذا علم البائع ذلك من مشرتيه ، 2ملتخذمها مخرا و ال بيع سالح و حنوه يف فتنة أو ألهل حرب..."

     3﴾.ْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ َوالَ تَ َعاَونُو  و لو بقرائن لقوله تعاىل:﴿

و مذهب اإلمامني معروف يف بطالن بيع العينة و نكاح احمللل و ليس املقام مقام استقراء 
أما عن األصول املستند إليها يف تقرير هذا املسلك، فتسفر عنها منظومة التشريع، و ما  ،للفروع

كوهنا متعلق األحكام أو أرواح األعمال      و   تظاهرت عليه نصوص الشرع من تعظيم لشأن النيات و
  4﴾.َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأرَاُدوْا ِإْصالًحا قال تعاىل:﴿ ،املنع من الضرر  الضرار

                                                           
 .179، ص 3م، ج1994هد/ 1415، 1املدونة الكربى، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط -1
 . 488، ص 2كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق: حممد أمني الضناوي، عامل الكتب، )د.ت(، ج  -2
 .02سورة املائدة، اآلية:  -3
 .228سورة البقرة، اآلية:  -4
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لرجعة يقول ابن العرن:" هذا يدل على أن ا، 1﴾َواَل ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِّتَ ْعَتُدواْ  و قال تعاىل:﴿
ال تكون إال بقصد الرغبة فإن قصد أن مينعها النكاح و يقطع هبا يف أملها من غري رغبة اعتداء عليها 

 2فهو ظامل لنفسه فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته".

َر ُمَضارٍّ  و يقول ابن عرفة يف تفسري قوله تعاىل:﴿   3﴾.ِمن بَ ْعِد َوِصيَّة  يُوَصى ِبَها َأْو َدْين  َغي ْ
ور أنه إن قصد الضرر ترد الوصية و إن كانت يف الثلث"  مستدال مبا نسبه إىل اإلمام مالك يف "و املشه

مل جيز ذلك خبالف ما :املدونة، يف الرجل يوصي بثلثه لوارث فإن مل جيزه باقي الورثة فهو يف السبيل قال 
 صحيح  لو قال داري و فرسي يف السبيل ،إال أن يشاء ورثيت أن ينفذوا ذلك البّن فهو

و حاصله التفريق بني تقدمي الورثة أو األجنيب فإن قدم الوارث يف لفظه كان قرينة يف إرادة الضرر فتبطل 
   4الوصية.

و ظاهره حترمي مجيع أنواع الضرر إال ، 5{ال ضرر و ال ضرارو من السنة قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
 إنما األعمال بالنيات، اهلل عليه و سلم:}و قوله صلى ، 6بدليل ألن النكرة يف سياق النفي تعم

 7{.و إنما لكل امرئ ما نوى

 مناقشة و ترجيح:

من خالل تتبع أدلة املانعني من االعتداد بالقصد غري الظاهر يف احلكم على التصرفات ميكن أن 
 حنصر مدارك هذا املسلك يف أمرين:

                                                           
 .231سورة البقرة، اآلية:  -1
 .270، ص 1أحكام القرآن، ج -2
 .12سورة النساء، اآلية:  -3
 .13، ص 2م، ج2008، 1تفسري ابن عرفة، حممد بن حممد بن عرفة، حتقيق: جالل األسيوطي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -4
 و مل خيرجاه. مسلم شرط على اإلسناد صحيح وقال :74،ص 2،ج2400:كتاب البيوع ،حديث رقم أخرجه احلاكم يف مستدركه   -5
 .901، ص 1السيوطي و آخرون، حتقيق: رائد بن صربي، األردن، بيت األفكار الدولية، جشروح سنن ابن ماجة، جالل الدين  -6

ءُ  َكانَ   َكي فَ  بابأخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء الوحي ، -7 يِ  َبد   13،ص 1،ج1حديث رقم :، َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَلهِ  َرُسولِ  ِإىَل  ال َوح 
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 و قد استوف أركانه -أو التصرف مبعىن أعم  -كون القصد املخالف أمرا خارجا عن العقد، :أوال

و شروطه فال مسوغ للحكم ببطالنه و إن ترتب اإلمث،و جوابه أن املباين و إن قامت على أساسها 
التصرفات فهي مقصودة لغريها ال لذاهتا، فيكون و احلال كذلك" اعتبار القصود يف العقود أوىل من 

 األلفاظ اليت ال تراد لنفسها كان هذا إلغاء ملا جيب اعتباره اعتبار األلفاظ...فإذا ألغيت و اعتربت 

 1و اعتبار ملا قد يسوغ إلغاؤه".

ثانيا: أن القصود و النوايا مما ال ينضبط في نفسه فيكون االعتداد بها بناء على الظنون و 
إىل الظنون : فيقال أن اعتبار البواعث و القصود و ترتيب األحكام على أساسها ليس احتكاما األوهام

اجملردة أو األهواء أو األوهام ،إمنا هو إعمال ملا ظهر منها بالقرائن املقبولة أو بداللة احلال و ال مسوغ 
فقد يستدل على القصد بغري املبىن و منه  2حلصر انكشاف القصد باللفظ كما يقول  اإلمام الشافعي،

قال:  3خاري من حديث أن محيد الساعديداللة احلال، و هو أمر دلت عليه السنة النبوية،أخرج الب
فلما جاء ، ال َلَتِبَيةِ  اب نَ  استعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم رجال على صدقات بّن سليم يدعى

 ِفي َجَلْستَ  فَ َهالَّ  حاسبه، قال هذا مالكم و هذا هدية، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم:}
 4{. َصاِدقًا ُكْنتَ   ِإنْ  َهِدي َُّتكَ  تَْأتَِيكَ  َحتَّى َوأُمِّكَ  أَبِيكَ  بَ ْيتِ 

يف احلديث داللة واضحة على اعتبار داللة احلال على القصد، و الباعث و بيان ذلك أن  اإلهداء 
 5بذاته جائز و ملا كان القصد منه يف الغالب احملاباة ملكان املهدي إليه حلقه الفساد.

                                                           
 .93، ص 2سابق، جأعالم املوقعني، مصدر  -1
 .267ص   م، 1986هد/ 1407، 1أثر القصود يف التصرفات و العقود، جمموعة حبوث فقهية معاصرة، عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، ط -2
تددويف يف آخددر خالفددة هددو الصددحان اجلليددل عبددد الددرمحن بددن سددعد بددن املنددذر، و كنيتدده أبددو محيددد السدداعدي مددن أهددل املدينددة، روى عندده مجاعددة مددن أهلهددا، و  -3

 معاوية ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الرب.

 .متفق عليه-4
 .269: أثر القصود يف التصرفات و العقود، مرجع سابق، ص ينظر -5
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القصد املخالف،كثرة الوقوع و إن صح التخلف، و حاصلها أن القصد و من القرائن اليت قد تسفر عن 
و إن كان مما ال ينضبط يف نفسه ألنه من األمور الباطنة إال أن له جماال يف االعتبار بالنظر إىل كثرة 
الوقوع أو مظنة ذلك، فكما اعتربت املظنة و إن صح التخلف كذلك تعترب الكثرة ألهنا جمال القصد، و 

ك أن احلكم قد يشرع لعلة مع كون فواهتا كثريا كحد اخلمر فإنه مشروع للزجر و االزدجار به  دليل ذل
   1كثري ال غالب فاعتربت الكثرة يف احلكم مبا هو على خالف األصل حلكمة الزجر.

، و عن شرب 2و يعضد هذا األصل نصوص كثرية كنهيه صلى اهلل عليه و سلم عن اخلليطني
 4و عن اخللوة باألجنبية، و أن تسافر مع غري ذي حمرم....3النبيذ بعد ثالث

و حاصل ما تقدم أن كثرة وقوع الفعل تكفي قرينة على قصد اإلضرار و تقوم مقام مئنة القصد 
أو حقيقته وفق ما دلت عليه النصوص، و اعتبارا ألصل االحتياط الذي قررته مقاصد التشريع حتصيال 

 لفساد الواقع و املتوقع.ملصاحل املكلفني و درءا لذرائع ا

لقد تبني مما سبق أن املكلف جيب أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع، إال أن القصود كما 
تقدم يف أول الدراسة قسمان تابعة و أصلية، فما احلكم حال االجتماع و املزامحة، و لإلجابة عن هذا 

 العبادات دون العادات، فيتحصل من السؤال نفرق بني ما هو عبادة و ما هو عادة الشرتاط النيات يف
 القواعد اآلتية : التقسيم

  األصل في العبادات البناء على مقصد االمتثال و إن كان يصح التشريك شرط التبعية 
 و التكميل و المناسبة.

                                                           
  361ص ،2ج املوافقات، مصدر سابق، -1
 .1981{، حديث رقم: تمر و الزهر ثم يشربأن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم نهى أن يخلط الأخرج مسلم يف صحيحه عن أنس قال:} -2
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ينب ذ ل ه الزبي ب ف ي الس قاء فيش ربه يوم ه و الغ د و بع د الغ د، أخرج مسلم يف صحيحه عن ابن عباس قدال:} -3

 .2004حديث رقم:  {،فإذا كان مساء الثالثة شربه و سقاه. فإن فضل شيء أهرا قه
ال يخل ون رج ل ب امرأة و ال تس افرن إم رأة إال و معه ا يف صحيحه من حدديث ابدن عبداس أنده مسدع النديب صدلى اهلل عليده و سدلم يقدول:}أخرج البخاري  -4

 .3006{، حديث رقم: محرم
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 شرط مصاحبة المقاصد  قصد الحظ في األعمال العادية ال ينافي في أصل األعمال،
 .األصلية 

 

األصل في العبادات البناء على مقصد االمتثال و إن كان يصح التشريك شرط  :المطلب الثاني
  التبعية  و التكميل  و المناسبة

لبيان هذه القاعدة نقول أن األصل يف العبادات إخالص النية و جتريد القصد طلبا لقبول 
تقلب، و التوق إىل األعمال و حتصيال للثواب على القدر املتفق، إال أن النفوس ملا علم منها شدة ال

املصاحل العاجلة و اآلجلة، صار مثل ذلك عزيزا حبيث ال خيلو عمل من مقصد تابع اجتمع مع مقصد 
بل إن بعض هذه املقاصد جاءت النصوص بإقرارها ترغيبا و ترهيبا، فكيف السبيل  ،اإلذعان و االمتثال

من شواهدها الشيء الكثري يف مبحث و قد جاء  ،إىل القول بإبطاهلا للعبادات أو منافاهتا لإلخالص
حيث أبني حقيقة اإلخالص ،و لذلك ارتأيت أن أحنوا منحى آخر يف االستدالل  ،أدلة اعتبار احلظوظ

و مناقشتها للوصول  ،و نواقضه و اختالف عبارات العلماء يف اجتماع حظ  النفس مع قصد الطاعة
 إىل الرأي املختار و الذي عليه انبنت هذه الدراسة. 

 حقيقة اإلخالص و التفريق بينه و بين النية:الفرع األول :

 اإلخالص يف اللغة من خلص خيلص خلوصا و خالصا إذا كان قد نشب مث جنا و سلم،       

و أخلصه و خّلصه و أخلص هلل دينه أحمضه، و أخلص الشيء اختاره و يطلق على الزبد إذا خلص من 
األلوان ما صفا و نصع و يف البصائر اخلالص الصايف الذي زال عنه و اخلالص من ،  1اللنب و الثفل

                                                           
 .1229 -1227، ص 14، ج 2لسان العرب، مصدر سابق، اجللد  -1
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إال أنه قد يفرق بينهما فيقال: الصايف ما ال شوب فيه و اخلالص ما زال عنه الشوب بعد ما  ، 1شوبه
  2كان.

فيكون مدار اللفظ على الصفاء و التميز من األوشاب اليت ختالط الشيء، و هبذه املعاين جاءت بعض 
أي  3.﴾نُّْسِقيُكم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه ِمن بَ ْيِن فَ ْرث  َوَدم  لَّبَ ًنا َخاِلًصا ﴿قرآن الكرمي، قال تعاىل:نصوص ال

 أي ال يشاركهم فيها اإلناث. 4.﴾ َخاِلَصٌة لِّذُُكورِنَا ﴿ال خيالطه دم و ال فرث، و قال:

ريفه عند اإلمام العز:    و مما جاء يف ذلك تع ،أما يف االصطالح، فقد تعدد تعريفات اإلخالص
ريا و ال جلب نفع ق" أن يفعل املكلف الطاعة خالصة هلل وحده ال يريد هبا تعظيما من الناس و ال تو 

         7بأنه:" خروج اخللق عن معاملة الرب". 6و عرفه احلارث احملاسيب5ديّن و ال دفع ضرر دنيوي".
فلم جيدوا غري هذا، أن تكون حركته و سكونه يف  :" نظر األكياس يف تفسري اإلخالص8و قال التسرتي

و عرفه ابن القيم فقال:  ،9سره و عالنيته هلل تعاىل وحده ال ميازجه شيء ال نفس و ال هوى و ال دنيا"
 10" إفراد احلق سبحانه بالقصد و تصفية الفعل عن مالحظة املخلوفني".

 فاإلخالص مداره على الصفاء  ،االصطالحيو لعله من الظاهر ذلك التوافق بني املعىن اللغوي و 

                                                           
 .558، ص 7تاج العروس، مصدر سابق، ج  -1
 .119، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 433الكليات، مصدر سابق، ص  -2
 .66سورة النحل، اآلية:  -3
 .139سورة األنعام، اآلية:  -4

 .146، ص 1قواعد األحكام، مصدر سابق، ج  -5
مصطفى عبد القادر : طبقات الصوفية أبو عبد الرمحن السلمي، حتقيق: ينظرهد،  170احلارث بن أسد بن عبد اهلل البصري من أعالم املتصوفة ولد سنة  -6

 م.2003 -هد1414، 2عطا، دار الكتب العلمية، ط 
 .  259م، ص 1986 -هد1406، 1القصد و الرجوع إىل اهلل، احلارث احملاسيب، حتقيق: عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  -7
 .175 -166ت الصوفية، مصدر سابق، ص هد، طبقا283هو سهل بن عبد اهلل بن رفيع من أئمة التّصوف، تويف سنة  -8
 -هددد1423، 1اجلددامع لشددعب اإلميددان، أبددو بكددر أمحددد بددن احلسددني البيهقددي، حتقيددق: خمتددار أمحددد الندددوي، اململكددة العربيددة السددعودية، مكتبددة الّرشددد، ط  -9

 .184، ص 9م، ج 2003
 .95، ص 2مدارج السالكني، مصدر سابق، ج  -10
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و التميز من األكدار، و كذلك حقيقته يف االصطالح حيث ال خيرج عن جتريد القصد إىل اهلل          
 1و خلوصه مما يتكدر به العمل.

 

 

 :الفرق بين النية و اإلخالص 

اخلطان:" النية قصدك و قال ، 2جاء يف تعريف النية أهنا:" قصد اإلنسان بقلبه ما يريده بفعله"
 3الطلب منك له و قيل عزمية القلب". يالشيء بقلبك و حتر 

و قال البيضاوي:" النية عبارة عن انبعاث القلب حنو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع 
 4حاال أو مآال و الشرع خصصهما باإلدارة املتوجهة حنو الفعل ابتغاء لوجه اهلل و امتثاال حلكمه. نضرر 

 5العرب نواك اهلل حبفظه أي قصدك حبفظه". لو قال صاحب املهذب:" النية القصد تقو 

 6و يرى ابن القيم أن النية ختتلف عن القصد يف أمرين:

 .أن القصد متعلق بفعل الفاعل نفسه و غريه، و النية ال تتعلق إال بفعل الفاعل نفسه 
  أما النية فتكون يف املقدور عليه و غريه.أن القصد ال يكون إال بفعل مقدور يقصده الفاعل و 

 َأْربَ َعةِ  َمَثلُ  اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  َمَثلُ  و دليل ذلك ما رواه أمحد يف مسنده عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال:}
 يُ ْؤتِهِ  َوَلمْ  ِعْلًما اللَّهُ  آتَاهُ  رَُجلٌ وَ  َحقِّهِ  ِفي فَ يُ ْنِفُقهُ  َماِلهِ  ِفي بِهِ  يَ ْعَملُ  فَ ُهوَ  َوِعْلًما َمااًل  اللَّهُ  آتَاهُ  رَُجلٌ  نَ َفر  

                                                           
 .361ق، ص مقاصد املكلفني، مرجع ساب -1
 .134، ص 1الذخرية، مصدر سابق، ج  -2
 .23، ص 1ج مصدر سابق ،عمدة القاري، شرح صحيح البخاري،  -3
 .16، ص 1فتح الباري، مصدر سابق، ج  -4
 .358، ص 1اجملموع شرح املهذب، حمي الدين بن شرف النووي، حتقيق: حممد جنيب املطيعي، جدة، مكتبة اإلرشاد، )د.ت(، ج  -5
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 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  قَالَ  يَ ْعَملُ  الَِّذي ِمْثلَ  ِفيهِ  َعِمْلتُ  ِلَهَذا َما ِمْثلُ  ِلي َكانَ   َلوْ  يَ ُقولُ  فَ ُهوَ  َمااًل 
 َغْيرِ  ِفي يُ ْنِفُقهُ  ِفيهِ  َيْخِبطُ  فَ ُهوَ  ِعْلًما يُ ْؤتِهِ  َوَلمْ  َمااًل  اللَّهُ  آتَاهُ  َورَُجلٌ  َسَواءٌ  اأْلَْجرِ  ِفي فَ ُهَما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 الَِّذي ِمْثلَ  ِفيهِ  َعِمْلتُ  َهَذا ِمْثلُ  َمالٌ  ِلي َكانَ   َلوْ  يَ ُقولُ  فَ ُهوَ  ِعْلًما َواَل  َمااًل  اللَّهُ  يُ ْؤتِهِ  َلمْ  َورَُجلٌ  َحقِّهِ 

 1{.َسَواء اْلِوْزرِ  ِفي فَ ُهَما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  يَ ْعَملُ 
يقول ابن القيم تعليقا على احلديث:" النية تتعّلق باملقدور عليه و املعجوز عنه خبالف القصد           

 2و اإلرادة فإهنما ال يتعلقان باملعجوز عنه ال من فعله و ال من فعل غريه".

أما عن الفرق بني النية و اإلخالص، فقد تقّدم يف تعريف النية أن املراد قصد املكّلف بقلبه ما 
يريده بفعله، أما اإلخالص فهو جتريد القصد و هو األصل يف نية العبد فتكون النية أعم من جهة كون 

ذهب احلافظ القصد إما أن يكون مطلق اإلذعان و هو مقتضى اإلخالص أو يكون غري ذلك، و إليه 
ابن رجب حيث يرى أن النية قد تأيت و يراد هبا متييز العبادات بعضها عن بعض، و متييزها عن العادات  

و هي متعّلق كالم ،كما قد يراد هبا متييز املقصود بالعمل و هل هو اهلل وحده ال شريك له أم اهلل و غريه 
:" النية تتعّلق بفعل العبادة و 4و يقول األسنوي فتكون النية هبذا االعتبار أعم. 3املتقدمني عن اإلخالص

 5أما إخالص النية يف العبادة فيتعّلق بإضافة العبادة إىل اهلل".

و يرى بعض املتأخرين:" أن اإلخالص أمر زائد على النية ال حيصل بدوهنا و قد حتصل دونه            
 6و أما اإلخالص فأمره إىل اهلل". و نظر الفقهاء قاصر على النية و أحكامهم إمنا جتري عليها

                                                           
 552،ص29رواه أمحد يف مسنده من حديث أن كبشة األمناري ،ج -1
 .1144، ص 3بدائع الفوائد، مصدر سابق، ج  -2
 . 10م، ص 1996 -هد1417، 6املعرفة، ط  جامع العلوم و احلكم، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، بريوت، دار -3
ف، شدذرات الدذهب، شدهاب الددين أبدو و هدد، مدن تصدانيفه حيداة القلدوب يف التصد764حممد بن احلسن بن علدي بدن عمدر األسدنوي الشدافعي، تدويف سدنة  -4
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و العبارة األخرية ظاهرة الداللة يف التفريق بني النية و اإلخالص من حيث كونه وصفا زائدا ال أثر له يف 
إال أن النظر يف مقاصد  ،صحة العمل و إن اتفقوا على عدم ترتب الثواب دونه، أي دون اإلخالص

أو براءة الذمة، إذ األصل حتصيل أكمل مقامات اإلجزاء ، التشريع يقتضي عدم الوقوف عند جمرد معىن
العبودية، لذلك كان اإلخالص، و جتريد القصد من أشرف الغايات، و إن عده البعض وصفا زائدا فما 

 قررته النصوص أنه جوهر العبادة و لبها و أصل نية املؤمن يف توجهه إىل اخلالق عز

ينَ ِإنَّا أَنَزْلَنا إِ  ﴿و جل قال تعاىل:  و قال عز        ،1﴾لَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ
يَن ُحنَ َفاء ﴿و جل: فَاْدُعوا اللََّه  ﴿و قال تعاىل:، 2﴾َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

يَن َوَلْو َكرَِه اْلكَ   3.﴾اِفُرونَ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

ينَ  ﴿و قال تعاىل: قال القرطيب:" و يف هذا دليل على ، 4﴾ ُقْل ِإنِّي أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ
 5وجوب النية يف العبادات، فإن اإلخالص من عمل القلب و هو الذي يراد به وجه اهلل تعاىل".

           6{.األعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوي إنماو من السنة قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
 7{. َوْجُههُ  ِبهِ  َوابْ ُتِغيَ  َخاِلًصا َلهُ  َكانَ   َما ِإالَّ  اْلَعَملِ  ِمنْ  يَ ْقَبلُ  اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  و قال:}

 :أمور تنافي اإلخالص 

اجتمعت مع لقد جاءت النصوص ببيان ما ينايف اإلخالص، من احلظوظ املذمومة، و اليت ما 
العبادة إال و خرجت هبا عن مقاصدها اليت ألجلها شرعت و استوجب صاحبها املقت و العقاب فكان 

 و بياهنا فيما يأيت: من أشّدها: الرياء و التسميع و العجب
                                                           

  .02: ةسورة الزمر، اآلي -1
 .05البينة، اآلية: سورة  -2
 .14سورة غافر، اآلية:  -3
 .11سورة الزمر، اآلية:  -4
 .412، ص 22اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج  -5
ءُ  َكانَ   َكي فَ  باب،كتاب بدء الوحي رواه البخاري يف صحيحه،   -6 يِ  َبد   13،ص 1،ج1رقم : حديث، َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَلهِ  َرُسولِ  ِإىَل  ال َوح 
 وصححه األلباين..25،ص 6،ج3140كتاب اجلهاد ،باب من غزا يلتمس األجر و الذكر ،حديث رقم :رواه النسائي يف سننه، -7
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أي  –تعددت عبارات العلماء يف تعريفه و مما جاء يف ذلك أن املراد به " أن يفعل  الرياء: .أ
و قال ابن العرن:" طلب ما يف الدنيا ،1شيئا من العبادات اليت أمر اهلل بفعلها له لغريه" -املكّلف

و عرفه العز بن عبد السالم فقال:" الرياء إظهار عمل  ،2بالعبادات و أصله طلب املنزلة يف قلوب الناس"
و 3رر دنيوي أو تعظيم أو إجالل"،ظهرها عرضا دنيويا إما جبلب نفع دنيوي أو لدفع ضمالعبادات لينال 

القدر املشرتك بني التعريفات السابقة كون الرياء إظهار العبادة طلبا لنفع املخلوقني ودفع ضررهم، و إن 
و الرياء كما       . 4حظ للنفس اجتمع مع قصد العبادة باب من أبواب الرياءكل ذهب البعض إىل أن  

  5يقول احملاسيب على وجهني:
 بد العباد بطاعة اهلل عز و جل ال يريد اهلل عز و جل بذلك و مثله ال يتصّور من املؤمن إرادة الع

الَِّذيَن ُهْم َعن َصالتِِهْم ، فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّينَ  ﴿و إن كان يقع من املنافقني. قال تعاىل:،يف غالب أحواله
َوِإَذا قَاُموْا ِإَلى الصَّالِة قَاُموْا   ﴿و قال تعاىل:، 6﴾َوَيْمنَ ُعوَن اْلَماُعونَ ، الَِّذيَن ُهْم يُ َراُؤونَ ، َساُهونَ 

 7.﴾ُكَساَلى يُ َراُؤوَن النَّاَس َوالَ َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِليالً 
          الثاين: إرادة املخلوقني و إرادة الثواب و هو الشرك باإلرادة يف العمل قال صلى اهلل عليه

 8{.أغنى الشركاء عن الشرك ن اهلل تبارك يقول أناإو سلم:} 

و قد يكون  ،و هو أن يذكر ما عمله خالصا ليحصل أغراض الرياء و هو التسميع الصادقالتسميع: 
قال صلى   9كاذبا بأن يدعي خالف ما هو عليه فيجمع بني معصية الكذب و معصية التسميع رياء.

    1{.ِبهِ  اللَّهُ  يُ َراِئي يُ َراِئي َوَمنْ  ِبهِ  اللَّهُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  َمنْ  اهلل عليه و سلم:}
                                                           

 .299، ص 6اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -1
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و يف الفرق بينه و بني الرياء يقول ابن حجر:" املراد بالسمعة حنو ما يف الرياء لكنها تتعّلق حباسة السمع 
فالتسميع على هذا ال يكون إال يف األمور اليت تسمع كقراءة القرآن و ذكر اهلل ،  2و الرياء حباسة البصر"

 تعاىل و حنو ذلك.

إذ ال رياء إال بأفعال ظاهرة ترى أو ،و يرى العز بن عبد السالم أن أعمال القلوب مصونة من الرياء 
و هو يفرتق عن الرياء من جهة كون األخري  ،3و التسميع خاص ألعمال القلوب و اجلوارح ،تسمع

  4يقع العمل قبل التسميع خالصا.قد مفسدا مقارنا، يف حني 

 ذلك أن الطاعات كما يقول صاحب قواعد األحكام ثالثة أضرب:و ليس كل تسميع مذموم، 

 .ما شرع جمهورا به كاألذان و اإلقامة و عيادة املرضى فهذا ال ميكن إخفاؤه 
 .ما يكون إسراره خري من إعالنه كإسرار القراءة يف الصالة و إسرار أذكارها 
  ى نفسه الوقوع يف الرياء ن خشي علملما خيفى تارة و يظهر أخرى كالصدقات، فإخفاؤها أفضل

و إن مل خيش فال خيلو حاله من أمرين، أحدمها أن يكون ممن يقتدى به فيجمع بني مصلحة إظهار ،
 فاإلخفاء يف حقه أوىل. ،الصدقة و مصلحة اإلقتداء، أو ال يكون كذلك

سرار        أما الرتجيح بني فضائل اإل ،و عليه فالتسميع املذموم ما قصد به الرياء خاصة دون غريه
 و اإلعالن يف الطاعات، فمرده إىل حال املكّلف.

 :5من إعجاب املرء بنفسه " و هو مالحظته هلا بعني الكمال مع نسيان نعمة اهلل". العجب  

َويَ ْوَم ُحنَ ْين  ِإْذ  ﴿و هو مذموم يف كتاب اهلل و سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم، قال تعاىل:
َيْحَسُبوَن أَن َُّهْم  ﴿ذلك يف معرض اإلنكار و قال تعاىل: 1.﴾ُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعنُكْم َشْيًئاَأْعَجَبْتُكْم َكثْ رَ 

                                                                                                                                                                                           
 191،ص4ج .6499رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب الرياء، حديث رقم:  -1
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ًعا و هو من العجب بالعمل و قد يكون املرء يف عمله خمطئا و يغفل عن ذلك لشدة  ،2﴾ُيْحِسُنوَن ُصن ْ
 َوِإْعَجابُ  ، ُمتََّبعٌ  َوَهًوى ، ُمطَاعٌ  ُشحٌّ  ، ُمْهِلَكاتٌ  َثالثٌ  و قال صلى اهلل عليه و سلم:}،3العجب

و العجب كثريا ما يقرتن بالرياء إال أن الفرق بينها أن الرياء إشراك اخللق و العجب ، 4{ بنْفِسهِ  اْلَمْرءِ 
يتفقان يف إفساد األعمال لوقوع املنة هبا أو لقصد التشريك ،و النصوص يف  ا،و إن كان 5إشراك النفس

 ذلك كثرية.

ل ما تقدم يتبني أن اإلخالص و جتريد قصد االمتثال أصل األعمال و أن أهم من خالو 
أن  ،فأمكن القولمفسداته جلهة االقرتان الرياء و العجب، و يكتفى يف هذا املقام بقصد الرياء متثيال
فأما املعىن األول  ،الرياء إما أن يكون تشريك اخللق أو تشريك حظوظ النفس دون النظر ألحوال اخللق

 .إذا كان جمردا حبيث ال يشوبه قصد الطاعة فهو مبطل للعمل من جهة حصول الثواب باتفاق 

أقوال اختلفت  في العبادة بين الصحة و الفساد: التشريكأثر الفرع الثاني :أقوال العلماء في 
 على النحو اآليت : تشريك طلب احملمدة أو أمور الدنيا مع قصد العبادة أثر العلماء يف

و هو صحة العبادة و أهنا ال تبطل باخلطرات اليت ال متلك إذا كان أصل عمله هلل  األول:القول 
أنه رضي اهلل  –و إليه ذهب اإلمام مالك و تابعه ابن رشد يف شرحه على العتبية مستدال حبديث معاذ 

تل، فمنهم يا رسول اهلل، إنه ليس من بني سلمة إال مقا :}صلى اهلل عليه و سلم فقال رسول اهللسأل 
 من يقاتل طبيعته، ومنهم من يقاتل رياء ومنهم من يقاتل احتسابا فأي هؤالء الشهيد من أهل الجنة

فقال يا معاذ بن جبل: من قاتل على شيء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون كلمة اهلل هي ؟ 

                                                                                                                                                                                           
 .25سورة التوبة، اآلية:  -1
 .410سورة الكهف، اآلية:  -2

 .370، ص 3إحكام علوم الدين، ج  -3
 ..328،ص 5،ج5452املعجم األوسط،حديث رقم:أخرجه الطرباين يف -4
 .277، ص 10جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ج  -5
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ديث فيه نص جلي على أن من احلقال ابن رشد:" هذا    1{.هو شهيد من أهل الجنةفالعليا فقتل 
على ما قاله  ،و على ذلك عقد نيته مل تضره اخلطرات اليت تقع بالقلب و ال متلك،كان أصل عمله هلل 

 ،و يكره أن يلقى يف طريق السوق،مالك، ذلك أنه سئل عن الرجل حيب أن يلقى يف طريق املسجد 
َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدق  ِفي  ﴿تعاىل:قوله ومنه   2إذا كان أول ذلك و أصله هلل فال بأس به". :فقال

 3.﴾اآلِخرِينَ 

 :فَ َقالَ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  ُكنَّا و عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال:}
 اْبنُ  :قَالَ  ،ِحين   ُكلَّ   ُأْكَلَها تُ ْؤِتي َواَل  َورَقُ َها يَ َتَحاتُّ  اَل  اْلُمْسِلمِ  َكالرَُّجلِ   َأوْ  ُتْشِبهُ  ِبَشَجَرة   َأْخِبُروِني

 َلمْ  فَ َلمَّا ،أََتَكلَّمَ  َأنْ  َفَكرِْهتُ  يَ َتَكلََّمانِ  اَل  َوُعَمرَ  َبْكر   أَبَا َورَأَْيتُ  النَّْخَلةُ  أَن ََّها نَ ْفِسي ِفي فَ َوَقعَ  ُعَمرَ 
 َواللَّهِ  أَبَ َتاهُ  يَا ِلُعَمرَ  قُ ْلتُ  ُقْمَنا فَ َلمَّا ،النَّْخَلةُ  ِهيَ : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  َشْيًئا يَ ُقوُلوا

 َأنْ  َفَكرِْهتُ  َتَكلَُّمونَ  َأرَُكمْ  َلمْ  :قَالَ ، َتَكلَّمَ  َأنْ  َمنَ َعكَ  َما فَ َقالَ  النَّْخَلةُ  أَن ََّها نَ ْفِسي ِفي َوَقعَ  َكانَ   َلَقدْ 
يقول القاضي عياض  4{.اوََكذَ  َكَذا  ِمنْ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  قُ ْلتَ َها َتُكونَ  أَلَنْ  ُعَمرُ  :قَالَ  ،َشْيًئا َأُقولَ  وْ أَ  أََتَكلَّمَ 

يف شرح احلديث:" و قد احتج هبذا مالك على أن اخلواطر ما يقع يف القلب من حمبة الثناء على أعمال 
ذلك أن حمبة اخلري و الثناء مما ، 5اخلري ال يقدح فيها إذا كان أصلها هلل تعاىل أو ال ينفك املراد عنه"

فمىت وقع  ،خالص حمبطة للعمل حرج و عنتجبلت عليه النفوس و يف القول بكوهنا قادحة يف اإل
العمل يف أصل أمره خالصا هلل ال يضريه ما اجتمع فيه من اخلطرات اليت ال انفكاك للنفس البشرية عنها، 

 إال أهنم  ،و األصل يف الشريعة سدها ،و إال كان ذريعة لرتك العمل و فتح مسالك الشيطان
                                                           

 عن سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول سئل}:  قال موسى أن عن احلديث أورده العتيب عن اإلمام مالك كما ذكر ابن رشد ،ويف سنن الرتمذي،-1
،كتاب اجلهاد {اهلل سبيل في فهو العليا هي اهلل كلمة  لتكون قاتل من قال ؟ اهلل سبيل في ذلك فأي رياء ويقاتل حمية ويقاتل اعةجش يقاتل الرجل

 صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال ، 1646،باب النية يف القتال ،حديث رقم 
 

        ، 17م، ج 1988 -هددددد1408، 2أمحددددد احلبددددان، بددددريوت، دار الغددددرب، ط ،البيددددان و التحصدددديل، حممددددد بددددن أمحددددد بددددن رشددددد، حتقيددددق: حممددددد العرايشددددي  -2
 .630ص 

 .84سورة الشعراء، اآلية:  -3
 .متفق عليه -4
 .174، ص 8إكمال املعلم شرح صحيح مسلم، مصدر سابق، ج  -5
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و قد روي مثل ذلك عن  ،1مدافعا للخاطر كارها له، أنه ال يضرهو إن اتفقوا على أن املكّلف إذا كان 
فقد اختلفوا فيما إذا  ، 2حكاه ابن بطال عن الطربي و قال هو قول عامة السلف ،غري اإلمام مالك

 اسرتسل معه يقول ابن رجب:" و أرجو أن عمله ال يبطل بذلك و أنه جيازى بنيته األوىل". 
االختالف إمنا هو يف عمل يرتبط آخره بأوله كالصالة و الصيام  و احلج، و ذكر ابن جرير:" أن هذا 

 3أما ما ال ارتباط فيه كالقراءة و الذكر فإنه حيتاج إىل جتديد نية".

  :عدم صحة تشريك األمور الدنيوية مع قصد العبادة، و أنه قد يفضي يف مواضع القول الثاني
ذهب إليه ابن حزم يف قوله بعدم إجزاء  وضوء من خلط بنية إىل ترتب اإلمث و البطالن، و مثال ذلك ما 

َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن لَُه  ﴿الطهارة للصالة نية التربد أو غري ذلك ،مستدال بقوله تعاىل:
يَن ُحنَ َفاء االستدالل فيما يرى:" أن من مزج بالنية اليت أمر هبا نية مل يؤمر هبا فلم ، و وجه 4﴾الدِّ

  5خيلص هلل تعاىل العبادة بدينه، ذلك و إذا مل خيلص فلم يأت بالوضوء الذي أمره تعاىل به".

نه من تطهر تربدا أو صام حمما أو إىل مثل ذلك ذهب القرطيب، حيث قال:" و ذهب بعض علمائنا 
و ليس له إال العمل ،مع ذلك التقرب مل جيزه ألنه مزج يف نية التقرب نية دنياوية ملعدته و نوى 

نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم  ﴿، مستدال يف موضع آخر بقوله تعاىل:6اخلالص" َمن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الدُّ
توضأ لتربد أو تنظف ال يقع قربة من جهة  على أن من ،7﴾ َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها الَ يُ ْبَخُسونَ 

  8الصالة.

                                                           
 .188، الرعاية حلقوق اهلل، مصدر سابق، ص 16جامع العلوم احلكم، مصدر سابق، ص  -1
 .27 -26، ص 2التثريب يف شرح التقريب عبد الرحيم بن احلسني ويل الدين أبو زرعة، بريوت، دار إحياء الرتاث العرن، )د.ت(، جطرح  -2
 .16جامع العلوم و احلكم، مصدر سابق، ص  -3
 .05سورة البينة، اآلية:  -4
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أنا خير  :إن اهلل عز و جل يقولأما شواهده يف السنة النبوية فقوله صلى اهلل عليه و سلم:}
شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم هلل عز و جل، فإن 

و ال تقولوا هذا هلل و الرحم فإنها للرحم و ليس هلل منها  اهلل ال يقبل من األعمال إال ما أخلص له،
وأ خرج النسائي  1{.شيء، و ال تقولوا هذا هلل و لوجوهكم فإنها لوجوهكم و ليس هلل منها شيء

أن رجال أتى النبي صلى اهلل عليه و سلم، فقال: يا رسول اهلل، عن أن أمامة الباهلي رضي اهلل عنه:" 
يلتمس األجر و الذكر ما له؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: ال شيء له. أرأيت رجال غزا 

فأعادها ثالث مرات. يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: ال شيء له. ثم قال:}إن اهلل ال يقبل 
و يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهلل عليه و 2{".من العمل إال ما كان خالصا له و ابتغى به وجهه

 اآلِخَرةِ  ِمنَ  َأْجرِِهمْ  ثُ لَُثىْ  تَ َعجَُّلوا ِإالَّ  اْلَغِنيَمةَ  فَ ُيِصيُبونَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى تَ ْغُزو َغازِيَة   ِمنْ  َما قال:}سلم 
َقى    3{. َأْجُرُهمْ  َلُهمْ  َتمَّ  َغِنيَمةً  ُيِصيُبوا َلمْ  َوِإنْ  الث ُُّلثُ  َلُهمُ  َويَ ب ْ

يفيد أن ال ثواب للعمل مىت كان فيه تشريك، " فإهنا ال إال أن هذه النصوص و إن كان ظاهرها 
 5.﴾لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوْا َفْضالً مِّن رَّبُِّكمْ  ﴿تعاىل: ،ومن ذلك فوله 4ختلو من معارض"

  6.﴾َيْحَتِسبُ َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال ، َوَمن يَ تَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا ﴿:تعاىل و قال

له و قال صلى اهلل عليه و سلم و قد سئل عن الرجل يعمل العمل يسره إذا اطلع عليه أعجبه:}
أن رجال قال: يا رسول اهلل إن و عنه صلى اهلل عليه و سلم:}،7{أجران أجر السر و أجر العالنية

م من يقاتل ابتغاء بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا و منهم من يقاتل نجدة و منه
                                                           

 78،ص 1ج.313رواه الدار قطّن يف سننه، باب النية، حديث رقم:  -1
 .3140باب من غزا يلتمس األجر و الذكر، حديث رقم: كتاب اجلهاد ،رواه النسائي يف سننه، -2

رِ  بَدَيانِ  بابكتاب اإلمارة ،رواه مسلم يف صحيحه،   -3  47،ص 6ج.5034حديث رقم:  .يَدغ َنم   ملَ   َوَمن   فَدَغِنمَ  َغزَا َمن   ثَدَوابِ  َقد 
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فيكون ،  1{وجه اهلل، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة اهلل هي العليا
ضت نيته حلظ النفس أو كانت غالبة حبيث لو منع حاجلمع بينها محل ما أفاد منها البطالن على من مت

ىل حبيث ينقص من األجر بقدر ما من استجالب حظه ملا انتهض للعمل، مع تقرير أن جتريد القصد أو 
 صلى اهلل عليه هو عن ،نقص من اإلخالص و قد تقدم حديث مسلم يف ذلك

قال اإلمام  ، 2{ىمن غزا في سبيل اهلل و هو ال ينو في غزاته إال عقاال فله ما نو و سلم أنه قال:} 
أمحد:" التاجر و املستأجر و املكاري أجرهم على قدر ما خيلص من نيتهم يف غزواهتم و ال يكون مثل 

 3من جاهد بنفسه و ماله ال خيلط به غريه".

 :التفريق يف القول بالصحة و عدمه بني قوة الباعث الدنيوي و ضعفه حبيث يكون  القول الثالث
 ب الغزايل، حيث يقول يف حبث نفيس عن حقيقة اإلخالص:تابعا أو متبوعا و إىل ذلك ذه

" و الذي ينقدح ملا فيه و العلم عند اهلل أن ينظر إىل قدر قوة الباعث، فإذا كان الباعث الديّن 
مساويا للباعث النفسي تقاوما و تساقطا و صار العمل ال له و ال عليه، و إن كان باعث الرياء 

هو مع ذلك مضر و مفض للعقاب، و إن كان قصد التقرب أغلب و أقوى فهو ليس بنافع و 
لقوله  ،4أغلب باإلضافة إىل الباعث اآلخر فله الثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديّن"

ًرا يَ َرهُ  ﴿تعاىل:  ﴿و لقوله تعاىل:، 5﴾َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّة  َشرًّا يَ َرهُ ، َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّة  َخي ْ
فال ينبغي أن يضيع قصد اخلري و إمنا  ، 6﴾ِإنَّ اللََّه اَل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرَّة  َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها

 7ما شابه من األكدار و األغيار. رينقص بقد

                                                           
 داوود قد خرجه يف مراسيله.ا ر احلافظ أن أبكجامع العلوم و احلكم، و قد ذ  -1
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و هو التفريق بني أثر الرياء و مطلق التشريك على العبادة، حيث يرى القرايف أن أغراض  القول الرابع:
ياء ال تعدو عن التعظيم ،و جلب املصاحل الدنيوية و دفع املضار الدنيوية من الناس، و أهنا مىت كانت  الر 

 أما تشريك أمور من املصاحل ليس هلا إدراك و ال تصلح لإلدراك  ،كذلك أبطلت العمل
و من مجع و مثاله من جاهد طاعة هلل و ليحصل شيئا من الغنائم  ،و ال للتعظيم فال تقدح يف العبادات

 اْسَتطَاعَ  َمنْ  :}لقوله صلى اهلل عليه و سلم ،بني قصد احلج و التجارة و الصوم قربة و ليصح جسده
، 1{ِوَجاءٌ  َلهُ  فَِإنَّهُ  بِالصَّْومِ  فَ َعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  َوَمنْ  لِْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ  لِْلَبَصرِ  َأَغضُّ  فَِإنَّهُ  فَ ْلَيتَ َزوَّجْ  اْلَباَءةَ 
 بالصوم قصد التعفف و لو كان قادحا ملا أمر به. فأمر

و بعد هذا البيان يقول:" فظهر الفرق بني قاعدة الرياء يف العبادات و بني قاعدة التشريك فيها غرض 
 ص                       آخر غري اخللق، مع أن اجلميع تشريك...ال مينع أن هذه األغراض املخالطة للعبادة قد تنق

 .2األجر و أن العبادة إذا جتردت عنها زاد األجر و عظم الثواب أما اإلمث و البطالن فال سبيل إليه"

 و إن كان مثل هذه التفريق ال خيلو من نعومة نظر إال أنه منتقد من جهة أن باعث النفس

و اجلاه و إن مل خيتص مبراءاة الناس مىت كان متبوعا خرج عن رسم اإلخالص و مثله طلب املال أ 
 و كذلك قليل الرياء ، فيكون الواجب النظر يف طبيعة الباعث املشارك و قوته معا.، 3بالعبادة

و يف ختام املسألة نذكر توجيها حسنا مجع فيه الشاطيب بني منثور القول و خمتلفات الفروع 
  4قصد الدنيوي بالعبادة يرجع إىل أمرين:الحيث يرى أن 

  فإذا كان القصد متبوعا ،صالح اهليئة و حسن الظن عند الناس و اعتقاد الفضيلة للعامل بعمله
و مثاله ما جاء يف العتبية عن اإلمام  ،أما إن كان تابعا فهو حمل نظر و اجتهاد ،فال إشكال أنه رياء

 مالك يف الرجل حيب أن يرى يف طريق املسجد.
                                                           

 .متفق عليه.-1
 .43، ص 3الفروق، مصدر سابق، ج  -2
 .505، ص 3خمتصر خليل، أبو عبد حممد بن حممد املغرن "احلطاب"، دار عامل الكتب، ج : مواهب اجلليل ملشرع ينظر -3
 218-217ص، 2ج املوافقات، مصدر سابق،  -4
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 ع إىل ما خيص اإلنسان يف نفسه مع الغفلة من مراءاة نيل حظه من الدنيا: و هو إما أن يرج
 الناس بالعمل كالصوم توفري للمال و الصدقة للذة الرخاء و احلج لرؤية البالد...و الوضوء تربدا...

 بني القول بالصحة و عدمه، و أصله النزاع يف مدى انفكاك القصدين ،و هي أيضا حمل خالف
 ا يصح فيه االنفكاك و إليه ذهب ابن العرن.و الراجح عنده القول باالنفكاك فيم

 ﴿حيث يقول يف الفرار من األنكاد باحلج أو اهلجرة:" إنه دأب املرسلني"، فقد قال اخلليل عليه السالم:
و قد    2.﴾فَ َفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكم ﴿و قال الكليم: 1.﴾ َوقَاَل ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى رَبِّي َسيَ ْهِدينِ 

 3{.أرحنا بها يا باللكان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم جعلت قرة عينه يف الصالة، فكان يقول:}

 4و هو بذلك ال خيرج عن أصل الرياء. ،أما القسم الثاين و هو أن يطلب بالعبادة املال أو اجلاه

لنظر، و تقريرا ملا تقدم، فيكون الشاطيب هبذا التقسيم قد أحاط باملسألة حبيث ال خيرج أمر عن جهة ا
 ميكن القول أن احلظوظ الدنيوية يف اجتماعها مع العبادات إما أن تكون مما نص عليه الشارع 

و قد تقدمت أمثلتها يف مواضع عديدة فيكون املكّلف بقصده هلا قاصدا ما قصده الشارع فال سبيل إىل 
ض مل ينتهض باعثا على حمتبوعا حبيث لو متالقول بالبطالن و احلال كذلك ،إال أن يكون قصد العبادة 

َوِمَن النَّاِس  ﴿و مثال ذلك ما جاء يف القرآن الكرمي من ذم ملن يعبد اهلل على حرف قال تعاىل:  ،العمل
َنٌة انَقَلَب َعَلى وَ  ٌر اْطَمَأنَّ بِِه َوِإْن َأَصابَ ْتُه ِفت ْ نْ َيا َمن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرف  فَِإْن َأَصابَُه َخي ْ ْجِهِه َخِسَر الدُّ

 5.﴾َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ 

                                                           
 .99سورة الصافات، اآلية:  -1
 . 21سورة الشعراء، اآلية:  -2

 رواه الطربي يف معجمه. -3
 .222ص ، 2ج املوافقات، مصدر سابق،  -4
 .11اآلية: سورة احلج،  -5
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و نتجت خيله ،قال ابن عباس يف سبب نزول اآلية:" كان الرجل يقدم املدينة فإن ولدت امرأته غالما 
الكثريين ممن و هو حال ، 1و إن مل تلد امرأته و مل تنتج خيله قال هذا دين سوء"،هذا دين صاحل  :قال

 ، طلبوا بدينهم عرض الدنيا، فمىت ابتلوا بشيء من العوز و املرض انقلبوا على أعقاهبم خاسرين

 و إما أن يكون احلظ مما ثبت النهي عنه و كان يف أصل وضعه منافيا للعبادة كاألكل 

يف حكم الرياء فإنه مبطل للعمل موجب اإلمث على ما ترجح  ،و الشرب و النوم و الرياء و ما أشبهه 
 جزاء و إن اتفقوا على عدم ترتب الثواب.ذلك أهنم اختلفوا يف أثره على العبادة من حيث اإل،خاصة 

يقول احلموي:" النية اخلالصة ظاهرة يف حصول الثواب ال الصحة ألن الثواب يبىن على وجود العزمية و 
لنية، فإنه لو صلى رياء صحت و أما الصحة فال تتوقف على اإلخالص بل على أصل ا،هو اإلخالص 

 3و يقول ابن عابدين:" اإلخالص شرط للثواب ال الصحة". ،2صالته"

القرآن و السنة أن كّل عمل أمكن أن يراد به وجه اهلل إذا بحيث يقول:" فثبت  4و إليه ذهب احلليمي
ن يسقط عنه الفرض و إن كا،مل يعمل جملرد التقرب به إليه و ابتغاء رضوانه حبط و مل يستوجب ثوابا...

 5و ال يؤاخذ به يف اآلخرة".

و احلطاب يقول صاحب مواهب اجلليل: " العمل  7و القرطيب 6و خالف يف ذلك العز بن عبد السالم
ال ،و إن كان خالصا للرياء أو حلظ النفس فهو سبب للعقاب ،إذا كان خالصا هلل فهو سبب الثواب 

 1ملا فيه من الرياء و تغري العبادة عن وضعها". ،الدين حرام ألن طلب الدنيا حرام و لكن طلبها بأعمال

                                                           
 .262،ص 3،ج4742كتاب التفسري ،حديث رقم:أخرجه البخاري يف صحيحه. -1
 .30، ص 1غمز عيون البصائر، مصدر سابق، ج  -2
 .415م، ص 2000 -هد1421تار على الدر املختار، ابن عابدين، دار الفكر، بريوت، حاشية رد احمل -3
 هد.403حليم البخاري الشافعي، من أجل علماء احلديث و الكالم يف عصره، تويف سنة هو أبو عبد اهلل احلسني بن احلسن بن حممد بن  -4
           ، 3م، ج 1979 -هدددد1399، 1املنهددداج يف شدددعب اإلميدددان، أبدددو عبدددد اهلل احلسدددني بدددن احلسدددن احلليمدددي، حتقيدددق: حلمدددي فدددودة، بدددريوت، دار الفكدددر، ط  -5

 .115 -114ص 
 .166، ص 1قواعد األحكام، مصدر سابق، ج  -6
 .298، ص 6اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج  -7
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و يرى ابن العرن أن من أظهر الصالة صيدا للدنيا و طريقا إىل األكل هبا فهذه نية ال جتزئ            
و هو مع ذلك يفرق بني ما كان مهه الدنيا يطلبها بدينه و عبادته فهو املراد ، 2و عليه اإلعادة

أما غري ذلك مما يصح القصد إليه فال يضر و إن كان ينقص األجر على  ،قاب و البطالنباستحقاق الع
ما تقدم بيانه ،ذلك أن العبادات مىت خلت عن مقاصدها أشبهت األجساد بال أرواح فكيف يتصور 

و هو متوجه هبا إىل غري ما شرعت له أصالة ،و قد تقرر أن  ،إجزائها مبجرد اإلتيان بظاهر أفعاهلا
 فعال مبقاصدها،و أن جوهر العبادة التوجه إىل اخلالق خضوعا و امتثاال و إذعانا.األ

و من أحسن ما قيل يف املسألة ما روي عن الفضيل بن عياض، يف تفسريه لقوله تعاىل:         
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً  ﴿ قال: إن  ،قيل: ما أخلصه و أصوبه ،قال:" أي أخلصه و أصوبه ،3﴾ لَِيب ْ

العمل إن كان خالصا و مل يكن صوابا مل يقبل و إن كان صوابا و مل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون 
 4صوابا، فاخلالص ما كان هلل و الصواب ما كان على السنة".

و يبقى قسم آخر و هو غري املنصوص عليه و هو حمل نظر و اجتهاد، و ما يظهر فيه أن مرده 
فمىت كان تابعا مكمال معينا على حتقيق املقصد األصلي ،ظ و املقاصد التابعةإىل شروط اعتبار احلظو 

رجع إىل حتقيق مقصود أصلي من كتاب أو سنة و  قصد ذلك أن كل  ،اعترب و إال كان حكمه البطالن
كان مناسبا له حبيث ال خيرج عن األصول الكلية، ثبت كونه حريا باالعتبار، استنادا إىل أصل 

 د تقدمت أدلة األصل يف مبحث املناسبة.و ق،االستصالح

و عليه أمكن القول، أن حظوظ النفس إذا خلت من نواقض اإلخالص و مبطالته،           و  
كانت تابعة ال متبوعة، معينة على الفعل مكملة له صح قصدها من املكّلف فيما يتعّبد به لكوهنا 

مصاحلهم يف أمور دنياهم و أخراهم، فكان مقصودة للشارع، و قد علم منه رعي أحوال املكلفني و 

                                                                                                                                                                                           
 .506، ص 3مواهب اجلليل، مصدر سابق، ج  -1

 .142، ص 1أحكام القرآن، ج  -2
 .07سورة هود، اآلية:  -3
 .93، ص 2مدارج السالكني، مصدر سابق، ج  -4
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مث إن عموم  1التطلع إىل مثرات األعمال ال يضاد اإلخالص و ال يناقضه ما دامت مقصودة للشارع...
شرعة اإلسالم يقتضي أهنا ال ختتص بفئة دون أخرى أو حال دون حال، بل أن تكاليفها جارية على 

، حيث ينتفى احلرج و العنت...فكان تصحيح تشريك الوسط األعدل الذي ال إفراط فيه و ال تفريط
مع التنبيه إىل ،و غالب أحوال الناس طلب املصاحل العاجلة و اآلجلة  ،احلظوظ احملمودة أوىل باالعتبار 

و تزكية النفس عن ،و عظم الفضل  ،أن بناء األعمال على املقاصد األصلية أوىل من حيث متام األجر
 و تستأنس فيبطل العمل و ميحق األجر.  شوائب الرياء أن تعتادها 

 2و القاعدة املعتربة يف هذا أن التابع الذي يسوغ العمل به ما توفرت فيه شروط:

 .أن يكون مقويا و معينا على املقصد األصلي من العبادة 
  يقول الشاطيب:" فاحلاصل ملن اعترب أن ما   ،اإلخالصيف ه غري قادح فقأن يكون العمل على و

 3كان مقويا و معينا على أصل العبادة و غري قادح يف اإلخالص فهو املقصود التبعي السائغ و إال فال".
   أن يكون الباعث عليه القصد األصلي ألن القصد التابع " إن كان الباعث عليه القصد األصلي

   4كان فرعا من فروعه فله حكمه".
 حظ يف التابع أصل املشروعية.أن يال 

القصد إلى الحظ في األعمال العادية ال ينافي أصل األعمال شرط مصاحبة : المطلب الثالث 
 المقاصد األصلية:

 الفرع األول :حقيقة القاعدة و أدلتها:

                                                           
 . 401 -399يف هذا املعىن: مقاصد املكلفني، مرجع سابق، ص  ينظر -1
 .374مقاصد الشريعة و عالقتها باألدلة الشرعية، مرجع سابق، ص  -2
 407ص  ، 2ج املوافقات، مصدر سابق، -3
  201، ص 2ج ،املصدر نفسه -4
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تقدم أن األصل يف العبادات بناؤها على املقاصد األصلية و أن تشريك حظوظ النفس، إن صح 
األوىل، ذلك أن االسرتسال معها قد يرتتب عنه التغيري يف وجه حمض العبودية، بل إهنا يف  فإنه خالف

 مواضع قد تكون مبطلة للعمل قادحة يف اإلخالص.

و ليس ذلك قاعدة مطردة يف العادات حيث ال يضري املكلف بناؤها على قصد احلظ خاصة ،مىت 
أن تكون بالفعل كأن يقول هذا الشيء مما أباح يل صاحبتها املقاصد األصلية، و حقيقة املصاحبة إما 

الشارع االنتفاع به فأنا أستمتع باملباح و أعمل باستجالبه ألنه مأذون  فيه...أو بالقوة بأن يدخل يف 
    1التسبب إىل ذلك املباح من الوجه املأذون فيه لكن نفس اإلذن مل خيطر بباله".

لوجود معىن االمتثال يف احلالتني و يقصد بالصحة ترتب آثار و العمل هبذه الصورة ال إشكال يف صحته 
 2العمل عليه يف الدنيا فتكون تلك املعامالت حمصلة لألمالك و استباحة االستمتاع و جواز االنتفاع...

 مما يستند إليه يف تقرير األصل املذكور مجلة من املدارك نذكر منها: ،و 

 ىل احلظ يف األعمال العادية بفرض كونه منافيا هلا يلزم أصل رفع احلرج ،و بيان ذلك أن القصد إ
 منه، أن ليس ألحد أن يسعى يف استجالب حظ من حظوظه إال بعد استحضار نية االمتثال 

 و ال رسوله الكرمي رفعا للحرج عن املكلفني.   ،و هو أمر مل يقل به أحد و ال أمر به اهلل تعاىل

 تفتقر إىل نية، يقول ابن القيم:"إنا رأينا الشريعة قد  ما تقرر يف األصول من أن العادات ال
 قسمت أفعال املكلفني إىل قسمني:

قسم حيصل مقصوده و املراد منه بنفس وقوعه فال يعترب يف صحته نية كأداء الديون و رد األمانات و 
هتا فإذا النفقات الواجبة و إزالة النجاسات، فإن مصاحل هذه األفعال حاصلة بوجودها ناشئة من ذا

 وجدت حصلت مصاحلها فلم تتوقف صحتها على نية.

                                                           
 . 207ص ، 2ج ،املصدر نفسه -1
 .410قواعد املقاصد، مرجع سابق، ص  -2
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بل ال يكتفي فيه مبجرد صورته العرية عن النية  ،ال حيصل مراده و مقصوده منه مبجرده و قسم 
  1كالتلفظ بكلمة اإلسالم و التلبية يف اإلحرام و الطواف حول البيت".

ض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه و يف التفريق بني العبادات و العادات يقول :" كل ما متح
 " و ما متحض للمعقولية أو غلبت عليه شائبته فال يفتقر كقضاء الدين ،يفتقر إىل نية"

ضابطا فيما تشرتط فيه النية مما ال يشرتط فقال:"  3،و ذكر ابن املنري 2و غسل النجاسة عند اجلمهور"
كل عمل ال تظهر له فائدة عاجلة بل املقصود منه طلب الثواب بالنية مشرتطة فيه، و كل عمل ظهرت 

 4فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة فال تشرتط النية فيه".

ية فيه، فال يقدح فيه القصد إىل و عليه ميكن القول أن كل ما متحض حلظ النفس ال اشرتاط للن
 طلب احلظ خاصة، و إال كان مساويا للعبادات و هو خبالف ذلك.

  و لو مل يكن القصد إليها سائغا ملا صح ،وقوع االمتنان حبظوظ النفس يف القرآن الكرمي و السنة
 االمتنان هبا، و قد تقدمت أمثلته يف أول الدراسة.

:من املسائل اليت تتفرع على هذه القاعدة  ير قربا بالنياتاألمور المباحة تصالفرع الثاني :
خالفهم يف األمور املباحة، هل ميكن أن تتحول بالنية الصاحلة إىل قربة أو طاعة يثاب فاعلها ويف 

 ذلك قولني :

أن املباح ال يتقرب به إىل اهلل تعاىل فال معىن للنية فيه و اختاره احلطاب و القرطيب         القول األول:
و ابن العرن ،يقول صاحب مواهب اجلليل:" الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح و املباح ال يتقرب به 

 1إىل اهلل تعاىل فال معىن للنية فيه".
                                                           

 .1138، ص 3بدائع الفوائد، مصدر سابق، ج -1
 . 265، ص 1القواعد، أبو عبد اهلل حممد بن حممد ، حتقيق: أمحد بن محيد، اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، ج -2
ري عن تدراجم البخداري، فدوات الوفيدات حممدد بدن شداكر اهد( من تصانيفه املتو 689هد/ 620هو أمحد بن حممد بن منصور بن القاسم بن املنري القاضي ) -3

 .55، ص 1م، ج1974، 4حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، طالكتيب، 
 .120، ص 1فتح الباري، مصدر سابق، ج -4



 األصولية و الفقهية و المقاصدية القواعد):  التشريعية الكليات خالل من االعتبار قواعد                 :                              ثانيالفصل ال
) 

 

238 
 

عل بنية العبادة ال يكون إال يف املندوبات خاصة دون و يف املعىن نفسه يقول ابن العرن:" الف
َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُ ْوا اْلبُ ُيوَت ِمن ظُُهورَِها ﴿مستدال على ذلك بقوله تعاىل:، 2املباح و املنهي عنه"

القرطيب:" يقول ، 4و وجه الداللة أن اقتحام البيوت من ظهورها، مل يكن ندبا فيقصد به وجه القربة ،3﴾ 
و ، 5يف هذه اآلية بيان أن ما مل يشرعه اهلل قربة و ال ندب إليه ال يصري قربة بأن يتقرب به متقرب"

 فيما أشكل أمره من جهة كونه برا و قربة أوال. 6يذكر ضابطا البن خويز منداد

فإن كان له حيث يقول:" إذا أشكل ما هو بر و قربة مبا ليس هو بر و قربة، أن ينظر يف ذلك العمل، 
  7نظري يف الفرائض و السنن فيجوز أن يكون، و إن مل يكن فليس برب و ال قربة".

و ذكر حديث من نذر أن يقوم و ال يقعد ،قال و بذلك جاءت اآلثار عن النيب صلى اهلل عليه و سلم 
 ، َوْلَيْسَتِظلَّ  ، مْ فَ ْلَيَتَكلَّ  ُمُروهُ  و ال يستظل و ال يتكلم و يصوم فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم:}

فأبطل النيب صلى اهلل عليه و سلم ما كان غري قربة مما ال أصل له يف شريعته ، 8{َصْوَمهُ  َوْليُِتمَّ  ، َوْليَ ْقُعدْ 
 9و صحح ما كان قربة مما له نظري يف الفرائض و السنن.

أن املباحات تصري قربا و طاعات بالنية ،جاء يف املدخل البن احلاج:"املباح ينتقل بالنية  القول الثاني:
و يرى ابن القيم أن من خواص املقربني أن تنقلب املباحات يف حقهم إىل قربات           ، 10إىل الندب"

                                                                                                                                                                                           
 .336 -335، ص 1مواهب اجلليل، مصدر سابق، ج -1
 .143، ص 1أحكام القرآن، ج -2
 .189سورة البقرة، اآلية:  -3

 .143، ص 1املصدر نفسه، ج -4
 .237، ص 3ج اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، -5

        ، 8هددد. معجددم املددؤلفني، عمددر بددن رضددا، بددريوت، دار إحيدداء الددرتاث العددرن، ج 390ويز املددالكي، فقيدده أصددويل، تددويف خددهددو حممددد بددن أمحددد عبددد اهلل بددن  -6
 .280ص 

 .237، ص 3اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -7
 .389،ص 3.3300حديث رقم: ، َمع ِصَية   ِف  َكانَ   ِإَذا َكَفاَرةً   َعَلي هِ  رََأى َمن   بابكتاب النذور ،باب رواه أبو داود يف سننه،   -8
 .237، ص 3اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -9

 ، ص 1ج ابن احلاج ،مصدر سابق ،املدخل،  -10
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د منها ابتغاء و طاعات بالنية فليس يف حقهم مباح متساوي الطرفني بل كل أعماهلم راجحة، إذ القص
 1وجه اهلل و التوسل إىل حتصيل طاعته.

و يف املعىن نفسه يقول الغزايل:" و ما من شيء من املباحات إال و حيتمل نية أو نيات يصري هبا من 
حماسن القربات و ينال هبا معايل الدرجات فما أعظم خسران من يغفل عنها و يتعاطاها تعاطي البهائم 

 ُأِجْرتَ  ِإالَّ  اللَّهِ  َوْجهَ  ِبَها تَ ْبَتِغى نَ َفَقةً  تُ ْنِفقُ  َوَلْستَ  له صلى اهلل عليه و سلم:}و دليل ذلك قو ،2املهملة
 3{. اْمَرأَِتكَ  في في َتْجَعُلَها اللُّْقَمةُ  َحتَّى ِبَها

يقول النووي يف شرح احلديث:" و فيه أن املباح إذا قصد به وجه اهلل تعاىل صار طاعة   و يثاب عليه و 
{ ألن زوجة حتى اللقمة تجعلها في في  امرأتكنبه صلى اهلل عليه و سلم على هذا بقوله:}قد 

اإلنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية و شهواته و مالذه املباحة، و إذا وضع اللقمة يف فيها فإمنا 
إذا أراد وجه  يكون ذلك يف العادة عند املالعبة...و التلذذ باملباح...فغري هذه احلالة أوىل حبصول األجر

 4اهلل تعاىل".

و فيه ،ويقول صاحب دليل الفاحلني:" ففي احلديث أن األعمال بالنيات و إمنا يثاب على عمله بنيته...
 5أن املباح إذا قصد به وجه اهلل صار طاعة و يثاب عليه".

رٌ  ِلَرُجل   َوِهىَ  ،ِوْزرٌ  ِلَرُجل   ِهىَ  َثالَثَةٌ  اْلَخْيلُ  و منه قوله صلى اهلل عليه و سلم:}  َأْجرٌ  ِلَرُجل   َوِهىَ ، ِست ْ
 ِهىَ  الَِّتى َوَأمَّا ،ِوْزرٌ  َلهُ  َفِهىَ  اإِلْساَلمِ  َأْهلِ  َعَلى  6َوِنَواءً  َوَفْخًرا رِيَاءً  رََبَطَها فَ َرُجلٌ  ِوْزرٌ  َلهُ  ِهىَ  الَِّتى فََأمَّا

رٌ  َلهُ  رٌ  َلهُ  َفِهىَ  رِقَاِبَها َوالَ  ظُُهورَِها ِفى اللَّهِ  َحقَّ  يَ ْنسَ  َلمْ  ثُمَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى رََبَطَها فَ َرُجلٌ  ِست ْ  َوَأمَّا، ِست ْ

                                                           
 .123 -122، ص 1مدارج السالكني، مصدر سابق، ج -1
 .371، ص 4إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج -2
 متفق عليه ،و اللفظ ملسلم. -3
 .78 -77، ص 11شرح النووي على مسلم، مصدر سابق، ج -4
 .61، ص 1ني لطرق رياض الصاحلني، حممد بن عالن الصديقي، بريوت، دار الكتاب العرن، جفاحلدليل ال -5
 ديته.اأي معاداة هلم يقال ناوأته نواء إذا ع -6
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و وجه الداللة أن اختاذ اخليل مع    1{ اإِلْساَلمِ  أَلْهلِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى رََبَطَها فَ َرُجلٌ  َأْجرٌ  لَهُ  ِهىَ  الَِّتى
 كونه مباحا عده النيب صلى اهلل عليه و سلم سببا للثواب و األجر بالنية احلسنة.

و مجعا بني ما تقدم، ميكن القول أن ال تعارض بني األدلة املذكورة، ذلك أن ما نفاه الفريق 
فاملراد بالنفي أن تكون املباحات يف نفسها قربات و طاعات، و هذا ال  ،األول، ليس هو ما أثبته الثاين

أما استحقاق الثواب عليها مىت كان القصد منها ابتغاء وجه اهلل و االستعانة هبا على  ،يقول به أحد
 2طاعته فليس حمل خالف.

وي على يقول القرايف:" غري املطلوب ال ينوى من حيث هو غري مطلوب بل يقصد باملباح التق
 3مطلوب كما يقصد بالنوم التقوي على قيام الليل، فمن هذا الوجه تشرع نيته ال من جهة أنه مباح".

وقريب من ذلك يقول ابن جنيم:" و أما املباحات فإهنا ختتلف صفتها باعتبار ما قصدت ألجله، فإذا 
 4قصد هبا التقوى على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة".

هبذا الوصف وسائل لتحصيل العبادات، تصح أن تأخذ حكمها إذ الوسائل هلا فالعادات 
هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن املباحات مىت أخذت مبجرد قصد االمتثال  ،أحكام املقاصد

من حيث حصول  ،و إن حصل هبا احلظ تبعا فأشبهت التعبدات ،كوهنا حظوظا صرفةعن  خرجت 
 األجر،  و حتقق معىن االمتثال.

أما عن تأثري القصد يف النواهي و احملرمات، فاألصل اخلروج عن عهدهتا مبجرد الرتك، و إن مل يشعر 
، و أما حصول الثواب فشرطه أن تستدعيه نفسه إليه قادرا على فعله 5املكلف هبا فضال عن القصد إليها

                                                           
 71،ص 3،ج 3242الزكاة ،باب إمث منع الزكاة ،حديث رقم كتاب .رواه مسلم يف صحيحه -1
 .495 -493: مقاصد املكلفني، ص ينظر -2
 .304، ص 1الفروق، مصدر سابق، ج -3
 .762، ص 12األشباه و النظائر، مصدر سابق، ج  -4
 .127األمنية يف إدراك النية، القرايف،   ص  -5
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 َكَتبَ َها  يَ ْعَمْلَها فَ َلمْ  ِبَسيَِّئة   مَّ هَ  َوَمنْ  و الشاهد قوله صلى اهلل عليه و سلم:}، 1فيكفها عنه خوفا من ربه
 2{.َواِحَدةً  َسيَِّئةً  َلهُ  اللَّهُ  َكَتبَ َها  فَ َعِمَلَها ِبَها َهمَّ  ُهوَ  فَِإنْ  َكاِمَلةً   َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  َلهُ  اللَّهُ 

اإلنسان قال اخلطان يف حمل كتابة احلسنة على الرتك:" أن يكون التارك قد قدر على الفعل مث تركه ألن 
 3ال يسمى تاركا إال مع القدرة".

 و اختلف يف محل احلديث على إطالقه فال يشرتط استحضار نية االمتثال حلصول األجر ،

 َعْبِدي َأرَادَ  ِإَذا } ما جاء يف احلديث القدسي أن اهلل عز وجل يقول: و قيل بل احلديث مقيد و دليله
 َأْجِلي ِمنْ  تَ رََكَها َوِإنْ  ِبِمْثِلَها فَاْكتُُبوَها َعِمَلَها فَِإنْ  يَ ْعَمَلَها َحتَّى َعَلْيهِ  َتْكتُُبوَها َفاَل  َسيَِّئةً  يَ ْعَملَ  َأنْ 

  4{. َحَسَنةً  َلهُ  فَاْكتُُبوَها

قال ابن حجر مجعا بني القولني:" و حيتمل أن تكون حسنة من ترك بغري استحضار ما قيد به 
 5ملا تقدم أن ترك املعصية كف عن الشر و الكف عن الشر خري". ،دون حسنة اآلخر

 فضل البناء على المقاصد األصلية:الفرع الثالث :

تقدم التفريق يف طلب حظ النفس بني العبادات و العادات، إال أن اجلامع بينها فضل بنائها 
ىل و حظ صرف للنفس، على املقاصد األصلية، حيث يتحقق مقام العبودية فيما هو حق خالص هلل تعا

و هو أمت من جهة حصول األجر و ابتغاء مرضاة الرب و حتصيل املصاحل الدنيوية و األخروية و بيان 
ذلك كما يقول الشاطيب:" أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد األول حيصل فيه حظه بالقصد الثاين 

ك من احرتام أهل التقوى و الفضل و ما وراء ذل ،من الشارع ملا ثبت يف الشريعة من حظ نفسه و ماله

                                                           
      ، األمنيدددة يف إدراك النيدددة، مصددددر سدددابق، 2888، ص 3، املنثدددور يف القواعدددد، مصددددر سدددابق، ج33األشدددباه و النظدددائر، ابدددن جنددديم، مصددددر سدددابق، ص  -1

 .157ص 
 189،ص 4ج. 6491رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم حبسنة، حديث رقم:  -2
 .396، ص 11فتح الباري، مصدر سابق، ج -3
 .403،ص 4ج.7501حديث رقم: ، { اهلل كالم  يبدلوا أن يريدون} : تعاىل اهلل قول باب كتاب التوحيد ،رواه البخاري يف صحيحه،   -4
 .396، ص 1فتح الباري، مصدر سابق، ج -5
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زائدا إىل ما جعل هلم من حب اهلل و حب أهل السموات هلم و وضع القبول هلم ، و العدالة...
 1األرض".

 َعْبِدي يَ َزالُ  َوَماو جاء:" ، 2" بالمحاربة بارزني فقد وليا لي أهان منجاء يف احلديث القدسي:" 
 َوَيَدهُ  ِبهِ  يُ ْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصَرهُ  ِبهِ  َيْسَمعُ  الَِّذي َسْمَعهُ  ُكْنتُ   َأْحَبْبُتهُ  فَِإَذا ُأِحبَّهُ  َحتَّى بِالن ََّواِفلِ  ِإَليَّ  يَ تَ َقرَّبُ 

 3". أَلُِعيَذنَّهُ  اْستَ َعاَذِني َولَِئنْ  أَلُْعِطيَ نَّهُ  َسأَلَِني َوِإنْ  ِبَها َيْمِشي الَِّتي َورِْجَلهُ  ِبَها يَ ْبِطشُ  الَِّتي

من فضل البناء على املقاصد األصلية وقوع العمل صحيحا سواء صاحبته املقاصد التابعة أم مل و     
كما أن العمل على املقاصد األصلية يصرب الطاعة أعظم، و إذا ، 4تصاحبه لتحقق معىن االمتثال
فاألول عامل على اإلصالح العام و الثاين عامل على نقيضه من  ،خولفت كانت معصيتها أعظم

 5فساد العام.اإل
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صحة القصد و صحة :تقدم أن حظوظ املكلفني إمنا ينظر إليها من حيث اعتبارها من وجهني      
ن القواعد املتعلقة بالقصود يف قسميها مقاصد الشارع و مقاصد ان السابقاوقد انتظم املبحث ،الطلب

ويف هذا املبحث أتناول أهم القواعد الفقهية املستفادة من العمومات و الكليات القرآنية اليت  ،املكلفني
.و لعل من أمهها :كون األصل يف املنافع احلل و يف املضار التحرمي يرد إليها يف ضبط احلظوظ املعتربة 

 و، أصل االحتياط و قاعدة منع الضرر .                                

خذ من حيث اإلذن الشرعي و على اجلهة أن كان حاصل الكالم يف هذه املسألة أن كل حظ إ و   
 حتصيال و كسبا و انتفاعا مع رعي احلقوق الواجبة فيه هو حظ ثابت معترب. ،اليت حدها الشرع

 المطلب األول: األصل في المنافع الحل و في المضار التحريم 

         ف العلماء فيها :الفرع األول :حقيقة القاعدة و اختال

فعال إذا  املراد هبذه القاعدة عند من حيتج هبا أن احلكم الذي جيب استصحابه يف األعيان و األ
،بشرط كوهنا مما 1كانت من قبيل املسكوت عنه هو اإلذن و نفي احلرج حىت يثبت احلظر أو التحرمي

على النحو الذي نفصله يف اآليت على أن خيص ينتفع به، و قد اختلف العلماء يف املسألة إثباتا و نفيا 
                                                           

 .30هد، ص 1428: قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة، أمحد بن عبد اهلل الضوحيي، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود، ص ينظر -1
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مما يتفرع على  ،باالستدالل ما كان بعد ورود الشرع إذ للقاعدة تعلق حبكم األعيان و األفعال قبل وروده
 خالفهم يف التحسني و التقبيح العقليني، و هي غري مسألتنا هذه.

و -فع و املضار من حيث صياغة القاعدةدون تفريق بني املنا–األصل يف األشياء اإلباحة  القول األول:
و أومأ إليه اإلمام أمحد حيث سئل عن قطع النخل قال  ،2و احلنابلة 1هو خمتار أكثر احلنفية و الشافعية

و نسبه صاحب العدة إىل ، 5من املالكية 4و اختاره أبو الفرج ،3ال بأس مل نسمع يف قطعه شيئا
 اليت ابتىن عليها تقرير هذا األصل فهي:أما مجلة املدارك الشرعية ، 6الطاهرية

 ﴿:و الالم تقتضي االختصاص جبهة  7﴾.ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اأَلْرِض َجِميًعا قوله تعاىل
و قد جرى االعرتاض على مثل هذا االستدالل بأن املراد هو االعتبار، يقول القرطيب:          8االنتفاع،

و يف هذا املعىن يقول ابن عاشور:" و احلق أن اآلية جمملة قصد ، 9االعتبار""و الصحيح يف معىن اآلية 
 10منها التنبيه على قدرة اخلالق خبلق ما يف األرض".

 ﴿:و وجه  ،11﴾ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ  و قوله تعاىل
ز و جل أنكر على من حرم زينة اهلل و الطيبات من الرزق فإذا انتفت احلرمة بقيت الداللة أن اهلل ع

 1اإلباحة و هو املطلوب.

                                                           
 .102، ص 2، التقرير و التحبري، مصدر سابق، ج42، ص 1الرمحوت، مصدر سابق، ج: فواتح ينظر -1
ص            ،4م، ج1990هدد/1410، 2العدة يف أصول الفقه، أبو يعلى حممدد بدن احلسدني الفدراء، حتقيدق: أمحدد بدن علدي سدري املبداركي، الريداض، ط -2

1254. 
ص         ،1م، ج1993هدد/1413، 1ق: حممد الزحيلي، نزيه محاد، الرياض، مكتبدة العبيكدان، طشرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد الفتوحي، حتقي -3

326.  

 .166هو أبو الفرج عمرو بن حممد الليثي، من تصانيفه احلاوي، طبقات الفقهاء، الشريازي، ص  -4
 .88شرح تنقيح الفصول، مصدر سابق، ص  -5
 .1241العدة يف أصول الفقه، مصدر سابق، ص  -6

 .29سورة البقرة، اآلية:  -7
 .97، ص 6احملصول، مصدر سابق، ج -8
 .251، ص 1اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -9

 .275، ص 1التحرير و التنوير، مصدر سابق، ج -10
 .32سورة األعراف، اآلية:  -11
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 ﴿:و الالم يف ، 2﴾ اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكمْ  قوله تعاىل
ملراد بالطيبات احلالل و إال يلزم التكرار، بل املراد ما لكم لالختصاص على جهة االنتفاع و ليس ا

 4و ذلك يقتضي حل املنافع بأسرها.، 3تستطيبه النفوس

 ﴿:ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعم  َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو  قوله تعاىل
 6فجعل األصل اإلباحة و التحرمي مستثىن. ،5﴾َدًما مَّْسُفوًحا

 ﴿:7﴾َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوْا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكمْ  قوله تعاىل 
ملطاعم و يقول ابن القيم استدالال:" فكل ما مل يبني اهلل و ال رسوله صلى اهلل عليه و سلم حترميه من ا

 فإن اهلل سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا". ،املشارب و املالبس و العقود و الشروط فال جيوز حترميها

 ُتَضي ُِّعوَها َفالَ  فَ َراِئضَ  فَ َرضَ  اللَّهَ  ِإنْ  :}رضي اهلل عنه موقوفا قال 8عن أن ثعلبة و من السنة النبوية
 لَْيسَ  َلُكمْ  رُْخَصةً  َأْشَياءَ  َعنْ  َوَسَكتَ  تَ ْنَتِهُكوَها َفالَ  َأْشَياءَ  َعنْ  َونَ َهى تَ ْعَتُدوَها َفالَ  ُحُدوًدا َوَحدَّ 

َها تَ ْبَحُثوا َفالَ  بِِنْسَيان    10فدل احلديث أن األصل يف املسكوت عنه اإلباحة.، 9{. َعن ْ

أحل اهلل في  الحالل ما و عنه صلى اهلل عليه و سلم أنه سئل عن اجلنب و السمن و الفراء، فقال:}
  1{.كتابه و الحرام ما حرم اهلل في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه

                                                                                                                                                                                           
 .13، ص 6البحر احمليط، مصدر سابق، ج -1
 .05سورة املائدة، اآلية:  -2
 .166، ص 3اإلهباج يف شرح املنهاج، ج -3
 .103، ص 6احملصول، مصدر سابق، ج -4

 .145سورة األنعام، اآلية:  -5
 .1159، ص 6إرشاد الفحول، مصدر سابق، ج -6

  .119سورة األنعام، اآلية:  -7

وقد .القبلة، وقيل ببالط قرية شرقي دمشق، فاهلل أعلمصحان جليل شهد بيعة الرضوان وغزا حنينا وكان ممن نزل الشام بداريا غرن دمشق إىل جهة -8
 . ،567،ص 2،سري أعالم النبالء ،جاختلف يف امسه واسم أبيه على أقوال كثرية واألشهر منها جرثوم بن ناشر

 12،ص 10ج. كتاب الضحايا، باب: ما مل يذكر حترميه.السنن الكربىأخرجه البيهقي يف  -9
 .60السيوطي، ص األشباه و النظائر،  -10



 األصولية و الفقهية و المقاصدية القواعد):  التشريعية الكليات خالل من االعتبار قواعد                 :                              ثانيالفصل ال
) 

 

247 
 

 2أن األصل يف األشياء اإلباحة. -أي يف احلديث –يقول الرتمذي و فيه 

 ِمنْ  َفُحرِّمَ  ُيَحرَّمْ  َلمْ  َشْيء   َعنْ  َسَألَ  َمنْ  ُجْرًما اْلُمْسِلِمينَ  َأْعَظمَ  ِإنَّ  و قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
و يف احلديث أن األصل يف األشياء اإلباحة حىت يرد الشرع خبالف  :"يقول ابن حجر3{،َمْسأَلَِته َأْجلِ 
 4."ذلك

 القول الثاني: األصل في األشياء الحظر ما لم يدل الدليل على اإلباحة

 6جلمهور.و بعض الشافعية و نسبه الشوكاين إىل ا 5و هو مذهب أن حنيفة فيما ينسب إليه

 ﴾َوالَ تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَرامٌ  و دليلهم يف ذلك، قوله تعاىل:﴿

 خرب أن التحرمي و التحليل ليس إلينا إمنا هو إليه فال نعلم احلالل  أوجه الداللة أنه سبحانه ،و  7

و إمنا استدالال ،و جياب عنه أن من يقول باإلباحة ال يقول بذلك من جهة نفسه ،و احلرام إال بإذنه 
 8بنصوص الكتاب و السنة.

نَ ُهَما بَ يِّنٌ  َواْلَحَرامُ  بَ يِّنٌ  اْلَحاَللُ  و قوله صلى اهلل عليه و سلم:}  ِمنْ  َكِثيرٌ   يَ ْعَلُمَها اَل  ُمَشب ََّهاتٌ  َوبَ ي ْ
َرأَ  اْلُمَشب ََّهاتِ  ات ََّقى َفَمنْ  النَّاسِ   اْلِحَمى َحْولَ  يَ ْرَعى َكَراع    الشُّبُ َهاتِ  ِفي َوَقعَ  َوَمنْ  َوِعْرِضهِ  ِلِديِنهِ  اْسَتب ْ
و مل جيعل األصل ،فأرشد صلى اهلل عليه و سلم إىل ترك ما بني احلالل و احلرام ، 9{ يُ َواِقَعهُ  َأنْ  يُوِشكُ 

 ى مطلوهبم من أن األصل املنع.فيه أحدمها، و ال خيفى أن احلديث ال يدل عل

                                                                                                                                                                                           
 .1780رواه الرتمذي يف سننه، باب: ما جاء يف لبس الفراء، حديث رقم:  -1

 . 397، ص 5حتفة األحوذي، شرح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن املباركفوري، دار الفكر، )د.ت(، ج -2
 .361،ص 4ج.7289: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال، حديث رقم -3

 .334، ص 13فتح الباري، مصدر سابق، ج -4
 .492، الغياثي، اجلويّن، ص 176، ص 1املنثور يف القواعد، ج -5
 .1158، ص 6إرشاد الفحول، مصدر سابق، ج -6

 .116سورة النحل، اآلية:  -7
 .1162، ص 6إرشاد الفحول، مصدر سابق، ج -8

 متفق عليه.-9
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 القول الثالث: الوقف

قال ابن جنيم:       "  ،و املراد به عدم الوقوف على حكم للمسألة يفيد القول بالفعل أو الرتك
 1و قال أصحابنا األصل فيها التوقف مبعىن أنه ال بد هلا من حكم، لكن مل نقف عليه بالفعل".

و استدل هلم صاحب اإلرشاد ، 3و بعض الشافعية 2الصرييفو إليه ذهب األشعري و أبو بكر 
باحلديث املتقدم، يف الوقوف عند الشبهات، معرتضا على مثل هذا االستدالل، بأن املراد باملتشاهبات ما 

 4تنازعته مدارك احلل و احلرمة، أما ما سكت اهلل عنه فهو مما عفي عنه كما تقدم يف حديث سلمان.

 في المنافع اإلباحة و في المضار التحريم القول الرابع: األصل

و          6و البيضاوي و السبكي 5أي التفريق بني املنافع و املضار، و هو ما ذهب إليه الرازي
 .7القرايف

، و مل خترج أدلة هذا القول عما ذكر 8و ليس املراد باملنافع هنا مقابل األعيان بل كل ما ينتفع به
ن األصل يف األشياء اإلباحة، إال أهنم قد خصصوا عموم القول باإلباحة سابقا يف االستدالل على أ

باملنافع دون املضار، و مستندهم يف ذلك أن عدم التخصيص يفضي إىل القول باإلذن دون تفصيل و 

                                                           
 .66مصدر سابق، ص األشباه و النظائر،  -1
 هد. 320هو حممد بن عبد اهلل أبو بكر الصرييف، الفقيه الشافعي، تويف سنة  -2
 .12، ص 6، البحر احمليط، مصدر سابق، ج1158، ص 6إرشاد الفحول، مصدر سابق، ج -3

 .1162، ص 6املصدر نفسه، ج -4
 .97، ص 6احملصول، مصدر سابق، ج -5
 .651، ص 3اإلهباج، مصدر سابق، ج -6
 .155، ص 1الذخرية، مصدر سابق، ج -7
 .15، ص 6البحر احمليط، مصدر سابق، ج -8
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و قد تواترت يف ذلك النصوص،  ،ليس كذلك منهج احملققني ملا ثبت يف أصول الشرع، من حترمي املضار
    1﴾. ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوالَ َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ الَ  قال تعاىل:﴿

 2﴾.َوالَ ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِّتَ ْعَتُدواْ  و قال تعاىل:﴿

 3﴾.َوالَ ُيَضارَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهيدٌ  و قال تعاىل:﴿

 حترمي كل أنواع الضررفهي  و إن كانت يف قضايا جزئية إال أن استقراءها يدل على قصد الشارع 

 4و يفيد ذلك أصال كليا يرد إليه. ،

 5{.ال ضرر و ال ضرارو من السنة قوله صلى اهلل عليه و سلم:}

و وجه الداللة أن احلديث يدل على نفي الضرر مطلقا ألن النكرة يف سياق النفي للعموم، و هذا النفي 
و إذا انتفى اجلواز ثبت التحرمي و هو ،جلواز ليس واردا على اإلمكان و ال على الوقوع قطعا بل على ا

و يكاد شراح احلديث يتفقون على هذا املعىن، قال الزرقاين:"و فيه حترمي مجيع أنواع الضرر إال  ،6املراد
 7بدليل".

أما أثر اخلالف يف القاعدة فيظهر يف املسكوت عنه و يتخرج عليها ما أشكل حاله، كاحليوان 
و يلحق ،  8مسه، و النهر إذا مل يعرف حاله هل هو مملوك أو مباح...اجملهول و النبات ا هاملشكل أمر 

بذلك اخلالف فيما أحدثه الناس من الشروط و العقود و أنواع العادات و املعامالت، دون أن يرد فيها 

                                                           
 .233سورة البقرة، اآلية:  -1

 .231سورة البقرة، اآلية:  -2
 .282سورة البقرة، اآلية:  -3

 .406ني، مصدر سابق، ص سرفع احلرج، الباح -4
 تقدم خترجيه. -5
 .128، ص 3احلسن البدخشي، مصر، )د.ت(، جشرح البدخشي، منهاج العقول، حممد بن  -6

 .22، ص 4شرح الزرقاين على موطا مالك، ج -7
 .75األشباه و األنظار، ابن جنيم، مصدر سابق، ص  -8
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ع فعلى التفصيل املذكور يباح ما تبني نفعه، و هو عمل اجملامع الفقهية، م ،دليل خيص نوعها أو جنسها
ذلك أن ترجيح النفع أو الضرر ال ينبغي أن يكون مبعزل عن فقه  ،استشارة أهل اخلربة يف كل اختصاص

 الواقع و مقتضياته أو ما يعرف بتحقيق املناط على املعىن األعم.

 

 مناقشة و ترجيح:الفرع الثاني :

األخري، و الذي من خالل عرض أقوال العلماء يف املسألة و مداركها، ميكن القول أن الرأي 
يقتضي التفريق بني املنافع و املضار هو األقرب إىل مسلك أهل التحقيق، و درك مقاصد التشريع،        

و بيان ذلك أن تعميم القول باإلباحة مما مل يقل به أحد حتقيقا خلروج املضار عن مقتضى التخيري 
 ،التيسري و رفع احلرج اليت انبىن عليها التشريع أما القول باحلظر فبعيد ملنافاته قواعد ،مبجموع أدلة الشرع

ذلك إنه إن كان املراد به التوقف عن احلكم يف املسألة بنفي         أو إثبات  ،و يف القول بالوقف نظر
لكل واقعة حكم علمه من علمه و جهله من جهله،و األصل بذل الوسع يف ففهو سلبية تأباها الشريعة 

ال خيلوا األمر من قائم على ذلك، و ذهب الشيخ اخلضري إال أن املراد  الكشف عن أحكام الشرع، و
 و قد تبني كونه مرجوحا. ،1االمتناع عن العمل فيلحق القول باحلظر

و إن كان من املتقدمني من يرى أن إضافة القول بالوقف إىل مجلة األقوال يف املسألة، خلط وقع 
بعده، و التحقيق أهنم " مل حيكوا قوال بالوقف كما هناك  فيه البعض، استصحابا ملا قبل السمع إىل ما

 فخرج عن حمل النزاع. ، 2ألن الشرع ناقل"

و عليه تكون قاعدة األصل يف املنافع احلل و يف املضار التحرمي أقرب كما تقدم إىل مقاصد 
و ال يكون  ،و األجرى على مسالكه ملا علم من ابتنائه على جلب املصاحل و دفع املفاسد ،التشريع

أما كون املنافع و املضار عامتها أن تكون إضافية ختتلف حبسب  ،ذلك إال بإباحة املنافع و حترمي املضار 
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األحوال و األوقات و األشخاص، و إذا كانت كذلك فكيف يتوارد األمر و النهي على حمل واحد؟ 
ه معيار الغلبة،  فيما يذهب إليه شيخ فجوابه أن املراد باملنافع و املضار ما اعتربه الشارع كذلك و ضابط

املقاصديني ذلك أن "املصلحة إذا كانت غالبة عند مناظرهتا مع املفسدة يف حكم االعتياد فهي 
و كذلك املفسدة ،فإن تبعتها مفسدة فليست مبقصودة يف شرعية ذلك الفعل و طلبه  ،املقصودة شرعا

   1االعتياد فرفعها هو املقصود شرعا".إذا كانت هي الغالبة بالنظر إىل املصلحة يف حكم 

، فوجب الرد و احلال كذلك إىل ما التعارض و إن كان مثل هذا املعيار، قد يشكل أمره حال 
و بيان ذلك أنه مىت تعارضت مصلحتان يف مناط واحد،حبيث ال بد لنيل  ،الرتجيح  قواعد تقرر يف

 وانب ثالثة :من حيث اعتبار ذاهتا إحدامها من تفويت األخرى ،وجب عرضها على النظر من ج

 و قيمتها ،و مرتبتها من حبث كوهنا ضرورية أو حاجية أو حتسينية ، ومن حيث اعتبار عمومها 

 ،فيقدم الضروري على احلاجي 2و خصوصها ،و من حيث القطع حبصوهلا و عدمه 

:"الشريعة مبناها على  يقول ابن القيم و التحسيّن ،و العام على اخلاص ، و القطعي على الظّن ...،
حتصيل املصاحل حبسب اإلمكان ،و أن ال يفوت منها شيء ،فإن أمكن  حتصيلها كلها حصلت ،و إن 

 .3تزامحت و مل ميكن حتصيل بعضها إال بتفويت البعض قدم أكملها و أمهها و أشدها طلبا للشارع"

الدفع كان أوىل ،و إن تعذر قدم الراجح و قد تتعارض املصاحل و املفاسد،فإن أمكن اجلمع بني اجللب و 

 أمكن فإن ومفاسد مصاحل اجتمعت ذاإ على املرجوح ،ويف هذا املعىن يقول العز بن عبد السالم :"

فَات َُّقوا اللََّه ﴿: وتعاىل سبحانه لقوله فيهما تعاىل اهلل ألمر امتثاال ذلك فعلنا املفاسد ودرء املصاحل حتصيل
 وال املفسدة درأنا املصلحة من أعظم املفسدة كانت  فإن والتحصيل الدرء تعذر وإن ،4﴾ َما اْسَتطَْعُتمْ 
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 املفسدة، التزام مع املصلحة حصلنا املفسدة من أعظم املصلحة كانت  وإن... املصلحة، بفوات نبايل
 .1"فيهما يتوقف وقد بينهما يتخري فقد واملفاسد املصاحل استوت وإن

و الغالب أن اليقع التساوي بني املصاحل و املفاسد من كل وجه ،حبيث يتعذر الرتجيح ، إال أنه ال ميكن 
 القطع بانتفائه من حيث التقريب أو ما ظهر للمكلف أو اجملتهد ،المتناع اإلحاطة مبالبسات 

ال كذلك إال كل مسألة من املسائل ،وخفاء بعض أوجه الصالح و الفساد ،فال يقال بالتخيري و احل
،و قد يقضى بتفدمي دفع املفسدة على جلب املصلحة ملا تقرر 2بعد استفراغ الوسع يف طلب املرجح 

 ،من أن دفع املفاسد أوىل من  جلب املصاحل ،حال التعارض ،إال أن تكون مرجوحة فال يلتفت إليها.
القاعدة و رعي حظوظ املكلفني ملا  ويف ختام املسألة ميكن القول أنه ال خيفى وجه املالئمة بني هذه     

علم من أن النفوس جمبولة على طلب املالئم و دفع املنافر ،و تقدمي األغلب و األقوى حال التعارض، 
إال أن تنزيل مثل هذا األصل حيتاج إىل فقه دقيق لواقع املكلفني ،و قواعد املوازنات و هو ال يقتصر على 

حتدد كل مسألة من املسائل طبيعة اخلربات اليت ينبغي االستعانة هبا  أهل االجتهاد من علماء الشريعة ،إذ
يف تكييف الوقائع و الكشف عن األحكام الشرعية املتعلقة هبا،هذا بالنسبة إىل وظيفة االجتهاد، أما 
بالنسبة إىل كل مكلف يف خاصة نفسه فينبغي يف حقه حتري األقرب إىل مراد الشارع من اجتالب 

 ،و دفع أرذل املفاسد و قد علم قيام احلياة على أساس االختبار أفضل املصاحل 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ﴿ :و البالء ،قال تعاىل  َوُهَو اْلَعزِيُز  ۚ  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيب ْ

،هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن هذه القاعدة جتسيد ألصل جلب املصاحل ،و دفع 3﴾اْلَغُفورُ 
املفاسد حال سكوت الشارع ،مع التنبيه إىل أن املصاحل املعتربة هي املقصود للشارع جلبها و كذلك 

                                                           
 .98قواعد األحكام ،مصدر سابق ،ص -1

إمددا أن يكددون حصددوله أوىل : التفصدديل بددل التقسدديم حصددره إن لدده وجددود ال القسددم هددذا أن واجلددواب يقددول ابددن القدديم نافيددا وقددوع التسدداوي مددن كددل وجدده :"-2
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 ا ،و املعاشر ملوارد التشريع نظرا و تتبعا و عمال،حيصل له من أسبابدفعهاملفاسد هي ما قصد الشارع 
التوفيق ما مييز به بني الصحيح املعترب و املردود امللغى من األدلة و املناسبات، يقول صاحب قواعد 

 أو اعتقاد ذلك جمموع من له حصل املفاسد، ودرء املصاحل جلب يف الشرع مقاصد تتبع ومناألحكام:" 
 وال إمجاع فيها يكن مل وإن قرباهنا، جيوز ال املفسدة هذه وأن إمهاهلا، جيوز ال املصلحة هذه بأن عرفان
 الفضالء من إنسانا عاشر من أن ذلك ومثل. ذلك يوجب الشرع نفس فهم فإن خاص، قياس وال نص

 يعرف مل مفسدة أو مصلحة له سنحت مث ،وصدر ورد كل  يف ويكرهه يؤثره ما وفهم العقالء احلكماء
 تلك ويكره املصلحة تلك يؤثر أنه، عادته من وألفه، طريقته من عهده ما مبجموع يعرف فإنه قوله

 .1"املفسدة
 المطلب الثاني: االحتياط

 الفرع األول :حقيقة االحتياط و أدلته:

 الحقيقة اللغوية: -أ 

 يقال حاطه حيوطه حوطا ،2االحتياط يف اللغة افتعال من حوط و هو الشيء يطيف بالشيء

و احتاط الرجل لنفسه أي ،و حياطة أي حفظه و تعهده، و احتاط الرجل أي أخذ يف أموره باألحزم 
 3و حاطه اهلل حوطا و حياطة صانه و كاله و رعاه.،أخذ بالثقة 

 4و األخذ بأوثق الوجوه.،و قال الفيومي: االحتياط هو طلب األحظ 

  الحقيقة االصطالحية: -ب 

                                                           
 .463قواعد األحكام ،مصدر سابق ،ص-1
 .120، ص 2معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج -2
 .1152، ص 2: الصحاح، جينظر، و 1052، ص 12لسان العرب، مصدر سابق، ج -3
 .60املصباح املنري، مصدر سابق، ص  -4



 األصولية و الفقهية و المقاصدية القواعد):  التشريعية الكليات خالل من االعتبار قواعد                 :                              ثانيالفصل ال
) 

 

254 
 

عريف االحتياط، اصطالحا و إن تقاربت يف مضامينها، حتت تعددت عبارات العلماء يف ت
مسمى الورع أو االحتياط، و مما جاء يف ذلك تعريف ابن عبد السالم حيث يقول:" الورع ترك ما يريب 

 1و هو املعرب عنه باالحتياط".،املكلف إىل ما ال يريبه 

 2را مما به بأس".و قريب من هذا املعىن عرفه القرايف بأنه:" ترك ما ال بأس به حذ

و هو اجتناب ما يتقي املرء أن يكون غري جائز ،و يقول ابن حزم:" االحتياط هو التورع نفسه 
 3و إن مل يصح حترميه عنده أو اتقاء ما غريه خري منه عند ذلك احملتاط".،

حكام " و الشرع حيتاط لدرء مفاسد و منه قول صاحب قواعد األ ،و االحتياط ترك و فعل
 4كما حيتاط جللب مصاحل الندب و اإلجياب".،الكراهة و التحرمي 

و قريب من هذا املعىن ما جاء يف األشباه و النظائر البن السبكي حيث يقول:" اعلم أن مسائل 
كإجياب   االحتياط كثرية يطول استقصاؤها، يرجع حاصلها إىل أن االحتياط قد يكون لتحصيل منفعة

 5و قد يكون لدفع املفسدة كتحرمي وطئها". ،الصالة على املتحرية و إن احتمل كوهنا حائضا

و مثاهلا ما جاء يف تعريفه بأنه: "  ،املعىن الذي جنده متضمنا يف تعريفات بعض الباحثني املعاصرين
 مل ما كان بالفعل و االحرتاز جنس يش،االحرتاز من الوقوع يف منهي أو ترك مأمور عند االشتباه" 

 6و ما كان بالرتك و ما كان بالتوقف أو غريها من الطرق اليت يتحقق فيها االحتياط.
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و تعريفه بأنه:" احرتاز املكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه" و هو يشمل ما كان 
 1بالفعل و ما كان بالرتك و ما كان بالتوقف.

 ا من نصوص الكتاب و السنة، و من مجلة ما جاء يف ذلك:تستمد قاعدة االحتياط مشروعيتهو 

فال خيفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس  2﴾.اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ  قوله تعاىل:﴿
الظَّنِّ  ِإنَّ بَ ْعضَ  قال الرازي:" و قوله تعاىل:﴿ ،3بإمث خشية الوقوع فيما هو إمث و ذلك هو االحتياط

 4﴾ إشارة إىل األخذ باألحوط.ِإْثمٌ 

 5﴾.يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَ ُقوُلوْا رَاِعَنا َوُقوُلوْا انظُْرنَا َواْسَمُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ  و قوله تعاىل:﴿
لئال يؤدي ذلك إىل  ،و وجه الداللة منع املسلمني من قول راعنا و إن كان األصل فيه اإلباحة احتياطا

 سب النيب صلى اهلل عليه و سلم.

 و من السنة:

إن الحالل بين و إن الحرام بين، و بينهما مشتبهات، ال يعلمهن كثير قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
و من وقع في الشبهات وقع في الحرام  ،من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه 

أال و أن حمى اهلل ،أال و إن لكل ملك حمى  ،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
و إذا فسدت فسد الجسد  ،ذا صلحت صلح الجسد كله إة أال و إن في الجسد مضغ،محارمه 

قال البغوي:" هذا احلديث أصل يف الورع و هو أن ما اشتبه على الرجل  6{،كله، أال و هي القلب
و ال يعرف له أصل متقدم فالورع أن جيتنبه و يرتكه، فإذا مل جيتنبه و استمر ،أمره يف التحليل و التحرمي 
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إشارة إىل  -أي يف احلديث -قال ابن رجب:" و فيهو   1إىل الوقوع يف احلرام"،عليه و اعتاده، جره ذلك 
 ، و هو معىن االحتياط.2و أن جيعل اإلنسان بينها و بينه حاجزا"،أنه ينبغي التباعد عن احملرمات 

 الشر إن و طمأنينة الخير فإن يريبك ال ما إلى يريبك ما دع و قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
 3{.ريبة

و هو  ،بيان ذلك أن النيب صلى اهلل عليه و سلم أمر برتك مواقع التهمة و الريب إىل ما ليس كذلك و
املراد باالحتياط،يقول ابن رجب:" و معىن هذا احلديث يرجع إىل الوقوف عند الشبهات و اتقائها، فإن 

 احلالل احملض ال حيصل ملن يف قلبه منه ريب، و الريب مبعىن القلق 

 و أما املشتبهات فيحصل هبا القلق ،ب ، بل تسكن إليه النفس و يطمئن به القلب و االضطرا

 الن َّْفسُ  ِإلَْيهِ  َسَكَنتْ  َما اْلِبرُّ  و منه قوله صلى اهلل عليه و سلم:}4و االضطراب املوجب للشك"،
ْثمُ  ِإلَْيِه اْلَقْلبُ  َواْطَمَأنَّ   5{. اْلَقْلبُ  ِإلَْيهِ  َيْطَمِئنَّ  َوَلمْ  الن َّْفسُ  ِإلَْيهِ  َتْسُكنْ  َلمْ  َما َواإْلِ

و من األدلة التطبيقية، قضاؤه صلى اهلل عليه و سلم باالحتياط يف مناسبات عدة و منها أمره 
و كان سعد ،صلى اهلل عليه و سلم لسودة بنت زمعة رضي اهلل عنها باالحتجاب من ابن وليدة زمعة 

و أمر زوجه ،هلل عليه و سلم فقضى به لصاحب الفراش بن أن وقاص قد اختصم فيه إىل النيب صلى ا
الولد للفراش و للعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة باالحتجاب فقال صلى اهلل عليه و سلم:}

فما رآها حىت لقي  ،{6زوج النبي صلى اهلل عليه و سلم: احتجبي يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة
{ مع احتجبي منه يا سودةمنه قوله صلى اهلل عليه و سلم:}  قال ابن حجر:" و وجه الداللة،7اهلل

                                                           
 . 13، ص 8م، ج1983هد/ 1403، 2شرح السنة، احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب األرناؤوط، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط -1
 .73جامع العلوم و احلكم، مصدر سابق، ص  -2
 .16،ص 2ج.2232، حديث رقم: احلاكم يف مستدركه ،كتاب البيوع ،أخرجه  -3
 .109جامع العلوم و احلكم، مصدر سابق، ص  -4
 ..119،ص 22رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج-5
  هو عتبة بن أن وقاص أخو سعد بن أن وقاص، و قد عهد إليه أن ابن وليدة زمعة منه فاقبضه. -6

 .تقدم خترجيه -7
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أمر سودة باالحتجاب منه احتياطا ،حكمه أنه أخوها ألبيها، لكن ملا رأى الشبه البني فيه من غري زمعة 
   1يف قول األكثر".

حيث إن الناظر يف هذه األدلة و غريها مما سيق يف هذا املقام، جيد أهنا تتفاوت يف داللتها من 
الظهور و اخلفاء ومن حيث اقتضاء  الوجوب و الندب، إال أهنا جمتمعة تقرر أصل االحتياط كقاعدة  

يقول السرخسي:" األخذ باالحتياط أصل يف  ،كلية ، املعىن الذي تواترت عبارات العلماء على إثباته
الفقه، قد استعمله  و قال اجلصاص:" و اعتبار االحتياط و األخذ بالثقة أصل كبري من أصول2الشرع"،

 لعموم خمصص الشريعة من ثابت للدين فاالحتياط و قريب من ذلك يقول الشاطيب:"3الفقهاء كلهم"،
 5و يرى ابن تيمية أنه مسلك و دليل لكثري من الفقهاء يف كثري من األحكام.4". اإلباحة أصل

فقهاء، طعنا يف انتهاضها و يف املقابل فإن هذه األدلة مل تسلم من االعرتاض، و كان من أكثر ال
 إلثبات احلكم باالحتياط وجوبا ابن حزم يف كتابه اإلحكام.

و من مجلة ما جاء يف ذلك قوله:" و ال حيل أن يقضى به على أحد، و ال أن يلزم أحدا لكن يندب 
 6إليه ألن اهلل تعاىل، مل يوجب احلكم به".

دين فيحرم ما مل حيرم اهلل تعاىل، ألنه يكون و يقول يف موضع آخر:" و ال حيل ألحد أن حيتاط يف ال
  7حينئذ مفرتيا يف الدين و اهلل تعاىل أحوط علينا من بعضنا على بعض".

َواَل تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم لِّتَ ْفتَ ُروْا َعَلى  مستدال بقوله تعاىل:﴿
 1﴾.اللَِّه اْلَكِذبَ 

                                                           
 .368، ص 4فتح الباري، مصدر سابق، ج -1
 .21، ص 2مصدر سابق، جأصول السرخسي،  -2
 .101، ص 2م، ج1994، 2الفصول يف األصول، أمحد بن علي اجلصاص، حتقيق: عجيل النشمي، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية، ط -3
 186ص ،1جاملوافقات، مصدر سابق،  -4
 .262، ص 20جمموع الفتاوى، ج -5

 .51، ص 1اإلحكام يف أصول األحكام، مصدر سابق، ج -6
 .10، ص 6املصدر نفسه، ج -7
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ْم َعَلى ُقْل َأرَأَيْ ُتم مَّا أَنَزَل اللَُّه َلُكم مِّن رِّْزق  َفَجَعْلُتم مِّْنُه َحَراًما َوَحالاًل ُقْل آللَُّه َأِذَن َلُكْم أَ  و قوله:﴿
 2﴾.اللَِّه تَ ْفتَ ُرونَ 

حتليله  يقول:" اتضح هباتني اآليتني أن كل من حلل أو حرم ما مل يأت إذن من اهلل تعاىل يف حترميه   أو
 3قد افرتى على اهلل كذبا".،

إال أن الناظر فيما ذهب إليه ابن حزم من خالل رده على خمالفيه جيد أنه مل ينف القول 
باالحتياط كلية، و إمنا أنكر منه ما كان ذريعة إىل التحليل أو التحرمي دون مسوغ صحيح من نص  أو 

 ا ما كان على جهة الندب، تورعا إمجاع،و هو جار على مسلكه يف رد العمل بالقياس، أم

و اجتنابا ملظنة الريب و التهمة فال خالف يف إثباته، املعىن الذي عرب عنه يف تعريفه لالحتياط بقوله:" 
 4و ال حيل شيئا إال ما أحل اهلل تعاىل".،االحتياط كله أن ال حيرم املرء شيئا إال ما حرم اهلل تعاىل 

إن ما قد يعده البعض احتياطا مما هو من قبيل الوسوسة        و مجعا بني ما تقدم ميكن القول،
أما ما ذهب إليه اجلمهور من القول باألخذ باألحوط،  ،و التنطع، الثابت من الشرع رده و إلغاؤه

املستند إىل النصوص اجلزئية و األصول الكلية، هو مسلك جار على مقاصد التشريع، مىت حتققت 
و احلكم باإلجياب أو الندب، مرده إىل القطع أو الظن جبلب الصالح        مضانه، و استوفيت ضوابطه 

أو درء الفساد، فما كان مقطوعا بالتوسل به إىل جلب مصلحة أو درء مفسدة، أو مظنونا ظنا غالبا، 
وجب األخذ به احتياطا، أما ما كان دون ذلك فالندب مسلك حممود، حيث ال يصلح لعموم املكلفني 

ترك كل مفسدة و إن كانت موهومة و حتصيل كل مصلحة و إن كانت دون القطع أو محلهم على 
 الظن،يقول العز بن عبد السالم:" و االحتياط ضربان:

                                                                                                                                                                                           
 .116سورة النحل، اآلية:  -1
 .59سورة يونس، اآلية:  -2
 .12، ص 6اإلحكام يف أصول األحكام، مصدر سابق، ج -3
 . 13، ص 6املصدر نفسه، ج -4
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ما يندب إليه و يعرب عنه بالورع...كاخلروج من خالف العلماء عند تقارب املآخذ         و   أحدهما:
ة، فمن شك يف عقد من العقود أو يف شرط كاجتناب كل مفسدة موهومة، و فعل كل مصلحة موهوم
و لو شك يف إبراء دين أو تعزير أو حد أو ،من شروطه أو يف ركن من أركانه فليعده بشروطه و أركانه 

 قصاص فليربأ من ذلك ليحصل على أجر احملسنني و يربأ خصمه بيقني.

رميه، فإذا دارت املصلحة بني ما جيب لكونه وسيلة إىل حتصيل ما حتقق وجوبه أو درء ما حتقق حت ثانيا:
اإلجياب و الندب، فاالحتياط محلها على اإلجياب ملا يف ذلك من حتقق براءة الذمة و إن دارت املفسدة 

   1بني الكراهة و التحرمي، فاالحتياط محلها على التحرمي".

مثارات  إن النظر يف حكم االحتياط و تردده بني الوجوب و الندب مرده إىل تبني مقتضياته من
حيث علم أن ال احتياط حال قوة دليل احلل أو احلرمة، و إمنا جمال النظر فيما وقع فيه  ،االشتباه

ة يف هذا املقام ما ذكره يساالشتباه. حيث تتماثل املآخذ و املدارك فيقع االلتباس ، و من املباحث النف
 نحو اآليت:صاحب اإلحياء، يف بيان مثارات االشتباه و أقسامها فكانت على ال

 الفرع الثاني: مثارات االشتباه :

 المثار األول: الشك في السبب المحلل و المحرم 

 و هو أربعة أقسام:

أن يكون التحرمي معلوما من قبل، مث يقع الشك يف احمللل، فهذه شبهة جيب اجتناهبا،  و  القسم األول:
حيرم اإلقدام عليها، فمن رمى صيدا فوقع يف املاء فصادفه ميتا، ال يدرى إن مات باجلرح أو الغرق فإن 

 الصيد حيرم ألن األصل املنع.  

                                                           
 .268قواعد األحكام، مصدر سابق، ص  -1
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و قد سأله عن الكلب جيده مع كلبه املعلم  ،امتو على هذا ينزل قوله صلى اهلل عليه و سلم لعدي بن ح
 1{.آَخرَ  َكْلب    َعَلى ُتَسمِّ  َوَلمْ  َكْلِبكَ   َعَلى َسمَّْيتَ  فَِإنََّما تَْأُكلْ  َفاَل  و قد أرسله للصيد:}

الشك يف احملرم بعد العلم باحلل، فاألصل احلل، إعماال لقاعدة اليقني ال يزول بالشك،  القسم الثاني:
إال أنه قد يفىت بالتحرمي جبهة الندب ال الوجوب، و منه فتوى الشعيب لرجلني تنازعا أيهما أحسد فزوجته 

زوجني معا إمنا حتمل طالق ثالثا، فأشكل األمر، باالجتناب، على معىن أن فتوى اإلمام القاضية بتحرمي ال
على الورع ال على التحرمي احملقق و يشهد لذلك ما تقرر من تغليب جانب احلظر يف نظر الشرع و إن 

  2قل أثره و قوي مدرك احلالل.

و مثاله حال األموال عند فساد الزمان. و  ،اختالط حرام غري حمصور حبالل غري حمصور القسم الثالث:
هذا القسم ال يقتضي التحرمي، إال إذا اقرتن بالشيء املعني أمارة تؤذن احلكم فيه أن االختالط يف 

 بتحرميه، أو يكون األمر من باب الورع تنزيها.

و قد يشكل على مثل هذا التقسيم حد احملصور، إذ ال ضابط، األمر الذي مل يغفل عنه الغزايل، 
لعسر على الناظر عدهم مبجرد و رده إىل التقريب حيث يقول:" كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد 

النظر فهو غري حمصور، و ما سهل فهو حمصور، و بني الطرفني أوساط متشاهبة تلحق بأحد الطرفني 
   3بالظن".

و مثاله أن يؤدي اجتهاده إىل جناسة أحد اإلناءين باالعتماد على عالمة معينة توجب غلبة 
 الظن فتوجب حترمي شربه كما أوجبت منع الوضوء به.

 لمثار الثاني: شك منشؤه االختالط ا

 و حاصله ثالثة أقسام:

                                                           
ن َسانِ  َشَعرُ  ِبهِ  يُدغ َسلُ  اَلِذي ال َماءِ  بَاب،  ال ُوُضوءِ  ِكَتاب أخرجه البخاري يف صحيحه ، -1  77،ص1:ج 175،حديث رقم  اإل ِ
 .112م، ص 2009هد/ 1430، 1مدارس النظر إىل الرتاث و مقاصدها، األخضر األخضري، دمشق، دار الريادة، ط -2
 .127، ص 2إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج -3
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أو        ،ت امليتة مبذكاة أو عشر مذكيات طأن تستبهم العني بعدد حمصور كما لو اختل القسم األول:
 اختلطت رضيعة بعشر نسوة فهذه شبهة جيب اجتناهبا اتفاقا لتعذر االجتهاد.

 حمصور فاحلكم احلل رفعا للحرج، كما لو اختلطت اختالط حرام حمصور حبالل غري القسم الثاني:
 رضيعة بنسوة بلد كبري، فإذن ذلك ال جيب اجتناب نكاح نساء البلد.

أن يكون األصل التحرمي و لكن طرأ ما أوجب حتليله بظن غالب، فاملختار حله مىت  القسم الثالث:
و إن كان الورع و التنزيه يقتضي االجتناب، و مثاله أن يرمي  ،استندت غلبة الظن إىل سبب معترب شرعا

إىل صيد فيتغيب، مث يدركه ميتا و ليس عليه أثر سوى سهمه مع احتمال كونه مات بسبب آخر، فإن 
ظهر أثر األخري وجب اجتنابه و حلق بالقسم األول، و إن مل يظهر، فاألصل احلل،            و 

 أَثَ رُ  ِإالَّ  ِبهِ  لَْيسَ  يَ ْوَمْينِ  َأوْ  يَ ْوم   بَ ْعدَ  فَ َوَجْدَتهُ  الصَّْيدَ  رََمْيتَ  َوِإنْ :} ه و سلمالشاهد قوله صلى اهلل علي
  1{.تَْأُكلْ  َفاَل  اْلَماءِ  ِفي َوَقعَ  َوِإنْ  َفُكلْ  َسْهِمكَ 

أن يكون احلل معلوما، و لكن يغلب على الظن طريان حمرم بسبب معترب يف غلبة الظن  القسم الرابع:
 شرعا. فريفع االستصحاب و يقضى بالتحرمي مبوجب الظن الغالب.  

 .المثار الثالث: أن يتصل بالسبب المحلل معصية تعتري قرائنه أو لواحقه أو سوابقه أو عوضه

داء لصالة اجلمعة و البيع على البيع و الذبح بالسكني و مثال معصية القرائن، البيع وقت الن
املغصوبة...و الناظر يف هذه التصرفات جيد أهنا يتجاذهبا طرفا الكراهة و التحرمي و الصحة و الفساد      

و ليس القول واحد فيها عند مجيع املذاهب، و مرده ذلك إىل ما هو معلوم عند أهل األصول، من 
أو عدمه، حال كون املنهي عنه أمرا خارجا عن العقد، و عليه اختلفوا يف حكم اقتضاء النهي الفساد 

 فهل الشيء عن النهي فأماقول ابن العرن"البيع عند النداء األخري كصالة اجلمعة و البيع على البيع ي
 يدل الشيء عن النهي قائلون فقال ،فيها العلماء اختلف حسنة مسألة فهي عنه املنهي فساد على يدل

                                                           
 453،ص 3ج.5484إذا غاب عنه، حديث رقم: باب الصيد  كتاب الذبائح و الصيد ،،هرواه البخاري يف صحيح -1
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 أن مذهبه من والصحيح،... فساده على يدل ال آخرون وقال شرعا به االعتداد وعدم فساده على
 املنهي يف ملعىن كان  فإن غريه يف ملعىن يكون وهني عنه املنهي يف ملعىن يكون هني : قسمني على النهي

 على يدل ال أنه فيه األغلب أن إال خيتلف فذلك عنه املنهي غري يف ملعىن كان  وإن، فساده على دل عنه
و االحتياط يقتضي االجتناب، إال أنه خيتلف من حيث القول بالوجوب أو الندب ، 1" الفساد

 باختالف القرائن و أثرها يف التصرفات صحة و فسادا.

و بيع ،أما مثال اللواحق، فهو كل تصرف يقضي يف سياقه إىل معصية كبيع العنب ممن يعصره مخرا  
 الفتنة...و قد تقدم ذكر خالف أهل العلم يف مسألة الذرائع املفضية إىل املفاسد،السالح لصاحب 

 2حتصيال ملقاصد الشارع يف جلب املصاحل و دفع املفاسد. ،و ترجيح القول بوجوب االحتياط 

أو رعت يف مرعى  ،و مثال معصية السوابق أو املقدمات  االمتناع من أكل شاة علفت بعلف مغصوب
 4من امتناعه من املاء املساق يف هنر أمر حبفره ظامل.، 3ما نقل عن بشر بن احلارث و منه ،حرام

و اجلامع هو أن التعلق يف هذه املوارد باالمتناع هو من قبيل الورع الذي ال ميكن تكليف عامة 
ذلك أنه قد علم أن عموم املكلفني ال يصلحهم ترك كل مفسدة و إن كانت موهومة لذلك 5اخللق به،

 رعيا ألحواهلم و تقريرا ملقصد التوسط و رفع احلرج. ،د أصل االحتياط بني الوجوب و الندبترد

 المثار الرابع: االختالف في األدلة

و حقيقته أن تتعارض أدلة التشريع فيما يظهر للمجتهد فيشكل على الفقيه محل الشيء على 
املدارك فيفىت مبا قوي دليله و انتهضت حجته و مرد ذلك إىل االجتهاد و الرتجيح بني ،احلل أو احلرمة

                                                           
 71،ص مصدر سابقاحملصول يف أصول الفقه ، ابن العرن ،  - 1
 و قد ذهب الغزايل يف عرضه ملثارات اإلشتباه و أقسامها إىل خالف ذلك ترجيحا ملذهب الشافعية يف املسألة و اهلل أعلم. -2
املعددروف باحلددايف مددن كبددار الصدداحلني لدده يف الزهددد و الددورع أخبددار و هددو مددن تقددات رجددال احلددديث هددو بشددر بددن احلددارث بددن علددي بددن عبددد الددرمحن املددروزي  -3
 .54، ص 2هد(، األعالم، ج227هد ، ت. 150)
 ي و الزهد للحارث احملاسيب و غريها.روزييف أخبار الورع و الزهد، كتاب الورع البن الدنيا و أن بكر امل ينظر -4
 .118ص  مدارس النظر، مرجع سابق، -5
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هذا يف األحكام و الفتاوى، أما االحتكام إىل الورع فإنه يقضي بالرتك، إذ من املعلوم أن اتقاء مواضع 
 اخلالف مهم يف االحتياط يف حق املفيت و املقلد.

 الشيء و ميكن أن نضيف إىل ما تقدم مثارا خامسا و هو اختالف الفتوى: حيث قد يفىت يف
فهل من االحتياط األخذ باألثقل و ليس دليله  ،الواحد باحلل أو احلرمة، على ما تقرر عند كل جمتهد

بأوىل من دليل القائل باألخف، و الظاهر يف هذه املسألة أن ما جيب يف حق املستفيت حتري حال املفيت 
أما ختيريه بني األخف       ،1احدمن حيث العلم و العدالة و االنتصاب للفتوى و يكفيه خرب العدل الو 

و األثقل فيكفيه فتوى من وثق بعلمه و دينه، يقول صاحب اللمع:" و احلق ال خيتص بأغلط اجلوابني 
 3﴾.يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  قال تعاىل:﴿ 2بل قد يكون احلق يف األخف".

يف جتنب تتبع الرخص:" و إن أراد بالرخص ما فيه  4ا ذهب إليه الزنايتو يقول القرايف تعقيبا على م
سهولة على املكلف، كيف كان يلزمه أن يكون من قلد مالكا يف املياه و األرواث و ترك األلفاظ يف 

 5العقود خمالفا لتقوى اهلل و ليس كذلك".

لقوة جانب  6الرتك احتياطاو إن كان الورع يقتضي إن اختلف احلكم بني التحرمي و اإلباحة، 
املنع، يف الراجح من األقوال،كما أن الورع الفعل مع اعتقاد الوجوب، إن اختلف يف كونه مباحا أو 

و قد تقدم أن ذلك ال يكون إال حال ، 7واجبا، و إن اختلفوا هل هو مندوب أو حرام، فالورع الرتك

                                                           
، الواضدددح يف أصدددول الفقددده، 282، ص 4، اإلحكدددام يف أصدددول األحكدددام، ج256، اللمدددع، ص 122، ص 1: مجدددع اجلوامدددع، مصددددر سدددابق، جينظدددر -1
 .294، ص 1ج
 .257اللمع، مصدر سابق، ص  -2
 .185سورة البقرة، اآلية:  -3
، 22هد و قد نيدف علدى السدبعني، سدري أعدالم الندبالء، ج618ماما مفتيا، تويف سنة شيخ املالكية أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن عياش الزنايت، كان إ -4

 .175ص 
 .141، ص 1الذخرية، مصدر سابق، ج -5
 .08يف هذا املعىن: كشف الشبهات عن املشتبهات، حممد بن علي الشوكاين، مصر، مطبعة املعاهد، )د ت(، ص  ينظر -6
 .368، ص 4الفروق، مصدر سابق، ج -7
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كان أحد املذهبني ضعيف الدليل جدا حبيث لو   متاثل املدارك حبيث يشتبه األمر على الناظر أما " إذا
   1و إمنا حيسن مما ميكن تقريره شريعة". ،حكم به حاكم لنقض مل حيسن الورع يف مثله

 :الفرع الثالث :مقاصد االحتياط و عالقتها بحظوظ المكلفين 

إن تقرير أصل االحتياط ليس بعيدا عن مقتضى ما سيقت األدلة له من رعي الشارع حلظوظ 
ذلك أن جلب املصاحل و دفع املفاسد العاجلة و اآلجلة ال يقوم إال على وزان من اجلمع بني  ،املكلفني

قاعديت التيسري و االحتياط، حتقيقا ملعىن االمتثال، و دفعا للريب و الشك عن نفس املكلف، و منعا 
 ذا احتطنا ألنفسنا إىل التحلل من أواصر الشرع، يقول ابن القيم:" فنحن إ يمن االسرتسال املفض

و أخذنا باليقني و تركنا ما يريب إىل ما ال يريب، و تركنا املشكوك فيه للمتيقن املعلوم  و جتنبنا حمل 
االشتباه، مل نكن بذلك عن الشريعة خارجني... و هل هذا إال خري من التسهيل   و االسرتسال حىت 

مدي:" فاألقرب إىل االحتياط يكون مقدما لكونه و يقول اآل   2ال يبايل العبد بدينه و ال حيتاط له"،
 3أقرب إىل حتصيل املصلحة و دفع املضرة".

و مما ينبغي التنبيه إليه، أن الورع يف الشريعة مسلك حممود، ما مل جياوز احلد املشروع، و إال كان 
  غلوا و تنطعا، نزهت عنهما الشريعة، ملا يرتتب عليهما من ضرر يف نفس املكلف و دينه،

و أعاله " كراهية التكليف و ترك االمتثال باعتقاد الوجوب يف األخذ باألثقل، و اليأس من حتصيل 
 5{.قالها ثالثا،  اْلُمتَ َنطُِّعونَ  َهَلكَ  و دليل ذلك قوله صلى اهلل عليه و سلم:}4مقتضاه"،

 6أقواهلم و أفعاهلم".قال النووي:" هلك املتنطعون أي املتعمقون املغالون اجملاوزون احلدود يف 

                                                           
 .70، ص 4املصدر نفسه، حاشية ابن الشاط، ج -1
 .130، ص 1إغاثة اللهفان، مصدر سابق، ج -2
 .327، ص 4اإلحكام، مصدر سابق، ج -3
 .139يف هذا املعىن: مدارس النظر، مرجع سابق، ص  ينظر -4
 58،ص 8ج.2670باب: هلك املتنطعون، حديث رقم:  كتاب العلم ،أخرجه مسلم يف صحيحه، -5
 .220، ص 16النووي، مصدر سابق، جشرح  -6
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و قال الغزايل استدالال باحلديث:"الورع حسن و املبالغة فيه أحسن و لكن إل حد معلوم" فقد قال 
 فالورع و االحتياط درجات أعالها ورع الصديقني 1{،هلك المتنطعونصلى اهلل عليه و سلم:}

إمنا هو خروج عن مقتضيات  ،و ما زاد ذلك أو نقص، ليس من الورع يف شيء، 2و أدناها ورع العدول 
 التشريع و مقاصده، فكان حريا بالرد و اإللغاء.

 : 3وعليه ميكن إمجال مقاصد االحتياط من حيث عالقتها بإثبات حظ املكلف يف أمور أربعة

:ملا علم من الشارع نوط أحكام التشريع جبلب املصاحل و دفع  أوال :المحافظة على مصالح األحكام
األحكام قد يعرتيها الظن و االشتباه حال النظر و التنزيل على واقع املكلفني ،كان املفاسد وأن هذه 

االحتياط أقرب إىل حتصيل مقاصدها ،ذلك أن جلب مصاحل املأمورات و إن تعاورها الظن و دفع 
 مفاسد املنهيات أوىل من الرتك و اإلعراض عنها بالكلية ،وهو أمر يدركه أسوياء العقول ،يقول الشوكاين

وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ; ألنه إن كان يف نفس األمر حراما فقد برئ من التبعة ، وإن كان  :"
و حتكم مواطن التعارض قواعد الرتجيح ،فيحتاط ،4" حالال فقد استحق األجر على الرتك هلذا القصد

قوة املصلحة أو ضعفها إلثبات األقوى ما ال حيتاط إلثبات األضعف ، وقد تقدم أن األصل يف ذلك 
 من حيث رتبتها يف جمال القصد ، و أثرها يف قيام حياة األفراد و اجلماعة .

ذلك أنه ،و هو جمال للنظر يستدعي من اجملتهد بذل الوسع يف طلب األجرى على مقاصد التشريع 
 و قد يعود حال التقصري خبالف املراد.،موضع مزلة أقدام و مضلة أفهام 

                                                           
 .137، ص 2إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج -1
 138 ، ص2املصدر نفسه، ج -2

 75ص-62م، ص2007-ه1428،1يف ذلك :نظرية االحتياط الفقهي ،حممد عمر مساعي ،بريوت ،دار ابن حزم ،ط  ينظر- 3
 1072ص – 1071نيل األوطار ،مصدر سابق ،ص - 4
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من أهم مقاصد االحتياط برائة الذمة و اخلروج من عهدة التكليف الذمة و سالمة العرض:ثانيا :برائة 
فإن للشريعة طرفني : أحدمها : طرف التخفيف يف التكليف . واآلخر : طرف بيقني يقول ابن العرن "

  1"االحتياط يف العبادات  فمن احتاط استوف الكل ، ومن خفف أخذ بالبعض
واملراد أن جمانبة الشبهات ،  2"فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضهالسالم "و الشاهد قوله عليه 

أدعى إىل درك املراد من حيث حتصيل ثواب الفعل و األمن من مغبة الرتك ، أما سالمة العرض فهو أمر 
من قررته النصوص و تشهد به العوائد و التجارب ،"فاملدمن على انتهاك الشبهات ،ال يسلم يف الغالب 

،يقول احلافظ ابن حجر يف مقام البيان ملا يستفاد من حديث 3قول يطعن يف عرضه أو ملز يشني شرفه "
وفيه دليل على أن من مل يتوق الشبهة يف كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن النهي عن الشبهات "

ويدخل يف هذا املعىن ترك مواطن ، 4"فيه ، ويف هذا إشارة إىل احملافظة على أمور الدين ومراعاة املروءة
و إمنا لدى غريه أيضا ،جتنبا إلساءة الظن به ، و ،التهمة و الريبة ال فيما يتعلق خباصة نفسه فحسب 

حترزا من جرائر التهم أن تنال من عرضه فيتنغص عيشه و يتكدر صفوه  ،وعلى ذلك كان النيب صلى 
 بِن تِ  َصِفَيةَ السالمة من الناس ،عن أم املؤمنني  اهلل عليه و سلم يرن أصحابه  و يرشدهم إىل طلب

ثْ ُتهُ  لَْياًل  َأُزورُهُ  فَأَتَ ْيُتهُ  ُمْعَتِكًفا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   }: قَاَلت   ُحَيي    ُقْمتُ  ثُمَّ  َفَحدَّ
 رَأَيَا فَ َلمَّا اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  رَُجاَلنِ  َفَمرَّ  زَْيد   ْبنِ  ُأَساَمةَ  َدارِ  ِفي َمْسَكنُ َها وََكانَ  لِيَ ْقِلَبِني َمِعي فَ َقامَ  فَانْ َقَلْبتُ 

 بِْنتُ  َصِفيَّةُ  ِإن ََّها ِرْسِلُكَما َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فَ َقالَ  َأْسَرَعا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ 
ْنَسانِ  ِمنْ  َيْجِري الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا اللَّهِ  ُسْبَحانَ  فَ َقااَل  ُحَييٍّ   َوِإنِّي الدَّمِ  َمْجَرى اإْلِ

 .5{َشْيًئا قَالَ  َأوْ  ُسوًءا قُ ُلوِبُكَما ِفي يَ ْقِذفَ  َأنْ  َخِشيتُ 
األصل يف االحتياط ترك مواطن الشبهات مرانا للنفس على الطاعة  ثالثا :تعويد النفس على االمتثال :

و دربة على االمتثال، و بيان ذلك أن الشارع احلكيم جعل بني احلالل و احلرام سرتة من جترأ عليها 
                                                           

 63،ص 2أحكام القرآن ،مصدرسابق ،ج  - 1
 .تقدم خترجيه  - 2
 71نظرية االحتياط الفقهي ، مرجع سابق ص - 3
 80،ص 1فتح الباري ، مصدر سابق ،ج  - 4
 متفق عليه - 5
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 يرعى كراع  الشبهات في وقع ومن:"استهان باملنهيات و انتهاك احملرمات ، قال صلى اهلل عليه و سلم 
فتبني أن الواقع يف الشبهات واقع يف احلرام غالبا لوقوع التقصري من ، 1يواقعه " أن أوشك الحمى حول

و ملا تورثه يف النفس من جرأة على املعاصى و قد علم "أن ، حيث هو مطالب بالتحري و االحتياط
الورع و ،ويف املقابل فان التزام جانب 2املتجرئ على األخف باإلخالل به معرض للتجرؤ على ما سواه" 

االحتياط الشرعي يف غري تفريط أو إفراط مظنة حسن االمتثال ،ألن تارك مواطن التهم حري برتك ما 
تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تَ ْقَربُوَها َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاِس :﴿ ومنه قوله تعاىل  هو آكد منها و أقوى،

 فهو بشرائعه والعمل اهلل طاعة يف كان  من: " صاحب الكشاف يف تفسري اآليةيقول ، 3﴾َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ 
 أن فنهى ذلك يف بولغ مث ،الباطل حيز يف وقع تعداه من ألن يتعداه أن فنهى احلق حيز يف متصرف

 متباعدا الواسطة يف يكون وأن ،الباطل يداين لئال والباطل احلق حيزي بني احلاجز هو الذي احلد يقرب
 4يتخطاه" أن عن فضال الطرف عن

علم أن االحتياط سبب يف حفظ مصاحل األحكام حال االشتباه ، و أنه  ملارابعا :حصول االطمئنان :
ذريعة إىل حسن االمتثال و اخلروج عن عهدة التكاليف بيقني ،و السالمة من الناس ،كان أدعى 

 الريب و اخلشية من مغبة التقصري ،حلصول االطمئنان ،ذلك أن النفس تواقة إىل ما يقطع أسباب 
و مسلك االحتياط مما يدرك به ذلك، إال أنه مسلك عزيز ال جيّن مثاره إال من أضاء قلبه بنور الورع 

 قَ ْلَبكَ  اْستَ ْفتِ  }وكان يف أفعاله  و تروكه متشوفا إىل مرضاة الرب وهو املراد بقوله عليه السالم 
ْثمُ  الن َّْفسُ  ِإلَْيهِ  اْطَمأَنَّتْ  َما اْلِبرُّ  َمرَّات   َثاَلثَ  نَ ْفَسكَ  َواْستَ ْفتِ   ِفي َوتَ َردَّدَ  الن َّْفسِ  ِفي َحاكَ  َما َواإْلِ

َتاكَ  َوِإنْ  الصَّْدرِ  تَ ْوكَ  النَّاسُ  َأف ْ يقول الغزايل يف بيان حقيقة استفتاء القلب و أي نوع يعول  ،5{َوَأف ْ
مث ال ،حيث أباح املفيت أما حيث حرمه فيجب االمتناع  وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به": عليه

                                                           
 تقدم خترجيه  - 1
 22ص ، 2،ج  املوافقات ، مصدر سابق - 2
 187سورة البقرة ،اآلية : - 3
 159،ص  1الكشاف ،مصدر سابق ،ج  - 4
 .533،ص 29بن معبد األسدي ،جأخرجه أمحد يف مسنده من حديث وابصة  - 5
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ورب شره متساهل يطمئن إىل كل شيء وال ،يعول على كل قلب فرب موسوس ينفر عن كل شيء 
وهو احملك الذي ميتحن به  ،اعتبار هبذين القلبني وإمنا االعتبار بقلب العامل املوفق املراقب لدقائق األحوال

هذه  فيه فمن مل يثق بقلب نفسه فليلتمس النور من قلب ،القلب يف القلوبخفايا األمور وما أعز هذا 
، فانتفى أن يكون مثل هذا املدرك دليال لتحكيم األهواء و ،إمنا هو كما  1" الصفة وليعرض عليه واقعته

تقدم مسلك يف تنزيل األحكام و التصرفات وفق مقتضيات الشرع على وجه ترتك فيه ذرائع الوقوع يف 
هيات، و ترك املأمورات حال متاثل املدارك حيث ال سبيل للقطع بأحدها .يقول الشاطيب ردا على املن

 وإمنا من اعترب مثل هذا النص و ما يقارب معناه دليال على ثبوت األحكام بطريق استفتاء القلب "
  ،وما بني واحلرام بني احلالل والسالم الصالة عليه قوله فيه أعمل فيما املذكورة األحاديث إعمال يستقيم

 ،املعىن هذا يف مما ذلك وغري واللباس والنكاح والشراب والطعام املاء استعمال من العادات قبيل من كان
 أحالل يدرى ال الذي املشتبه األمر وهو - إشكال فيه وما التحرمي بني هو وما احللية بني هو ما فمنه
 .2حباله" هجهل مع اإلقدام من أوىل اإلقدام ترك فإن حرام أم هو

 الضرر )ال ضرر و ال ضرار(:المطلب الثالث :نفي 
 :أدلتهاالفرع األول :حقيقة القاعدة و 

القاعدة لفظ حديث نبوي يف مرتبة احلسن، إال أن الشواهد القرآنية و النبوية ترتقي هبا لتنتهض 
الضرار مجيعا و حترمي واحدة من كليات التشريع،ذلك أن مقتضاها "عموم النهي عن أحاد الضرر و 

و قد جاءت بصيغة النفي فكانت أبلغ يف النهي، و هو معىن يف غاية العموم باتفاق، و إن  ،3ذلك"
اختلفوا يف املراد بالضرر و الضرار و الفرق بينهما على أقوال مجعها صاحب التمهيد، فكان من مجلتها 

ى وجه التأكيد و قيل الضرر عند أهل العربية أن الضرر و الضرار لفظتان مبعىن واحد تكلم هبا مجيعا عل
 و معىن ال ضرر ال يدخل على أحد ضررا مث يدخله على نفسه  ،االسم و الضرار الفعل

                                                           
 118ص 2إحياء علوم الدين ،مصدر سابق ،ج  - 1
 158ص  ،االعتصام ،مصدر سابق - 2
 .474، ص 8م، ج1981هد/1401األوقاف، ط املعيار املعرب و اجلامع املغرب، أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي، املغرب، وزارة  -3
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 و معىن ال ضرار، ال يضار أحد بأحد.

و الضرار ما ال منفعة لك فيه و جلارك ،و قيل الضرر مالك فيه منفعة و على جارك فيه مضرة 
، و مما جاء يف التفريق 1بد الرب تعقيبا:" و هذا وجه حسن املعىن يف احلديث"فيه مضرة، يقول ابن ع

الضرار أن تضر مبن قد أضر بك، من غري جهة االعتداء باملثل  ،بينهما أن الضرر أن تضر مبن ال يضرك 
    2و االنتصار باحلق.

املقصود من و ما يظهر أن كل واحد من هذه املعاين ال خيرج عن حقيقة الضرر أو الضرار 
أو على وجه املقابلة كما يقتضيه معىن الضرار  ،الشارع منعهما إما على جهة اإلطالق يف مسمى الضرر

 إال أن يدل الدليل على التخصيص. ، 3فيما ذهب إليه البعض

و ال يكاد أن حياط بوصفه إال  ،و هو لفظ عام كما يقول ابن عبد الرب:" متصرف يف أكثر أمور الدنيا
 4أن الفقهاء ينزعون به يف أشياء خمتلفة".

و املراد يف هذا املقام، أن تصرف املكلف يف طلب حظ النفس كسبا و انتفاعا مقيد بعدم إحلاق الضرر 
إذ يكون و احلال كذلك من باب الظلم الذي تواترت  ،بالغري، على غري جهة اإلذن الشرعي ختصيصا

كما هو مقيد بعدم إحلاق الضرر بالنفس فيما ال خرية له يف ،رع على حترميه مجلة و تفصيالنصوص الش
 و سأتناول املعىن األخري بالتفصيل يف املبحث املتعلق بإسقاط احلظوظ .،إسقاطه من احلظوظ 

من شواهد هذا األصل ما تقدم يف املنع من الضرر و املضارة، و ينضاف إىل ذلك ما جاء يف و 
حترمي الظلم عامة، و قد علم أنه وضع الشيء يف غري موضعه و التصرف يف حق الغري. و جماوزة حد 

 ، فكلما حتقق فيه معىن التعدي و جماوزة احلق إىل الباطل كان حقيقا بالنهي.1الشارع
                                                           

 .158، ص 20م، ج1989هد/1409التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين و األسانيد، يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقيق: سعيد أمحد، ط  -1
 .159، ص 20املصدر نفسه، ج -2
م، 2009هدد/1430، 2اهليثمدي، اململكدة العربيدة السدعودية، دار املنهداج، ط: الفتح املبني بشرح األربعدني، شدهاب الددين أمحدد بدن حممدد بدن حجدر ينظر -3

 .516ص 
 .223، ص 22م، ج 1993هد/ 1414، 1االستذكار، ابن عبد الرب، القاهرة، دار الوعي، ط -4
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و جاء يف احلديث ، 3﴾ثْ َقاَل َذرَّة  ِإنَّ اللََّه الَ َيْظِلُم مِ  و قال:﴿ 2﴾.َوَما رَبَُّك ِبَظالَّم  لِّْلَعِبيدِ  قال تعاىل:﴿
َنُكمْ  َوَجَعْلُتهُ  نَ ْفِسى َعَلى الظُّْلمَ  َحرَّْمتُ  ِإنِّى ِعَباِدى يَا القدسي:" و وجه ، 4" َتظَاَلُموا َفالَ  ُمَحرًَّما بَ ي ْ

خالقهم، فثبت حترميه و هو مليكهم و ، 5الداللة أن اهلل عز و جل قد تقدس و تعاىل عن ظلم العباد
 6{ُيْسِلُمهُ  َواَل  َيْظِلُمهُ  اَل  اْلُمْسِلمِ  َأُخو اْلُمْسِلمُ  قوله صلى اهلل عليه و سلم:} هو من شواهد،بينهم 

 7قال ابن حجر يف شرح احلديث:" هو خرب مبعىن األمر فإن ظلم املسلم للمسلم حرام"،،

 8{. َعَلْيُكمْ  َحَرامٌ  َوَأْمَواَلُكمْ  ِدَماءَُكمْ  ِإنَّ  :}و قال عليه السالم

و منه النهي عن التعدي على النفوس و األموال و األعراض و عن الغضب...و كل ما هو يف معىن 
تواترت على  و يدخل حتته اجلناية على النسل أو العقل، و هو معىن يف غاية العموم ،اإلضرار أو الضرار

 و سرد شواهده مجلة  ،ال يدع جماال للريب أو الشكتقريره كليات الشريعة و جزئياهتا مبا 

 غري أنه قد يكتفي باإلشارة لكوهنا يف غاية الظهور.  ،و تفصيال مما يطول

 و يندرج حتت هذا األصل فروع كثرية أمهها:

 .الضرر يزال 

 .الضرر ال يزال مبثله 

 .يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام 

 .الضرر األشد يدفع بالضرر األحق 

                                                                                                                                                                                           
 .237: معجم مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق، ص ينظر، و 594الكليات، مصدر سابق، ص  -1
 .46سورة فصلت، اآلية:  -2
 .40سورة النساء، اآلية:  -3

 .16،ص 8،ج6737كتاب الرب و الصلة و اآلداب ،باب حترمي الظلم ،حديث رقم :رواه مسلم يف صحيحه. -4
 .46، ص 8يف شرح احلديث: إكمال املعلم بفوائد مسلم، مصدر سابق، ج ينظر -5
 متفق عليه -6
 .123، ص 5فتح الباري، مصدر سابق، ج -7
 39،ص 4يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب حجة النيب صلى اهلل عليه و سلم ،جرواه مسلم  -8
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 .درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل 

و نكتفي متثيال و تفريعا، بيان عالقة القاعدة، بالتعسف يف استعمال احلق و تقدمي املصلحة العامة على 
 اخلاصة، و الضوابط املتعلقة بإسقاط احلظوظ .

 

 

 :مظاهر نفي الضررالفرع الثاني :

 :التعسف في استعمال الحق منع: أوال

تقدم أن كل تصرف يفضي إىل إحلاق الضرر بالغري، ال على جهة إذن شرعي تبني من خالل ما 
احلكم باإلزالة مىت توقف عليه  موجوب الضمان، أ مهو حمل للنهي سواء ترتب عليه فساد التصرف، أ

دفع الضرر بعد الوقوع ،و قد يقضى مبجرد ترتب اإلمث و هو ما يعرف يف خالفهم حول اقتضاء النهي 
إال أن ما يهم يف هذا املقام أن إحلاق الضرر إما أن يكون مبقتضى تصرف غري مشروع  ه،الفساد أو عدم

أصالة كالغصب و السرقة، فال خالف يف املنع منه، و إما أن يكون سببه فعل مشروع ابتداء، و النوع 
بط ارتباطا األخري هو املراد و املعرب عنه يف الكتابات املعاصرة بالتعسف يف استعمال احلق و الذي يرت

وثيقا بالقاعدة السابقة، إال أنه خيتص بالتعدي احلاصل من استعمال احلق الثابت، يتضح ذلك من 
أظهر من  ،و 1خالل ما جاء يف تعريفه بكونه "احنراف احلق عن الغاية اليت شرع من أجلها هذا احلق"

تضى حق شرعي ثبت بأن "ميارس الشخص فعال مشروعا يف األصل مبق للتعسف ذلك تعريف الدريّن
أو مبقتضى إباحة مأذون فيها شرعا، على وجه يلحق بغريه اإلضرار أو  -بعوض أو يغري عوض-له

و بعبارة أدق "مناقضة قصد الشارع يف تصرف مأذون فيه حبسب  ،2خيالف حكمة املشروعية"

                                                           
 .169، ص 3م، ج1997هد/1416، 2الشريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي، عبد السالم التوجني، بنغازي، دار الكتب، ط -1
 .135النظريات الفقهية، مصدر سابق، ص  -2
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نه ال يلزم من و حاصل هذه النظرية فيما يقرره الشاطيب أن الفعل إذا كان جائزا شرعا فإ ،1األصل"
جوازه أن يكتسب صاحبه احلق يف تنفيذه بل البد من النظر إىل نتائجه، فإن كان ال ينتج عنه إضرار 

 على الدليل"و ال حاجة لالستدالل عليه لثبوت ،  2بالغري بقي جائزا على أصله من اإلذن الشرعي
 قصد الفاعل، فإن كان قصده فإن كان ينتج عن التصرف املأذون ضرر فإنه ينظر إىل، 3اإلذن ابتداء"

اإلضرار فال إشكال يف منع القصد من حيث هو إضرار لكن ينظر إىل العمل إذا اجتمع فيه حظ النفس 
مع قصد اإلضرار، فإن أمكن حتصيل املصلحة من وجه آخر منع و إن مل ميكن له ذلك فحقه مقدم و 

زم عن تصرفه، فإما أن يكون  الضرر عاما مينع من قصد اإلضرار ،و إن مل يكن قاصدا إحلاق الضرر و ل
حمل نظر، ذلك أنه إما أن   فيمنع لتقدمي املصلحة العامة على اخلاصة، و إما أن يكون خاصا و هو

يلحقه باملنع منه ضرر و هو حمتاج إىل فعله فيقدم حقه، و إما أن ال يلحقه بذلك ضرر، فينظر إىل 
،أو نادرا فيبقى على أصله من اإلذن ،إذ ال عربة باملوهوم إفضائه للمفسدة من حيث كونه قطعيا فيمنع 

   4من املفاسد، أما لو كانت املفسدة غالبة أو كثرية فهو حمل خالف

حيث اعترب البعض التصرف على الوجه املعتاد  ،و املسألة تتخرج على خالفهم يف أصل سد الذرائع 
صاحب احلق يف التصرف مبقتضاه، كاف للحكم بالصحة و سقوط الضمان، ذلك أنه ال حجر على 

 بل إن حقيقة الضرر منع املرء من التصرف يف ملكه مراعاة لغريه، و يف هذا املعىن يقول ابن حزم:

 5"و ال ضرر أعظم من أن مينع املرء من التصرف يف مال نفسه مراعاة لنفع غريه فهذا هو الضرر حقا"
و يقرر يف موضع آخر أن من تصرف  ،6و يرى السرخسي أن املالك مطلق التصرف يف خالص حقه ،

و الظاهر تقييد ، 7و إن كان يؤدي إىل إحلاق الضرر بالغري،يف خالص ملكه مل مينع منه يف احلكم 
                                                           

 .136املرجع نفسه، ص  -1
 .152الشريعة، محادي العبيدي، دار قتيبة، )د.ت(، ص الشاطيب و مقاصد  -2
 349، ص 2ج املوافقات، مصدر سابق،  -3

 351-349، ص 2ج ، نفسهصدر امل -4
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 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. -7
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وم التصرف مبا كان معتادا حيث جيب الضمان مىت كان على غري الوجه املعتاد، كمن يؤجج نارا يف ي
 .1عاصف فيحرتق ما يليه

و بالرد إىل القواعد العامة و كليات التشريع فإن التصرف املعتاد ليس وصفا كافيا للحكم 
بالصحة، ملا علم من أن التصرفات إمنا شرعت لتحقيق مقصوداهتا، و أنه ال اعتبار هلا ما مل توافق       

دفع املفاسد، على وزان من التوفيق بني حظ أو تالئم مقاصد التشريع، و من مقاصده، جلب املصاحل و 
الفرد و مصلحة اجلماعة، و الرتجيح بني املنافع و املضار، على وجه يقدم فيه األعم على األخص، و 

فيمنع واحلال كذلك، كل تصرف ترتب عنه ضرر عام أو خاص، يربو على  ،األشد على األخف
أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، على أن  املصلحة املتغياة، وفق ما تقرر يف قواعد الشرع من

و ليس من املتعارف يف حقه التجاوز،أما الضرر ،تكون املفسدة من الضرر البني الذي حيصل به التأذي 
، 2إذ لو قيل مبنعه ألدى ذلك إىل تعطيل استعمال احلقوق ،املألوف فالبد من حتمله و التسامح فيه

ق فيما يقرره منهج التحقيق، و مسلك تقصيد األحكام، حبيث ال فيكون حد التعسف يف استعمال احل
 تتنكب عن مقاصد التشريع يقوم على مجلة من الضوابط:

 قصد اإلضرار -أ

و أظهر ،و املراد به أن يستعمل صاحب احلق حقه سلبا أو إجيابا، قاصدا إحلاق الضرر بالغري 
له أن يهدم جداره الساتر جلاره جملرد اإلضرار ال صوره أن ال تكون له مصلحة يف الفعل أو الرتك، و مثا

أما إن كان له مصلحة يف ذلك  و ، 3إلصالح أو هدم، و فيه ذهب ابن القاسم بوجوب إعادة البناء
منع لوجود قرينة على قصد اإلضرار دون وجه ،أمكن حتصيلها على غري الوجه الذي حيصل به الضرر 

 مشروع و لعموم أدلة منع الضرر. 

                                                           
 . 306، 305: جامع العلوم و احلكم، مصدر سابق، ص ينظر -1
 .137يف هذا املعىن: النظريات الفقهية، مصدر سابق، ص  ينظر -2
 .115، ص 7: مواهب اجلليل، مصدر سابق، جينظر -3
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يف البهجة شرح التحفة فيمن حيفر بئرا يتضرر هبا جاره" أما إن وجد عنه مندوحة و مل جاء 
 1يتضرر برتك حفره فال ميكن من حفره لتمحض إضراره جباره".

ن مل ميكن حتصيل تلك املصلحة على غري ذلك الوجه فما يظهر من كالم الشاطيب أن حق فإ
إال أن املراد هنا ما كان إفضاؤه إىل مفسدة غري  ،اجلالب أو الدافع مقدم و مينع من قصد اإلضرار

مقصودة للشارع إيقاعها من احلكم كدفع الظلم عن نفسه و إن وقع بغريه، فحق صاحب اليد      أو 
امللك مقدم، إال أن يسقطه مواساة و إيثارا و هو من مكارم األخالق اليت ال يقضى فيها بالوجوب فيما 

و هو من العموم الذي يعرتيه التخصيص، فقد مينع من طلب حظ نفسه  خال حال االضطرار و احلاجة،
دون قصد اإلضرار إذا ترتب عنه ضرر بالغري، مقصود من الشارع رفعه، كأن يتعلق حبق الشريك أو اجلار 

  2ا مقارنة مبا يلحق بغريه.ري أو مصلحة العموم...مىت كان الضرر الالحق به يس

ه مندوحة إذ يقتضى إمكان حتصيله من جهة أخرى، أو تركه كلية، و و هو معىن قوهلم أن يكون له عن
 يأتى بيانه عند ذكر ضابط التناسب.

 : الباعث غير المشروعب

و هو أن ينطلق صاحب احلق يف التصرف باحلق حتت تأثري باعث غري مشروع و لتحقيق 
و قد تقدم ذكر اخلالف يف أثر  أغراض غري مشروعة، مما يعد احتياال على الغاية اليت قررها الشرع للحق،

القصد غري املشروع على التصرف، و ترجيح القول بالفساد أو ما يقوم مقامه...ذلك أن التصرفات إمنا 
هي مطلوبة لتحقيق مقصوداهتا، فإن هي صرفت عن ذلك خرجت عن كوهنا مشروعة،و منه املنع من 

كيم إمنا منح احلقوق ألصحاهبا حلكمة مقصودة نكاح التحليل و بيع العينة...و غريها، مث أن الشارع احل
له فكان األصل فيه التقييد مبا يكون سببا لتحصيل مراده أو ترك املناقضة على األقل،فتبني أن كل فعل 

                                                           
 .556، ج، ص م1998هد/ 1418، 1البهجة يف شرح التحفة، أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -1
دار      ن، الرياض،كام ، برهان الدين إبراهيم بن فرحو تبصرة احلكام يف أصول األقضية و مناهج األح، : فيما يبني عن ذلك من الفروع الفقهيةينظر -2

 و ما يليها. 258، ص 2م، ج2003هد/1413عامل الكتب، ط 
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كان ظاهره اإلباحة قصد به املخالفة كان حريا بالرتك، تنزيها للشريعة عن العبث و تقريرا ألصل جلب 
 املصاحل و دفع املفاسد.

عدم التناسب بين المصالح المراد تحصيلها و الضرر المترتب عن الفعل بحيث يكون الضرر  :ج
 : 1أعظم

و ينتظم االختالل البني بني مصلحتني فرديتني، و الضرر الفاحش باجلار و كذلك اإلضرار 
عامة على باجلماعة، و إن كان القسم األخري ظاهرا حبيث ال حيتاج إىل كثري استدالل لتقدمي املصلحة ال

اخلاصة، مع إمكان اجلرب بالتعويض، فإن النوع األول و الثاين مما يستدعي النظر، و بيان ذلك أن يف 
استعمال احلق الثابت حق مضمون لصاحبه مىت كان القصد مشروعا فهل ينضاف إىل املقيدات، منع 

 اإلضرار بالغري، حبيث يربوا على املصلحة اخلاصة.

،و كان مستندها ما تواترت على  2فتاوى الفقهاء يف عالقات اجلوار و الشركةو هو األمر الذي قررته 
و  ،تقريره النصوص يف حقوق اجلوار و املسؤولية التضامنية اليت يعرب عنها أصل الوالء و األخوة يف الدين
و  ،3"مبدأ العدل املطلق يف الفقه اإلسالمي" فيما ذهب إليه صاحب نظرية التعسف يف استعمال احلق

إن كان إضافة وصف اإلطالق ملبدأ العدالة مما قد يوقف عنده، ذلك أن األحكام الفقهية الكاشفة ملراد 
الشارع ال ختلو من الظنية فيكون وصف العدل حال التنزيل على واقع املكلفني أمرا ختتلف فيه األنظار و 

 إن كان املقصد واحدا. 

األصول من أن الضرر األشد يدفع بالضرر األخف حال و أهم ما يقوم عليه هذا الضابط، ما تقرر يف 
امتناع التوفيق بني املصاحل و املفاسد املتعارضة، إذ األصل اجلمع حبيث ال يفوت غرض مشروع، إال أن 

 تتعارض، فليزم الرتجيح.
                                                           

 .499، 498نباصي و آخرون، مصدر سابق، ص ر املدخل لدراسة الفقه، الش -1

و         و ما يليلها، تبصرة احلكام، مصدر سابق، الفصل الثالث عشر يف القضداء بنفدي الضدرر  114، ص 7: مواهب اجلليل، مصدر سابق، جينظر -2
 و ما يليها. 556و ما يليها، البهجة شرح التحفة، مصدر سابق، ص  258سد الذرائع، ص 

 .264ص سابق،  رجعالتعسف يف استعمال احلق، م -3
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بقلع خنلة مسرة بن  -صلى اهلل عليه و سلم -و دليل ذلك ما جاء يف السنة النبوية، من قضاء النيب
    1دب دفعا للضرر األشد باألخف.جن

يف ذلك ضرر يسري، فضرر صاحب  -أي صاحب الشجرة-يقول ابن القيم استدالال:" و إن كان عليه
األرض ببقائها أعظم فإن الشارع احلكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرمها فهذا هو الفقه      و القياس و 

  2املصلحة".

فما عليه اجلمهور و منهم متأخري احلنفية منع  ،و اخلالف حاصل فيما دون الضرر الفاحش
 التصرف حال اإلضرار ضررا فاحشا.

جاء يف تبيني احلقائق:" لإلنسان أن يتصرف يف ملكه ما شاء من التصرفات ما مل يضر بغريه 
ضررا ظاهرا...ال ميكن التحرز عنه و القياس أنه جيوز ألنه تصرف يف ملكه و ترك ذلك استحسانا ألجل 

و إن كانت فروع غريهم كاملالكية مثال تقضى مبنع ما كان دونه، فيكون القدر املتفق عليه  ،3حة"املصل
الضرر البني أو الفاحش، و قد عد منه:" ما يكون سبب اهلدم، و ما يوهن البناء، أو خيرج عن االنتفاع 

والظاهر أن حد                        4بالكلية و هو ما مينع احلوائج األصلية كسد الضوء بالكلية".
فينظر إىل املتعارف بينهم وفق ما يقرره الشرع يف ،الضرر الفاحش خيتلف باختالف األزمان و األحوال 

 اعتبار العوائد و األعراف.

المسؤولية ): استعمال الحق دون احتراس و تثبت فيما يمكن االحتراس فيه و التثبت د
ذلك كما يف صور اخلطأ فإن أصل الفعل مباح و صاحبه مل فيفضى إىل اإلضرار بالغري و : (التقصيرية

                                                           
من خنل يف حائط رجل مدن األنصدار قدال: و مدع الرجدل أهلده فكدان مسدرة يددخل  دأخرج أبو داود يف سننه من حديث مسرة بن جندب:"أنه كانت له عض -1

فطلددب إليدده الندديب  إىل خنلده، فيتددأذى بدده و يشددق عليده، فطلددب إليدده أن يبيعدده، فدأىب، فطلددب إليدده أن يناقلدده فدأىب فددأتى الندديب صددلى اهلل عليده و سددلم فددذكر ذلددك لده
يناقله فأىب، فقال: هبه له و لك كذا و كذا أمرا رغبة فيه فأىب، فقال: أنت مضار، فقال رسول اهلل صلى  صلى اهلل عليه و سلم أن يبيعه فأىب، فطلب إليه أن

 .3638{". حديث رقم: فاقلع خنلهاهلل عليه و سلم لألنصاري:}اذهب 
 .682، ص 2(، جالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ابن القيم، حتقيق: نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد ، )د.ت -2
 . 196، ص 4، ج1تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي، القاهرة، املطبعة الكربى، ط -3
 . 306، ص 7م، ج2003هد/2424، 1فتح القدير، كمال الدين حممد بن اهلمام، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -4
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، و هو املعرب عنه يف الفقه بالتصرف 1يقصد به ضرر للغري و لكنه مل حيرتس، فوجب يف حقه الضمان
  2على غري الوجه املعتاد.

فيكون صاحب هذا التصرف و إن كان منشؤه حق ثابت متعسف يف استعماله و إن ارتفع اإلمث، فحق 
 3ال يرفعه اخلطأ، و يعترب مقصرا من حيث ترك النظر و االحرتاس املأمور به.الغري 

كسبا و انتفاعا ال يصح مىت   -حظه-و عليه ميكن القول أن تصرف اإلنسان يف خالص حقه أو
  ،ترتب عنه إحلاق الضرر بالغري فردا أو مجاعة و كان هذا الضرر يربوا على املصلحة املرادة لصاحب احلق

 يصح بقصد اإلضرار أو أن يكون الباعث على الفعل غري مشروع فيتحصل من التقسيم كما أنه ال
املذكور معيارين: معيار ذايت ينظر إىل البواعث النفسية املصاحبة للفعل، و معيار مادي يوازن بني 

 مصلحة الفرد يف التصرف و املفاسد املرتتبة عنه سلبا أو إجيابا.

الب حظ النفس حبيث ال خيرج عن الوجه املشروع، يقول و هي تشكل جمتمعة قيدا يف اجت
الشاطيب:" إمنا الفرض أن تكون احلظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشرع من غري تعد يقع يف طريقها و 
أيضا فإمنا حدت احلدود يف طريق احلظ، أن ال خيل اإلنسان مبصلحة غريه فيتعدى ذلك إىل مصلحة 

دود إال لتحرى املصاحل على أقوم سبيل بالنسبة إىل كل أحد يف نفسه، فإن الشارع مل يضع تلك احل
فتبني أن منع التعسف يف استعمال احلق حتصيل حلظوظ املكلفني فيما اعتربه الشارع و ما ألغاه ، 4نفسه"

 ،إذ ال حيصل اجلمع بني مصلحة اخلاصة و العامة إال بذلك.

القرآين و النبوي، مبا يفيد القطع حال  مبثوثة يف ثنايا اخلطابفمجلة مدارك منع التعسف  أما
 االجتماع لعموم املعىن املراد.

                                                           
 .198ص  املقاصد العامة للشريعة، مصدر سابق، -1
 .306: جامع العلوم و احلكم، مصدر سابق، ص ينظر -2
 .357،ص 2ج يف هذا املعىن: املوافقات، مصدر سابق،  ينظر -3

 .191،ص  2ج  املوافقات، مصدر سابق،  -4
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َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروف  َأْو َسرُِّحوُهنَّ  و من ذلك قوله تعاىل:﴿
َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن  و قوله تعاىل:﴿ 1،﴾ِبَمْعُروف  َواَل ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِّتَ ْعَتُدواْ 

 2﴾.َأرَاُدوْا ِإْصالًحا

ملن يقصد  -أي ممارسة احلقوق-و اآليتان تدالن داللة ظاهرة، أن اهلل سبحانه إمنا أباح تعاطي األسباب
 لغرض سوى اإلضرار هبا الصالح دون اإلضرار إذ ينهى الشارع الزوج أن يستعمل حق املراجعة ال

يقول ابن العرن يف تفسري اآلية األوىل:" هذا يدل على أن الرجعة ال تكون إال بقصد ، 3بالزوجة املطلقة
 4الرغبة فإن قصد أن مينعها النكاح و يقطع هبا يف أملها من غري رغبة اعتداء عليها فهو ظامل لنفسه".

َر ُمَضارٍّ ِمن ب َ  و منه املنع من وصية الضرار، قال تعاىل:﴿ ، فالوصية 5﴾ْعِد َوِصيَّة  يُوَصى ِبَها َأْو َدْين  َغي ْ
حق ثابت للموصى إال أن الشارع منع منها ما قصد به إضرار الورثة كالوصية ألحدهم أو بأكثر من 

 يقول الرازي يف بيان وجوه الضرار يف الوصية:" ،6الثلث و اإلقرار بالدين حماباة سواء كان لوارث أم لغريه
 ماله بكل يقر أن وثانيها ،الثلث من بأكثر يوصي أن أحدها وجوه على يقع الوصية يف الضرار أن واعلم

 أن رابعها و، الورثة عن للمرياث دفعا له حقيقة ال بدين نفسه على يقر أن وثالثها، ألجنيب ببعضه أو
 أو خبس بثمن شيئاً  يبيع أن خامسها و ،إليه ووصل استوفاه قد غريه على له كان  الذي الدين بأن يقر

 ال بالثلث يوصي أن وسادسها ،الورثة إىل املال يصل ال أن لغرض ذلك كل  غال بثمن شيئاً  يشرتي
 .7" الورثة حقوق تنقيص لغرض لكن اهلل لوجه

                                                           
 .231سورة البقرة، اآلية:  -1
 .228سورة البقرة، اآلية:  -2
 .202التعسف يف استعمال احلق، مصدر سابق، ص  -3
 .270، ص 1أحكام القرآن، مصدر سابق، ج -4
 .12سورة النساء، اآلية:  -5
 .454، ص 1: أحكام القرآن، ابن العرن، مصدر سابق، جينظر -6
 182،ص  9مفاتيح الغيب ، مصدر سابق ،ج  - 7
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و النهي عن مضارة الوالدة أو املولود له بولدمها، كأن مينع األب األم من اإلرضاع إضرارا هبا، أو أن متتنع 
اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوالَ  قال تعاىل:﴿،  1قصد اإلضرار بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاهي 

 2﴾.َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ 

حَْيُث ِمْن  َأْسِكنُوُهنَّ ﴿ قال تعاىل ، 3واملنع من مضارة املطلقة حىت تفتدي منه مباهلا أو خترج من مسكنه
 4﴾ۚ  َواَل ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضي ُِّقوا َعَلْيِهنَّ  وُْجِدُكمْ ِمْن  َسَكنْتُمْ 

و من السنة النبوية فضال عما تقدم يف منع الضرر عامة، ما أخرجه البخاري عن النعمان بن بشري قال 
مثل القائم على حدود اهلل و الواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة صلى اهلل عليه و سلم:}

أعالها، و بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على فأصاب بعضهم 
فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا و لم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم، و ما أرادوا هلكوا 

و احلديث إن سيق أصالة للداللة على  5ا{.جميعا، و إن أخذوا على أيديهم نجوا و نجوا جميع
مر باملعروف و النهي عن املنكر بطريق ضرب األمثال، فإنه يتضمن منع التعسف يف استعمال وجوب األ

بلفظ آخر -حق امللك، بالتذرع به إىل ضرر الشريك أو اجلار، يقول ابن حجر يف شرح احلديث
و بيان األحكام املستفادة منه " أنه ليس لصاحب السفل أن حيدث على صاحب العلو ما  -6للبخاري

 7به و أنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصالحه و أن لصاحب العلو منعه من الضرر".يضر 

                                                           
 .216، ص 4: اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مصدر سابق، جينظر -1
 .233سورة البقرة، اآلية:  -2
 40ص  ،14ج،تفسري ابن كثري مصدر سابق  -3
 3سورة الطالق اآلية:  -4
 .2493أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرتكة، باب: هل يقرع يف القسمة؟، حديث رقم:  -5
 .2686احلديث بلفظ:"مثل املدهن يف حدود اهلل و الواقع فيها"، حديث رقم:  -6
 .370، ص 5فتح الباري، مصدر سابق، ج -7
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َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن  قال تعاىل:﴿ ،1و ينضاف إىل ذلك ما جاء يف "حسم مادة و سائل الفساد"
 2﴾.ِمن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسبُّوْا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلم  

 إلفضائه إىل مفسدة أعظم، -يف األصل مباحا-نه منع سب األصنام مع كونهوجه الداللة أ و

و هي سب املوىل عز و جل، و كذلك كل فعل مباح أفضى إىل مفسدة كان حريا باملنع و ال يكتفى و 
 احلال كذلك بالنظر إىل قصد الفاعل، و إمنا إىل مآل الفعل، من حيث إفضائه إىل املصلحة أو املفسدة.

رم الذرائع املفضية إىل احملرمات و جتلب الذرائع اليت تتوقف عليه الواجبات، ذلك أنه ملا كان و هكذا حت
من سنن اهلل تعاىل أن املسببات ال تنفك عن أسباهبا و املقاصد ترتبط بوسائلها، أخذت الوسائل حكم 

 يقول القرايف:" و أعلم أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها و يكره  3الغايات،

يندب و يباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، و موارد األحكام على قسمني:مقاصد و هي املتضمنة  و
و حكمها حكم ما أفضت إليه  ،للمصاحل و املفاسد يف أنفسها و وسائل و هي الطرق املفضية إليها   

 4و إن كانت أخفض رتبة من املقاصد يف حكمها".

 مالك بل الذرائع ثالثة أقسام:و ليس ذلك كما يقول من خواص مذهب اإلمام 

 .قسم أمجعت األمة على سده و منعه و حسمه كحفر اآلبار يف طريق املسلمني 

 .قسم أمجعت األمة على عدم منعه، كاملنع من زراعة العنب خشية اخلمر 

 .5و قسم اختلف فيه العلماء كبيوع اآلجال و تضمني الصناع 

                                                           
 .269، ص 2: تبصرة احلكام، مصدر سابق، جينظرذلك عرف صاحب التبصرة أصل سد الذرائع، ك  -1

 .108سورة األنعام، اآلية:  -2
 .385، 384نظرية التقريب و التغليب، مصدر سابق، ص  -3
 .153، ص 1الذخرية، مصدر سابق، ج -4
 .353، شرح تنقيح الفصول، مصدر سابق، ص 60، ص 2الفروق، مصدر سابق، ج -5
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و إن مل ختل فروع ،إال أنه مما ال خالف فيه أن املالكية قد توسعوا يف العمل بأصل سد الذرائع 
خبالف املقطوع به أو  ،أما حمل النزاع فما كان إفضائه إىل املفسدة غالبا أو كثريا ،غريهم من اعتباره

 ية لثبوت املنع.فاعترب املالكية و من وافقهم الظن الغالب و كثرة الوقوع قرينة كاف ،النادر

 تقديم المصلحة العامة على الخاصة:ثانيا :

مما يتفرع على قاعدة منع الضرر، أن الضرر األشد يدفع بالضرر األخف، و هو مقتضى تقدمي 
املصلحة العامة على اخلاصة، ، و املراد بيانه يف هذا املقام، أن الشارع احلكيم يف اعتباره حلظوظ 

و بيان ذلك كما يقول ،خلصوص حال التعارض حبيث ميتنع اجلمع و التوفيق املكلفني قدم العموم على ا
 :"أن املصاحل و إن اتفقت فيما هي مصلحة له، و يف مدى احلاجة إليها -رمحه اهلل-البوطي

فيقدم حينئذ أعم املصلحتني مشوال  ،و لكنها كثريا ما ختتلف يف مقدار مشوهلا للناس و مدى انتشار مثراهتا
ما، إذ ال يعقل إهدار ما تتحقق به فائدة مجهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق به على أضيقه

فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس على أن الفرد ال يتضرر برتجيح مصلحة اجلماعة عليه لدخوله 
 مىت أمكن إجنبار حقه بالتعويض. ،1غالبا فيهم"

 يف مسألة الترتس حيث يقول:"و قد اضطررنا إىل و قد أشار إىل تقدمي الكلي على اجلزئي الغزايل
خمالفة أحد املقصودين و البد من الرتجيح، و اجلزئي، حمتقر باإلضافة إىل الكلي و هذا جزئي باإلضافة، 
فال يعارض بالكلي، فإن قيل مسلم أن هذا جزئي، و لكن ال يسلم أن اجلزئي حمتقر باإلضافة إىل 

قلنا عرفنا ذلك ال بنص معني بل بتفاريق  ،بنص أو قياس على منصوص الكلي، فاحتقار الشرع له يعرف
 2األحكام".

فإنه مما ال خالف فيه أن مصلحة العموم يف نظر الشارع  ،و إن سيق االستدالل على مسألة بعينها
 مقدمة على مصلحة اخلصوص، حال التعارض و امتناع اجلمع.

                                                           
 .252ضوابط املصلحة، مرجع سابق، ص  -1
 .322، ص 1املستصفى، مصدر سابق، ج-2
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االنتفاع وفق ما يقتضيه الشرع و ضمن احلدود اليت ، إذ يقرر احلق يف االكتساب و خطاب التشريعو 
يضعها، فإنه يقيده بعدم  معارضة احلق العام و هو املراد حبق اهلل أو املصلحة العامة، إن مثل هذه النظرة 
املزدوجة للحقوق أقوم مبصاحل الفرد و اجلماعة، على وزان من الوسطية و أساس من رعي الفطرة 

 اإلنسانية.

و من  ،يؤخذ من نص واحد و إمنا أفيد من مجلة من النصوص بطريق االستقراءو هو أصل مل 
ذلك ما جاء يف النهي عن بيع احلاضر لباد رعاية ألهل السوق، و النهي عن تلقي الركبان ملصلحة أهل 
احلظر و حترمي االحتكار، و إخراج الطعام من يد حمتكره قهرا تقدميا ملصلحة اجلماعة يف توفري األقوات 
الالزمة ملعاشهم و احلجر على السفيه تقدميا ملصلحة عامة هي حفظ مال اجلماعة على اعتبار أن 

و     2﴾.َواَل تُ ْؤُتوْا السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًما قال تعاىل:﴿ ،1للجماعة حقا يف ماله
  3{. لَِباد   َحاِضرٌ  يَِبعْ  اَل  قال صلى اهلل عليه و سلم:}

  5{. َخاِطئٌ  ِإالَّ  َيْحَتِكرُ  الَ  و قال عليه السالم:} 4{. الرُّْكَبانَ  تَ َلقَّْوا اَل  و قال:}

 و تتخرج على هذا األصل فروع كثرية ،من ذلك جواز التسعري للحاجة حال غلبة الظلم 

،يقول ابن القيم :" فإذا كان الناس يبيعون  1و التغابن الفاحش يف األمثان ، مع ورود النص بالتحرمي
وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة اخللق فهذا ،سلعهم على الوجه املعروف من غري ظلم منهم 

                                                           
  . hamed.com-wwwusseinمراعاة مقاصد الشريعة و مآالت األفعال، يف العمل املصريف اإلسالمي، حسني حامد حسان،  -1

 أهل ألجل حاجي أو ضروري وأصله، اإلرتفاق منع باب من هو إذ ممنوع األصل ف منعه فإن الركبان تلقي من "كاملنعويف هذا املعىن يقول الشاطيب 
 ،كثرية  نظائر وله القبيل هذا من يكون قد الصناع وتضمني ،احلضر ألهل إرفاق أنه إال النصيحة من منع األصل ف ألنه للبادئ احلاضر بيع ومنع ،السوق

 وهو، التعاون ف أعم هو ما ألجل العيال على بالتحرف والقيام التجارة برتك خليفة قدموه إذ الصديق على الصحابة أشار وقد ،أقوى هنا التعاون جهة فإن
 .260،ص  3املوافقات، ج املال" بيت ف ذلك من وعوضه املسلمني مبصاحل القيام

 .05سورة النساء، اآلية:  -2
 متفق عليه. -3
ر   ِبَغري ِ  لَِباد   َحاِضرٌ  يَِبيعُ  َهل   بَاب كتاب البيوع ،البخاري يف صحيحه،أخرجه  -4  102،ص 2ج.2150حديث رقم: ، يَدن َصُحهُ  أَو   يُِعيُنهُ  َوَهل   َأج 
ِتَكارِ  حَت رميِ  باب يف صحيحه ،كتاب البيوع ، رواه مسلم -5  .56،ص 5ج.4207، حديث رقم:  األَقد َواتِ  ِف  ااِلح 

http://www.fussein-hamed.com/
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 .فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغري حق  ،إىل اهلل
إال بزيادة على القيمة املعروفة  ،الناس إليهاوأما الثاين فمثل أن ميتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة 

وال معىن للتسعري إال إلزامهم بقيمة املثل فالتسعري ههنا إلزام بالعدل ،فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املثل 
و منه القول بتضمني الصناع مع أن األصل كوهنم أمناء  مبقتضى عقد اإلجارة ، 2الذي ألزمهم اهلل به "

 التعدي أو التقصري و استثّن األجري املشرتك لفساد الذمم رعيا ملصلحة العموم ...ال يضمنون إال ب،

و الطبيعة املزدوجة للحقوق يف الشريعة اإلسالمية ،إن هذه النظرة التوفيقية بني حق الفرد و اجملموع     
 تعرب جبالء عن وسطية التشريع يف جلب املصاحل و دفع املفاسد، حبيث يقوم حظ الفرد 

و يف تقدمي مصلحة العموم اعتبار حلظ الفرد بطريق املآل  ،اجملموع دون أن يفتات أحدمها على اآلخرو 
 فيتقرر رعي حظوظ املكلفني يف الوجهني. 

 و عالقته بقاعدة منع الضرر إسقاط الحظوظثالثا :

إال بإثبات لقد تبني مما سبق أن احلظوظ املعتربة حقوق ثابتة للعبد، و أن هذه احلقوق ما ثبتت 
الشارع هلا، و كل حق منها مشوب حبق اهلل تعاىل و إن ظهر أنه من خالص حقوق العبد على التقسيم 

إال أن السؤال الذي يطرح يف هذا املقام هو: هل للمكلف كل إسقاط حلظ من  ،الذي ذكره الفقهاء
عالقته بقاعدة منع  ،و ما حظوظه و ما حقيقة هذا اإلسقاط يف بعده الفقهي و املقاصدي و ضوابطه

 ؟الضرر

 أوال: حقيقة اإلسقاط

                                                                                                                                                                                           
غال السعر على عهد النبي صلى اهلل عليه و سلم فقالوا يا رسول اهلل لو سعرت لنا فقال إن اهلل هو القابض  :"قال رضي اهلل عنه  أنسعن  -  1

 و قال :حديث حسن صحيح .الرتمذي " رواه والرازق الباسط المسعر وإني ألرجو أن ألقى اهلل وال يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم وال مال

 355-354، ص  مصدر سابقالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، - 2
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اإلسقاط لغة: الوقوع و اإللغاء، يقال سقط سقوطا وقع من أعلى إىل أسفل، و أسقطت احلامل 
  1ألقت جنينها و قول الفقهاء سقط الفرض أي سقط طلبه و األمر به.

مستحق و تسقط بذلك إزالة امللك أو احلق ال إىل مالك و ال إىل  "أما يف اصطالح الفقهاء:
 3."و من معاين اإلسقاط اإلبراء، و هو إسقاط الدين عن ذمة مدينه و تفريغ هلا منه 2املطالبة به،

و قيل هو متليك للمديون ما يف ذمته و توسط ابن السمعاين فقال هو متليك يف حق من له الدين 
 4إسقاط يف حق املدين.

ى حق يف ذمة آخر أو قبله يقع على حق ثابت و ما تنبغي مالحظته أن اإلسقاط كما يقع عل
بالشرع مل تشغل به الذمة، و مثاله حق الشفعة، و يسمى يف هذه احلالة إسقاطا ال إبراء، فاألول أعم 

 5على هذا التقدير.

من املالكية أن اإلبراء أعم من جهة أخرى، إذ اإلسقاط ال يكون إال  6و يرى ابن عبد السالم
و من معانيه العفو يقال عفوت عن احلق  ،7أعم منه حيث يكون يف املعني و غريهيف املعني و اإلبراء 

التاركني مطالبهم عندهم ال يطالبوهنم هبا،  أي 9﴾َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاسِ  ﴿و منه قوله تعاىل:، 8أسقطته

                                                           
 .1132، ص 2، الصحاح تاج اللغة، مصدر سابق، اجمللد 105املصباح املنري، أمحد بن علي الفيومي، بريوت، مكتبة لبنان، )د.ت(، ص  -1
 .143، ص 1هد، ج1427األوقاف و الشؤون الدينية، الكويت، ط  ةاملوسوعة الفقهية الكويتية، وزار  -2
 .212، ص 2جواهر اإلكليل شرح خمتصر، خليل صاحل عبد السميع األىب، بريوت، املكتبة الثقافية، )د.ت(، ج -3
 .241، ص 6: الذخرية، مصدر سابق، جينظرو  .80، ص 1املنثور يف القواعد، مصدر سابق، ج -4
 -هدددددددددددددد1429، اجمللددددددددددددد األول، العدددددددددددددد الثدددددددددددداين،  إسقاط احلقوق يف الفقه اإلسالمي، أمحد مصطفى سليمان، كلية العلوم اإلسالمية،: ضوابط ينظر -5

 . 143م، ص 2008
ليفدده شددرح جددامع األمهددات البددن آم. مددن ت1348 -هددد1277حممددد بددن عبددد السددالم بددن يوسددف بددن كثددري اهلددواري أبددو عبددد اهلل، فقيدده مددالكي، تددويف سددنة  -6
 . 205، ص 6م، ج2002، 15حلاجب، األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلوم للماليني، بريوت، ط ا

 .426، ص 3شرح منح اجلليل على خمتصر خليل، حممد عليش، مكتبة النجاح، ليبيا، )د.ت(، ج -7
 .159املصباح املنري، مرجع سابق، ص  -8
 .134سورة آل عمران، اآلية:  -9
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فالعفو الذي يستعمل يف ترك احلق مساو لإلسقاط يف املعىن اللغوي إال أنه أعم حال اإلطالق لتعدد 
  1استعماالته.

 و من معاين اإلسقاط: إسقاط العبادات عند وجود أعذارها، و من ذلك سقوط اجلمعةو الصوم 

إال أن ما تقدم أوثق ،اإلعسار و غري ذلك وبأعذار منها السفر و املرض،و احلج و العمرة و اجلهاد 
 صلة باملعىن املراد، لتعلق األخري بتصرفات الشارع و املراد أفعال املكلفني. 

من خالل التعريف باإلسقاط يف االصطالح الفقهي ميكن أن نلحظ ذلك التداخل بني املعىن 
ك أن اإلسقاط كما تقدم إزالته امللك أو احلق إىل غري مالك الذي ذكره الفقهاء و إسقاط احلظوظ، ذل

أو مستحق أو ترك املطالبة به، و قد تبني فيما سبق أن كل مصلحة مييل إليها املكلف أثبتها الشرع حق 
جتعل إسقاط  ،معترب و حظ ثابت، إال أن املاهية املركبة الصطالح حظوظ املكلفني كما تفصلها الدراسة

 معاين أخرى، فضال عن ما يقرره البعد الفقهي.احلظوظ ينتظم 

و بيان ذلك أن النظر يف حظوظ النفس ال خيلو من جهتني، جهة القصد و جهة الطلب.        
 و يتوزع املراد بإسقاط احلظوظ على اجلهتني، على النحو اآليت:

و يراد به على هذا االعتبار ترك االلتفات إىل املصاحل اخلاصة يف أنواع العبادات         جهة القصد: .أ
، مما تقدم 2و هو أصل يف حتري اإلخالص و تصري العاديات من أبواب القرب و الطاعات،و املعامالت 

 بيانه يف مبحث اإلخالص.
أن اإلسقاط ال يتصور إال  ذلك ،3و يراد به التنازل عن احلق الثابت يف احلكم جهة الطلب: .ب

على مصلحة ثابتة، إال أن املراد هو املعىن العام سواء وجد وصف االختصاص أم مل يوجد، فيكون 
 العالقة بني املفهوم الفقهي لإلسقاط و إسقاط احلظوظ عالقة عموم و خصوص مطلقني.

                                                           
 .266، ص 5ية الكويتية، مرجع سابق، جاملوسوعة الفقه -1

 .431: املوافقات، مصدر سابق، ص ينظر -2
 .50ضوابط املصلحة، مرجع سابق، ص  -3
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 ثانيا: ضوابطه

سان يف خالص حقه و األصل فيه اإلسقاط من التصرفات املشروعة يف اجلملة إذ هو تصرف اإلن
 ، شرط أن يوافق حمله مع صحة الباعث و عدم ترتب الضرر من حيث احلال و املآل.1اإلباحة

وعليه فان ضوابط صحة اإلسقاط ال خترج عن أمور ثالثة قابلية احلق لإلسقاط و مشروعية الباعث      
 يان ذلك فيما يأيت:و صحة املآل حبيث ال يتذرع برتك احلظوظ إىل مفسدة أعظم وب

 أ: محل اإلسقاط

من الشرائط الواجب اعتبارها يف صحة اإلسقاط أن يوافق حمله بأن يرد على حق خالص للعبد 
جعل له املوىل عز و جل إسقاطه ،و قد تقدم يف أول الدراسة بيان أنواع احلقوق و األقسام اليت ال تقبل 

مع حق العبد و كان حقه تعاىل غالبا ،و ميكن أن  اإلسقاط منها ،و هي حق اهلل احملض أو ما اجتمع
نضيف قسما آخر ذكره صاحب التهذيب يف حاشيته على الفروق و هو حقه تعاىل على العباد يف 

، إال أن ال يتعلق بالضروريات فللمكلف األخذ و الرتك،       و 2حفظ مصاحلهم ال يرد عليه اإلسقاط
 أنواع املتناوالت من املأكوالت و املشروبات و امللبوسات مثاله كما يقول الشاطيب:" اختياره يف 

و يف أنواع البيوع و املعامالت و املطالبات باحلقوق فله إسقاطها و له ،و غريها مما هو حالل له 
    3نها و التصرف فيها بيده من غري حجر".ععتياض اال

سته فيصري حقا هلل تعاىل كالرضا يقول اإلمام  يف هذا السياق:" و قد حيجر على العبد يف حقه لنفا
 4بالرق و السرف يف املال و اإللقاء باليد إىل التهلكة".

 ب: الباعث
                                                           

 .143، ، ضوابط إسقاط احلقوق يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص 393، ص 3املنثور يف القواعد، مصدر سابق، ج -1
 .258، ص 1الفروق، ج -2
 .378ص ، 2ج سابق،املوافقات، مصدر  -3
 .417، ص 2القواعد، ج -4
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اإلسقاط إما أن يكون ألمر أو ال لشيء، و الثاين عبث يتنزه عنه العقالء، أما األول، فإما أن 
تقاد حليتها تطلبا مع اع، 1يكون األمر موافقا لقصد الشارع، و مثاله عزوف النفس عن بعض املباحات

ملا هو أشرف قدرا و أعظم منزلة، كاالشتغال بالطاعات و طلب العلم الشرعي و هو على هذا التقدير 
 مندوب إليه ما مل يرتتب عليه ضرر كما يتبني يف اآليت.

و من البواعث املشروعة املواساة و اإليثار، مما جاء القرآن الكرمي ببيان فضله و احلض عليه، قال 
  2.﴾َويُ ْؤِثُروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ  ﴿تعاىل:

 3.﴾لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ ، َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ  ﴿و قال تعاىل:

الف قال النووي:" أمجع العلماء على فضيلة اإليثار بالطعام و حنوه من أمور الدنيا و حظوظ النفس خب
 4القربات...فإن احلق فيها هلل".

و يف هذا املعىن يقول احلموي:" اإليثار ضربان، األول أن يكون للنفس فيه حظ فهو مطلوب كاملضطر 
و الثاين يف القرب كمن يؤثر يف الصف األول غريه...و ،يؤثر بطعامه غريه إن كان ذلك الغري مسلما...

و اإلجالل فمن آثر به فقد ترك إجالل اإلله            و هو ال جيوز ألن الغرض بالعبادة التعظيم 
و من ذلك قوهلم ال يؤثر املالك على نفسه أحدا عند حاجته إىل الطهر مع التفات إىل سعة 5تعظيمه"،

 6الوقت و ضيقه".

                                                           
 .50ضوابط املصلحة، ص  -1
 .09سورة احلشر، اآلية:  -2
  .25 -24سورة املعارج، اآليتان:  -3

 ، )ت(.12، ص 14شرح النووي على مسلم، ج -4
         ، 1م، ج1985 -هد1405، 1غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه و النظائر، أمحد بن حممد احلنفي احلموي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -5

 . 359ص 
 .204، ص 1الفتاوى الكربى الفقهية، أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي، دار الفكر، )د.ت(، ج -6
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فاإليثار ال يكون إال يف حظوظ النفس اليت يرد عليها اإلسقاط أما القرب و الطاعات فمتعلق 
اىل ،و ليس للعبد إسقاطها، بل إنه مندوب إىل االستكثار و املنافسة، قال تعاىل:                حق اهلل تع

   1.﴾َوِفي َذِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسونَ  ﴿

و قد يكون باعث اإلسقاط أمرا خمالفا و هو ظاهر البطالن و مثاله " أن ينبذ اإلنسان مبدأ 
            2احلكم و ينسخ حكم اهلل تعاىل مبا يلتزمه يف نفسه من نقيض ذلك".اخلرية الذي ينطوي عليه 

و قال عز و جل:            3.﴾ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ  ﴿قال تعاىل:
      4.﴾ًما َعَلى طَاِعم  َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحاُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ  ﴿

فالنيب صلى اهلل عليه و سلم إمنا أنكر عليهم إسقاطهم  5و من السنة النبوية حديث الرهط الثالثة
 6ملقتضى حظوظهم بالتزامهم ما خيالف حكمه تعاىل و تعهدهم مبا يناقضه.

رد من منع من استعمال احلالل و املباحات من  -أي يف احلديث –" و فيه قال الطربي:
األطعمة الطيبة و املالبس اللينة و اثر عليها غليظ الطعام و خشن الثياب من الصوف و غريه و إن كان 

 ألن حياطة جسم اإلنسان و صيانة صحته بذلك آكد ،صرف فضلها يف وجوه الرب 

 و هو باب اختلف فيه أهل العلم. 7و أوىل...".

 و الثابت عن النيب صلى اهلل عليه و سلم أنه أخذ باألمرين و شارك يف الوجهني، فلبس مرة الصوف 

                                                           
 .26املطففون، اآلية:  سورة -1
 .51ضوابط املصلحة، مرجع سابق، ص  -2
 .32سورة األعراف، اآلية:  -3
 .145سورة األنعام، اآلية:  -4

يف السر أخرج اإلمام مسلم عن أنس بن مالك أن نفرا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم سألوا أزواج النيب صلى اهلل عليه و سلم عن عمله  -5
ما بال أقوام قالوا كذا و  قال بعضهم: ال آكل اللحم و قال بعضهم: ال أنام على فراش فحمد اهلل و اثّن عليه فقال:}  فقال بعضهم: ال أتزوج النساء و

 {.ي أصلي و أنام و أصوم و أفطر فمن رغب عن سنتي فليس منينكذا لك
 .53ضوابط املصلحة، مرجع سابق، ص  -6
 . 528، ص 4م، ج1998، 1إكمال املعلم لفوائد مسلم، أبو الفضل عياض بن موسى، حتقيق: حيي إمساعيل، مصر، دار الوفاء، ط -7
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و الظاهر أن املراد ليس مطلق الرتك، إمنا ما كان ، 1و مرة الربدة و الرداء احلضرمي،و الشملة اخلشنة 
األمور الوسط، يقول ابن حجر:"  يفية السمحة، و خريرغبة عن الطريقة املشروعة و مقتضيات احلن

ألن  ،احلق أن مالزمة استعمال الطيبات تفضي إىل الرتفه و البطر و ال يأمن من الوقوع يف الشبهاتو 
من اعتاد ذلك قد ال جيده أحيانا فال يستطيع االنتقال عنه فيقع يف احملظور، كما أن منع تناول ذلك 

   2يؤدي إىل التنطع املنهي عنه".

و ميكن أن يضاف إىل ذلك قسم آخر و هو اإلسقاط جملرد حظ النفس، دون أن تظهر موافقة 
يف العاديات دون العبادات و مثال ذلك اهلبة جملرد لقصد الشارع أو خمالفة، فهو باق على أصل اإلباحة 

 لذة السخاء.

كل إسقاط و إن كان باعثه صحيحه، يرتتب عليه مفسدة يف دين املكلف أو نفسه أو عقله   ج :المآل:
ذلك أنه حمجور عليه يف حفظ هذه ،أو نسله أو ماله دون أن تقابلها مصلحة راجحة مطلوب الرتك

           3سبحانه و تعاىل، حيث مل جيعل له التسبب يف تضييع مصاحله. الكليات لطفا و رمحة منه
 -رصي اهلل عنه– و عن عبد اهلل بن عمرو 4.﴾َواَل تُ ْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ  ﴿قال تعاىل:

قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل و تصوم النهار. قلت: قال:}
نفسك، لعينك حق و لنفسك  6عينيك و نفهت 5إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت هجعت

 حق 

 7ر".و ألهلك حق، قم و نم و صم  و أفط

                                                           
 .528، ص 4املرجع نفسه، ج -1
 .131، ص 9فتح الباري، مصدر سابق، ج -2

 .258، ص 1، الفروق، ج206، ص االعتصام -3
 .195سورة البقرة، اآلية:  -4
 ت لكثرة السهر.غارت و ضعف -5
 كلت و تعبت.  -6
 متفق عليه. -7
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يقول ابن حجر يف شرح احلديث:" إن لنفسك عليك حقا أي تعطيها ما حتتاج إليه ضرورة البشرية مما 
 يقوم هبا بدنه ليكون أعون على عبادة ربه اليت ،أباحه اهلل لإلنسان من األكل و الشرب و الراحة 

و أن من ،لكن ذلك خيتص بالتعلقات القلبية...،و من حقوق النفس قطعها عما سوى اهلل تعاىل 
فأفضل العبادة ما دام، و كل ما كان سببا ، 1تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له اخللل يف الغالب"

ض أو عجز فهو أوىل بالرتك و كذلك كل تفويت حلق من لبغضها أو االنقطاع عنها، من غري عذر مر 
احلقوق الواجبة سواء تعلق حبظ النفس أو حبق الغري، ومثال األخري حق األهل و الولد، فيما يتعلق 

 مبصاحلهم الدنيوية و األخروية، فال يصح إسقاط حظ النفس إن ترتب عليه تضييع هذه املصاحل. 

ليسوا يف ذلك على وزان واحد، و إن كانوا مفطورين على طلب نبغي مالحظته أن املكلفني تو ما 
 حظوظهم موكلني إىل وازع اجلبلة إال أهنم يتفاوتون يف الطلب.

فمنهم أرباب احلظوظ، يقول الشاطيب:" و هؤالء البد هلم من استيفاء حظوظهم املأذون هلم فيها شرعا 
فقد وجدنا عدم الرتخص يف مواضع الرتخص  ،لكن حبيث ال خيل بواجب عليهم و ال يضر حبظوظهم

و ال يكتفي اإلمام ، 2و قطع العوائد املباحة قد يوقع يف احملرمات"،بالنسبة إليهم موقعا يف مفسدة...
ببيان مغبة اإلسقاط على من غلب عليه حظه حبيث ال يصلحه إال استيفاؤه على الوجه املأذون فيه 

ني مصلحيت األخذ و الرتك، فيقول:" فاحلق الذي جاءت به شرعا، بل إنه يضع قانونا يوازن فيه ب
و يرتك ،الشريعة هو اجلمع بني هذين األمرين حتت نظر العدل فيأخذ يف احلظوظ ما مل خيل بواجب 

و يبقى يف املندوب و املكروه على توازن فيندب إىل فعل املندوب  ،احلظوظ ما مل يؤد الرتك إىل حمظور
فإن كان ترك حظه يف املندوب يؤدى ملا يكره كان ،املكروه الذي الحظ فيه  الذي فيه حظه و ينهى عن

                                                           
 .49، ص 3فتح الباري، مصدر سابق، ج -1
 .146، ص 2ج املوافقات، مصدر سابق، -2
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و احلاصل أن احلظوظ ألصحاب احلظوظ تزاحم األعمال فيقع  ،استعمال احلظ و ترك املندوب أوىل...
  1فإذا تعني الراجح ارتكب و ترك ما عداه". ،الرتجيح بينها

كان ينبغي يف حقهم الرتجيح بني الطلب         و إن،أما النوع الثاين فهم أهل إسقاط احلظوظ 
و الرتك إال أن ما هم عليه من اليقني و التوكل و عزوب النفس عن الشهوات، ينهضهم مبا ال يقوى 

، أو تفويت حق من احلقوق فيسعهم يف إسقاط حظوظ 2عليه غريهم و ميتنع يف حقهم خوف االنقطاع
يب صلى اهلل عليه و سلم أنه قبل من أن بكر مجيع ماله و و قد ثبت عن الن ،أنفسهم ما ال يسع غريهم

 من عمر النصف و رد أبا لبابة و كعب بن مالك إىل الثلث.

قال ابن العرن لقصورمها عن درجيت أن بكر و عمر:" إذ ال خري يف أن يتصدق مث يندم فيحبط أجره 
 عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  َرنَاَأمَ  قال:" -رضي اهلل عنه-روى الدارمي يف سننه عن عمر 3ندمه"،
 يَ ْوًما َسبَ ْقُتهُ  ِإنْ . َبْكر   أَبَا َأْسِبقُ  اْليَ ْومَ :  فَ ُقْلتُ  ِعْنِدى َماالً  َذِلكَ  فَ َواَفقَ  نَ َتَصدَّقَ  َأنْ  يَ ْوًما -وسلم

:  فَ ُقْلتُ . « أَلْهِلكَ  أَبْ َقْيتَ  َما »: -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َماِلى بِِنْصفِ  َفِجْئتُ 
 أَبْ َقْيتَ  َما »: -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ِعْنَدهُ  َما ِبُكلِّ  َبْكر   أَبُو َوأََتى قَالَ  ِمثْ َلهُ 

 .  4".اأََبدً  َشْىء   ِإَلى ُأَساِبُقكَ  الَ :  فَ ُقْلتُ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َلُهمُ  أَبْ َقْيتَ :  فَ َقالَ . « أَلْهِلكَ 

و أخرج مالك يف املوطأ من حديث أن لبابة بن عبد املنذر حني تاب اهلل عليه أراد أن يتصدق جبميع 
 و قال صلى اهلل عليه   5{.الث ُُّلثُ  َذِلكَ  ِمنْ  ُيْجزِيكَ  :}ماله، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

 رسوله: و سلم لكعب بن مالك و قد عزم أن ينخلع من ماله توبة إىل اهلل و

رٌ  فَ ُهوَ  َماِلكَ  بَ ْعضَ  َعَلْيكَ  َأْمِسكْ  }  و مثل هذا التفريق ال يكون منه صلى اهلل عليه 1{،َلكَ  َخي ْ
                                                           

 147ص ، 2ج املوافقات، مصدر سابق، -1

 .220، ص 4أحكام القرآن، مصدر سابق، ج -2
 .220، ص 4أحكام القرآن، مصدر سابق، ج -3
َتَدلي  َما ،كتاب الزكاة ،باب أخرجه احلاكم يف مستدركه-4 درِ  َعدن   َكدانَ   َمدا الَصدَدَقةِ  َخيد درُ  »: -وسدلم عليده اهلل صدلى- قَدو لَدهُ  أَنَ  َعلَدى بِدهِ  ُيس  ،حدديث « ِغدىًن  َظه 

 ،دو قال صحيح على شرط مسلم و مل خيرجاه .573،ص 1،ج 1510 رقم :
 .   .616،ص  1،ج 1384األميان ،حديث رقم :كتاب األميان و النذور ،باب جامع أخرجه مالك يف املوطأ،   -5
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 ألحوال املكلفني و درجاهتم من حيث التوكل و اليقني. او سلم إال اعتبار 
إمنا كره و على هذا حيمل ما ورد من األخبار يف النهي عن التصدق جبميع املال يقول القرطيب:" 

 2ذلك يف حق من ال يوثق منه الصرب على الفقر و خاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه".

و كذلك النظر يف حظوظ النفس أخذا و تركا رعيا حلال املكلف حبيث ال يفوت حق و ال 
األجنبيات  تضيع عبادة و ال يتذرع إىل ارتكاب حمظور،فرتك االستمتاع املباح، مىت ترتب عليه التطلع إىل

 و كذلك صرف النفس عن حظوظها و اإليغال يف العبادة إذا أدى إىل بغضها ،منهي عنه

 ...و تضييع حقوق األهل و الولد يف النفقة و الرعاية و صالت األرحام 

و عليه فتصرفات املكلفني يف خالص حظوظهم باإلسقاط صحيحة مىت كان الغرض صحيحا  
و حد ، 3و إال كان سفها موجبا للحجر ،تربو على املصلحة املتغياة و مل يرتتب على اإلسقاط مفسدة

 السفه التصرف على غري مقتضى العقل و الشرع .

و قد يشرع إسقاط حق النفس و إن ترتب عليه فواهتا إن كان ملصلحة أعظم كبذل النفس 
 النكاية باألعداء فيمنع.و إن مل يتعني اجلهاد يف حق الباذل، إال أن ال يظن حتقق  ،4إلعالء كلمة الدين

و ليس احلكم كذلك يف كل عبادة، فإسقاط حظ النفس يف الرتخص، و الصيام مع خوف 
كما يقول اخلالف  و مرد و خالف غريهم ،التلف يرتتب عليه عدم اإلجزاء عند املالكية و الشافعية،

ع اخلالف يف القول الشاطيب أمرين، القياس على مسألة الدار املغصوبة الجتماع األمر و النهي م

                                                                                                                                                                                           
قَدددددفَ  أَو   َتَصددددَدقَ  ِإَذا بَددددداب ،الوصددددايا أخرجدددده البخددددداري يف الصددددحيح، كتددددداب  -1  2ج .2757رقدددددم: َجدددددائِزٌ  فَدُهددددوَ  َدَوابِّدددددهِ  أَو   َرِقيِقددددهِ  بَدع دددددضَ  أَو   َمالِددددهِ  بَدع دددددضَ  أَو 

 .292،ص
 .367، ص 20اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج  -2
 .295: مقاصد الشريعة، ابن عاشور، مرجع سابق، ص ينظر -3
 . 292: نظرية املقاصد عند الطاهر بن عاشور، ص ينظر -4
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باالنفكاك و عدمه، و كون رفع املشقة حقا خالصا هلل ال يصح إسقاطه أو حقا للعبد له أن يرتكه حلق 
 1اهلل تعاىل.

، ذلك أن تفويت مصلحة الصيام ميكن جربه بالقضاء أو الفدية خبالف مفسدة و الراجح املنع
فاسد مقدم على جلب املصاحل و أن ال ضرر و قد علم أن درء امل ،التلف، خاصة مىت كان الظن حمققا

و املسائل املتفرعة عن هذه القاعدة  ،و أن رفع احلرج من الكليات املقطوع هبا يف التشريع ،و ال ضرار
 .كثرية و تنتظم أبوابا عديدة من أبواب الفقه تنظر يف حملها

يقابله مصلحة ومجلة القول أن كل إسقاط حلظ من حظوظ النفس ترتب عليه ضرر بني دون أن 
معتربة التفت إليها الشارع تربوا على املفسدة احلاصلة أو املتوقعة ،داخل يف عموم منع الضرر ،وإن كان 
املكلفون ليسوا يف ذلك على وزان واحد، إال أن عامة أهل التشريع من أرباب احلظوظ فينبغي محلهم 

تقصري يف الواجبات املختلفة ،سواء تلك على ما حيسن به االمتثال ،دون مظنة الفرتة و االنقطاع و ال
 املتعلقة باحلقوق اخلالصة هلل تعاىل أو حبقوق العباد .

ويف ختام هذا الفصل ميكن القول أن احلظوظ املعتربة هي تلك اليت ترجع إىل مجلة من القواعد 
هذه احلظوظ  ،أوهلا أن رعي مصاحل أهل التكليف ال يقصد منه االسرتسال مع دواعي األهواء ،إمنا أخذ

الدواعي صد التعبد ،و ملا كانت البواعث و من جهة إذن الشارع و على احلد الذي حده حتقيقا ملق
ختتلف باختالف األشخاص و األزمنة و األمكنة وجب ضبطها مبوافقة مقاصد الشارع أو مالئمتها على 

النفس يف العبادات ،  األقل ،و خيتلف احلد املعترب باختالف طبيعة التصرف ،فال يصح تشريك حظوظ
 إال  بشرط التبعية و التكميل و املناسبة ، و يكتفى يف العادات مبصاحبة املقاصد األصلية. 

و من مجلة القواعد الضابطة للتصرفات ، أن األصل يف املنافع احلل و يف املضار التحرمي ،يف 
حال اخللو عن شهادة األصل اخلاص ،و املعترب إمنا هو املصلحة ، أو املفسدة الغالبة ،ألن متحضهما 

 ل املصاحل عزيز ،فإن متاثلت املدارك ،ووقع االشتباه فاالحتياط مسلك حممود ،عونا على طلب أكم
                                                           

 142، ص 2ج املوافقات، مصدر سابق. -1
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 و دفع أرذل املفاسد ،و خروجا من عهدة التكليف بيقني .

و ملا كان سعي املكلف يف طلب املالئم و دفع املنافر ،ال خيلو من تزاحم و تغالب ،و جب قيده       
مبنع الضرر املفضي إىل اإلخالل مبصلحة بينة للغري تربو على مصلحة اجللب أو الدفع ،و كذلك منع من 

ىل اإلضرار ،ملناقضته مقاصد الشارع،و أسس العدالة و األخوة اليت بّن عليها املنهج التشريعي ،  القصد إ
كما أنه حمجور عليه يف تضييع مصاحله ،و إسقاط حظوظه ، إال بالقدر الذي تسد عنده ذرائع الوهن و 

 االنقطاع .

نع الضرر ذلك أن الضرر العام أما تقدمي املصلحة العامة على اخلاصة فال خيرج عما تقدم يف م      
 جيب دفعه بالضرر اخلاص مىت أمكن جرب حق املتضرر بالتعويض لدخوله يف مصلحة العموم .
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إن املستقرئ لنصوص اخلطاب القرآين ليقطع برعي الشارع حلظوظ املكلفني ،مبا شرعه من أحكام و      

مبا أناطه هبا من علل و أوصاف تتظاهر عندها أدلة العقل و الشرع ،و قد ختفى جزئيات املعاين يف باب 

ت يف مقام عرض من األبواب إال أهنا ال ختلو من تعليال إمجالية راجعة إىل حظ املكلف ،و قد اخرت 

 .فانتظم الفصل التطبيقي مبحثان :الشواهد أحكام العبادات و األحوال الشخصية 

 المبحث األول :العبادات

 المبحث الثاني :األحوال الشخصية 
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 العبادات  :المبحث األول

 الصالة:المطلب األول 

 المطلب الثاني :الصوم 

 المطلب الثالث :الزكاة 

 الحج:ع المطلب الراب
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لنصوص القرآن الكرمي اليت انتظمت أحكام العبادات جيد أهنا مل ختل من تعلق حبظوظ إن املتتبع 

 أهل التكليف، األمر الذي انصرفت إليه مهم الباحثني قدميا و حديثا تأصيال و تفريعا، 
 و حسبك من ذلك نفائس الغزايل يف أسرار العبادات ، و العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام، 

و ما أثبته الدهلوي يف حجة اهلل البالغة، و قبل ذلك إثبات العلل للرتمذي احلكيم و حماسن الشريعة 
اهليآت و الرسوم ، و اجلامع التنبيه على مقاصد التعبد ،و اليت ينبغي أن تسري يف  للقفال الشاشي

 سريان األجساد يف األرواح، و إال أشبهت األموات.  
و إن كان القسم املراد، ما تعلق جبهة احلظ و املقاصد التابعة، وقوفا عند حدود الدراسة، فغاية ذلك 
حتصيل املقصد األعلى تكميال و تتميما و تثمريا ، إال أنه قبل التطرق إىل بيان ما أنيطت به أحكام 

مقاصد  ادات من علل الظاهر منها رعي حظوظ املكلفني، رأيت أنه مما ال ينبغي إغفاله بيانالعب
،فمقصد تشريع العبادات كما نطقت بذلك نصوص القرآن الكرمي القيام حبق العبودية، العبادات األصلية

أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن  َوَما،و قال:﴿ 1﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ قال تعاىل:﴿
ينَ  يا معاذ أتدري ما حق اهلل على العباد؟ ،و الشاهد من السنة قوله صلى اهلل عليه و سلم:} 2﴾َلُه الدِّ

،و العبادة على هذا املعىن غاية اخلضوع  3{قال: اهلل و رسوله أعلم. قال: أن يعبدوه و ال يشركوا به
و إن كان املراد يف هذا املقام، ما شرعه اهلل  ،اعة و هي تستغرق عموم األفعال و الرتوكو التذلل و الط

  عز و جل من شعائر تعبدية  على جهة اإلنفراد و االختصاص، انقيادا ألوامره
،و من مقاصدها كذلك  شكر اخلالق على نعمه  4و إفرادا له باخلضوع ،و تعظيما جلالله و توجها إليه

و قد مجع الكاساين بني املعنيني حيث يقول:"العبادات وجبت  ،ه اليت ال تعد و ال حتصىو عظيم آالئ
 أما مقاصدها التابعة فهي كثرية بتعدد مسالك النظر ،  1حلق العبودية أو حلق شكر النعمة"

                                                           
 .56سورة الذاريات، اآلية:  -1
 .05سورة البينة، اآلية:  -2
 متفق عليه.-3
 . 301، ص 2يف املقصد األصلي للعبادة: املوافقات، مصدر سابق، ج ينظر -4
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ذلك أن البحث فيها جمال رحب  ،و إن وقع التنبيه على بعضها فيما يأيت فليس املراد احلصر فيما ذكر
 تتفاوت فيه األفهام ،و قد تضيق العبارة و تتسع ،و يبلغ النظر مغاليق املعاين و قد يقصر عن دركها 

فقد توزعت على قسمني رئيسني : مقاصد األحكام  ، أما شواهد االعتبار -و إمنا هو جهد املقل-
لنظر يف آيات األحكام من معاين و أوصاف جزئية واملقاصد العامة و املراد بالقسم األول ما حيصله ا

مبسلك من املسالك املعتربة مع التنبيه على مداركه من السنة تأكيدا وتفصيال وتفريعا ،واملراد بالقسم 
 الثاين تلك املقاصد اليت ال ختتص حبكم دون آخر. 

 ةالمطلب األول :الصال
 2.﴾َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن لَُّهمْ ﴿الصالة يف اللغة الدعاء باخلري و منه قوله تعاىل:

 3 و أما شرعا فهي: األقوال و األفعال املخصوصة املفتتحة بالتكبري و املختتمة بالتسليم.
و هي على مخسة أقسام: فرض على األعيان و فرض كفاية و سنة و فضيلة و نافلة، فالفرض على 

عصر و املغرب و العشاء و الفجر، و أما وجوب اجلمعة األعيان الصلوات اخلمس و هي الظهر و ال
 فداخل يف وجوب الظهر ألهنا بدل منها،و الفرض على الكفاية الصالة على اجلنازة.

 و السنة على ضربني: سنة مبتدأة إما ألوقات و إما ألسباب تفعل عندها ،و مثاهلا صالة الوتر  
و ركعيت الفجر،و سنة مشرتطة يف عبادة غريها،  و صالة العيدين و صالة كسوف الشمس و االستسقاء

و هي ركعيت الطواف و الركوع عند اإلحرام، و الفضيلة حتية املسجد و صالة خسوف القمر و قيام 
 .4شهر رمضان و قيام الليل...،و النافلة ركعتان بعد الظهر و قبل العصر و وقت الضحى

عباده و عماد الدين و الفيصل بني الكفر          و مما ال خالف فيه أن الصالة فريضة اهلل على 
 و اإلميان ،و هو أمر تواترت عليه نصوص القرآن و السنة.

   1.﴾َوَأِقيُموا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ ﴿قال تعاىل:
                                                                                                                                                                                           

 .118، ص2جمصدر سابق ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  -1
 .103سورة التوبة، اآلية:  -2
 .79+78،ص 1الباز.ج التلقني يف الفقه املالكي ،أبو حممد عبد الوهاب املالكي ،حتقيق حممد ثالث سعيد الغاين ،الرياض ،مكتبة نزار مصطفى -3
 .36،ص 1املصدر نفسه ،ج -4
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 2.﴾َسِبيَلُهمْ فَِإن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّالَة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا ﴿و قال تعاىل:
 تَ ْركَ  َواْلُكْفرِ  الشِّْركِ  َوبَ ْينَ  الرَُّجلِ  بَ ْينَ  ِإنَّ  و من السنة، أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال:}

 3{. الصَّاَلةِ 
خبالف احلج و الصوم           4م، ال تسقط لعذر من األعذارلو هي فريضة دائمة على من بلغ احل

َوِإَذا ﴿قال تعاىل: ، 5و الزكاة، حىت أمر هبا يف ساحة احلرب و ميدان القتال فشرعت صالة اخلوف
 َفُروْا ِإنَّ َضَربْ ُتْم ِفي اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن الصَّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن كَ 

ُهم مََّعَك  ،اْلَكاِفرِيَن َكانُوْا َلُكْم َعُدوًّا مُِّبيًنا َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َلُهُم الصَّالَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة مِّن ْ
َصلُّوْا فَ ْلُيَصلُّوْا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوْا َأْسِلَحتَ ُهْم فَِإَذا َسَجُدوْا فَ ْلَيُكونُوْا ِمن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى َلْم يُ 

َيِميُلوَن َعَلْيُكم َوْلَيْأُخُذوْا ِحْذرَُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو تَ ْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم ف َ 
َلًة َواِحَدًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن َكاَن ِبُكْم َأًذى مِّن مَّطَ  ر  َأْو ُكنُتم مَّْرَضى َأن َتَضُعوْا َأْسِلَحَتُكْم مَّي ْ

فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة فَاذُْكُروْا اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا ، َوُخُذوْا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّه َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا مُِّهيًنا
و  6.﴾فََأِقيُموْا الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّْوُقوتًاَوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَنُتْم 

فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل َأْو رُْكَبانًا ، َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا لِلَِّه قَانِِتينَ ﴿قال تعاىل:

  7.﴾ُروْا اللََّه َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوْا تَ ْعَلُمونَ فَِإَذا َأِمنُتْم فَاذْكُ 

                                                                                                                                                                                           
 .31سورة الروم، اآلية:  -1

 .05سورة التوبة، اآلية:  -2
مِ  ِإط اَلقِ  بَدَيانِ  باب يف صحيحه ،كتاب الصالة ، رواه مسلم -3  .61،ص 1،ج82،حديث رقم :الَصاَلةَ  تَدَركَ  َمن   َعَلى ال ُكف رِ  اس 
 2عنه الصالة أداء و قضاء ،و إليه ذهب اإلمام مالك يف رواية عنه خالفا للجمهور ينظر الذخرية مصدر سابق جاختلف يف فاقد الطهورين هل تسقط -4

 1م ،ج1997-هد1418، 1،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط    328،ص 1،املغّن ،مصدر سابق ،ج 350،ص
 .286،ص

 .71 -15ي، دار الكتب اإلسالمية، ص و  الند األركان األربعة، أبو احلسن علي -5

  .103 -101سورة النساء، اآليات:  -6
 .239، 238سورة البقرة، اآليتان:  -7
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و إن كانت الصالة من حيث شرائطها و أركاهنا و مواقيتها مما قد ختفى فيه وجه املصلحة على 
 جهة التفصيل إال أنه حلظ املكلف منها نصيب مل يهدر ،و املتتبع لألحكام املتعلقة هبا ليقطع بذلك.

 ول :مقاصد األحكام :الفرع األ
 توقيت الصالة بأوقات محددة ال يجوز الخروج عنها، و توزيعها على أجزاء الليل والنهار: -

نصب الشارع احلكيم للصالة عالمات، تدل عليها و أوقات ال جيوز التقدمي عنها و ال 
مجلة ما يتعلق بذلك  و الناظر إىل هذه األوقات جيد أهنا تتوزع على أجزاء الليل والنهار ، ومنالتأخري،

 من املقاصد التابعة و احلظوظ العاجلة و اآلجلة :
 التكاليف الشرعية ملا كانت حقا خالصا هلل تعاىل،مل جيعل  وبيان ذلك أن: الضبط و التحديد

، أو حتكم يف زمان...إال بالقدر الذي جيعله الشارع، دفعا  للمكلفني التصرف فيها بزيادة أو نقصان
لذرائع احلرية و االضطراب ، و التنازع و الغموض و اإلهبام ، الختالف النوازع و الرغائب ، و لو 
فرض أن حتديد األوقات كان موكوال لعموم املكلفني ، ملا أقيمت العبادة إال يف حيز التقصري ، 

اعس عنها و تعلة النفوس باملطل فيها فتجتمع الصلوات ، فتثقل على املصلي التق"لكونه ذريعة إىل 
 ،و يف ذلك فساد ال يرفعه إال توقيت العبادة مبواقيت حمددة .1"فيرتكها 

ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن  ﴿قوله تعاىل: و الشاهد النصوص الواضحة الداللة ومنها :

 ،أي حمدودة بأوقات معلومة. 2﴾ِكَتابًا مَّْوُقوتًا

َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن ﴿و قوله:

اقتضى  ﴾َغَسِق اللَّْيلِ ﴿، يتناول الظهر و العصر، و قوله:﴾ُدُلوِك الشَّْمسِ  ﴿فقوله: ،3﴾َمْشُهوًدا

                                                           

 317اإلمام يف مقاصد رب األنام ، مرجع سابق ، ص ، - 1 
 .103سورة النساء، اآلية:  -2
 .78سورة اإلسراء، اآلية:  -3
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َفُسْبَحاَن اللَِّه ﴿، و منه قوله تعاىل:1اقتضى صالة الصبح ﴾قُ ْرآَن اْلَفْجرِ ﴿املغرب و العشاء، و قوله:

 2.﴾َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَعِشيًّا َوِحيَن ُتْظِهُرونَ ، ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحونَ 
 الصالة و نوطها بعالمات ظاهرة دفعا لذرائع االشتباه و التقصري.و القدر املشرتك ،حتديد أوقات 

 وبيان ذلك أن العبد ملا كان من دأبه و طبعه أن يهمل جوارحه  تجديد العهد بذكر اهلل تعالى، 
و يسيمها يف مراتع الشهوات أمر بالعبودية ،و اإلقبال على ربه جبميع جوارحه ،كما أمر أن جيدد 

، يقول صاحب املنار يف هذا املعىن 3تا بعد وقت لئال يطول عليه األمد فينسى ربهالركوع و اإلقبال وق
لتكون مذكرة جلميع أفراد املؤمنني برهبم يف األوقات  ةإن الصلوات اخلمس إمنا تكون موقوت" :

،مث إن هذه األوقات انتظمت مبادئ شؤون  4"املختلفة لئال حتملهم الغفلة على التقصري يف اخلري
 اهلل يف أعماهلم اعونا هلم على الذكر و الشكر لرياقبو  و هنايتها فتقرر رعي أحواهلمالناس 

  .5و صنائعهم و ليشكروه عند العود منها 
 والشاهد ما تقدم من النصوص الواردة يف حتديد أوقات الصالة.ودليل هذا املقصد مسلك املناسبة .

  جعلت الصالة مكفرة : جمعا بين النصوصتكفير السيئات و محو الخطايا ما اجتنبت الكبائر
للذنوب و اخلطايا و الزالت و التقصري إذ العبد يف أوقات ليله و هناره ،ال خيلو من ذنب أو تقصري 

 ؟فأشبهت كما يف احلديث النهر الذي يغتسل منه مخسا فهل يبقى من الدرن شيء،  6أو زلة 
 النصوص الظاهرة الداللة. والشاهد،

                                                           
 .210، ص 3أحكام القرآن، ابن العرن، ج -1
 .18، 17سورة الروم، اآليتان:  -2

 .230،صشفاء العليل ،مصدر سابق  - 3 
 387،ص  5تفسري املنار ،مصدر سابق ،ج  - 4 
 318اإلمام يف مقاصد رب األنام ، مرجع سابق ، ص - 5 
 91-90،ص 1بدائع الصنائع ،مصدر سابق ،ج - 6 
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  1﴾اللَّيِْل ِإنَّ اْلَحسَنَاِت يُْذِهبَْن السَّيِّئَاِت مَِّن  وََأِقِم الصَّالََة طَرََفِي الن ََّهاِر وَزُلًَفا تعاىل :﴿ الق 
: " قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن :-رضي اهلل عنه– هريرة أن حديث من الصحيح ويف

َقى َهلْ  َمرَّات   َخْمسَ  يَ ْوم   ُكلَّ   ِمْنهُ  يَ ْغَتِسلُ  َأَحدُِكمْ  بَِبابِ  نَ ْهًرا َأنَّ  َلوْ  َأرَأَيْ ُتمْ   َشْىءٌ  َدرَنِهِ  ِمنْ  يَ ب ْ
َقى الَ  قَاُلوا. «  ِبِهنَّ  اللَّهُ  يَْمُحو اْلَخْمسِ  الصََّلَواتِ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  » ،قَالَ   َشْىءٌ  َدرَنِهِ  ِمنْ  يَ ب ْ

 .2« اْلَخطَايَا
 وَ ، اْلُجُمَعةِ  ِإَلى َواْلُجُمَعةُ  ،اْلَخْمسُ  الصََّلَواتُ  }مرفوعا  -رضي اهلل عنه-و عن أن هريرة

نَ ُهنَّ  َما ُمَكفَِّراتٌ  ،رََمَضانَ  ِإَلى رََمَضانُ   .3{اْلَكَباِئرَ  اْجتَ َنبَ  ِإَذا بَ ي ْ
 وبيان ذلك أن الصلوات اخلمس مل تستغرق :4التصرف في أسباب المعاش مع قضاء حق التعبد

و إمنا أنيطت بأسباب ظاهرة معلومة يتيسر أداء العبادة عندها دون تضييق ،أجزاء الليل و النهار 
فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض ﴿ ، قال تعاىل :على املكلف يف حتصيل أسباب العيش 

 .5﴾َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
و ما جاء يف حتديد أوقات ، ووجه الداللة األمر باالنتشار و االبتغاء من فضل اهلل  وهو لإلباحة   

 .إال قضاء الصالة ،فدل على انتفاء املنع من ترك الصالة يف غريها 
 اتساع بعض أوقات الصالة و مشروعية التقديم والتأخير في أحوال:   -

                                                           
 114سورة هود اآلية  - 1
طَايَا ِبهِ  مُت َحى الَصاَلةِ  ِإىَل  ال َمش ىُ  باب املساجد و مواضع الصالة ، رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب - 2  2،ج1554،حديث رقم :الَدَرَجاتُ  ِبهِ  َوتُدر َفعُ  اخلَ 

 .131،ص
م سُ  الَصَلَواتُ  باب رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة، - 3 ُمَعةُ  اخلَ  ُمَعةِ  ِإىَل  َواجلُ  نَدُهنَ  ِلَما ُمَكفِّرَاتٌ  َرَمَضانَ  ِإىَل  َوَرَمَضانُ  اجلُ  ُتِنَبتِ  َما بَديد   اج 

 144،ص 1،ج 572،حديث رقم :ال َكَبائِرُ 
،مراصد الصالة يف مقاصد الصالة  139، ص م 1988هد1407، 1، أبو احلسن العامري ،الرياض ،دار األصالة ،طاإلعالم مبناقب اإلسالم  ينظر: - 4

 38ص ،دار الفضيلة،القاهرة ،قطب الدين القسطالين ،

 10سورة اجلمعة :اآلية : - 5
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تعاىل يف سائر األحوال ملا فيه من إظهار الطواعية            إن كان األصل املبادرة إىل طاعة اهلل 
،إال أن وقت الصالة كما دلت على ذلك تفاريع األحكام، يتسع و 1و األمن من تفويت مصلحة العبادة

 يضيق، و حلظ املكلف يف ذلك نصيب ،و منه أن وقت األداء، ينتظم مخسة أضرب :وقت اختيار 
 ،و وقت عذر و رخصة ،و وقت سنة ،و وقت تضييق  ةتوسعو فضيلة ،و وقت إباحة و 

،و هو خيتلف من صالة إىل أخرى اتساعا و تضييقا ،و للفقهاء يف ذلك تعليالت مردها  2و ضرورة...
إىل اعتبار أحوال املكلفني: و من ذلك ما ذكره الكاساين يف الندب إىل اإلبراد بالظهر يف الصيف، 

راد بالظهر يف الصيف الشتغال الناس بالقيلولة و ألن حضور اجلماعة حيث يقول:"و هلذا يستحب اإلب
-صلى اهلل عليه و سلم -، و قد قال النيب3يف هذا الوقت ضرب حرج، خصوصا يف حق الضعفاء

 اَجةِ اْلحَ  َوَذا َوالضَِّعيفَ  اْلَكِبيرَ  ِفيِهمُ  فَِإنْ  َأْضَعِفِهْم، َصالةَ  بَِأْصَحاِبكَ  َصلِّ  لعثمان بن أن العاص :}
 -صلى اهلل عليه و سلم -عن النيب -رضي اهلل عنه–، و األصل يف ذلك ما رواه أبو سعيد اخلدري 4{

  5{. َجَهنَّمَ  فَ ْيحِ  ِمنْ  اْلَحرِّ  ِشدَّةَ  فَِإنَّ  بِالظُّْهرِ  أَْبِرُدوا أنه قال:}
متأهبني خبالف الظهر فإهنا و قال اإلمام مالك:"ال تؤخر العصر عن وقتها مثل الظهر ألهنا تدرك الناس 

  6تأيت وقت قائلة ودعة".
و منه أيضا ما ذهب إليه احلنفية من أفضلية اإلسفار بالفجر، ذلك أن يف التغليس تقليل 
اجلماعة لكونه وقت نوم و غفلة و يف اإلسفار تكثريها فكان أفضل ،و ألن املكث يف مكان صالة 

،و إن  7يتمكن من إحراز هذه الفضيلة عند التغليس الفجر إىل طلوع الشمس مندوب إليه ،و قلما

                                                           
 .30، ص 2الذخرية، مصدر سابق، ج -1
 .82، 81: شرح األضرب اخلمسة و أمثلتها التلقني يف الفقه املالكي، ص ينظر -2

 .125، ص 1بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج -3
 47،ص 9رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج -4
بد رَادُ  بَاب .البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة  رواه -5 رِ  اإل ِ رِّ  ِشَدةِ  يف  بِالظيه   .186،ص 1،ج533،حديث رقم: احلَ 
 .27، ص 2الذخرية، مصدر سابق، ج -6
 .125، ص 1بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج -7
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 -و األصل يف ذلك قوله،  1خالف يف ذلك الشافعية و املالكية لتعارض ظواهر النصوص يف املسألة
 2{. ِلأَلْجرِ  َأْعَظمُ  فَِإنَّهُ  ، بِاْلَفْجرِ  َأْسِفُروا :}-صلى اهلل عليه و سلم

عن وصف اخلشوع و هو أفضل أوصاف الصالة.،قال و منه أيضا تأخري العشاء مبا يصرف املصلى 
  3{. بِاْلَعَشاءِ  فَاْبَدُءوا الصَّاَلةُ  َوأُِقيَمتْ  اْلَعَشاءُ  ُوِضعَ  ِإَذا :}صلى اهلل عليه و سلم

  4وقال بعضهم قياسا:"ينبغي أن تؤخر الصالة بكل مشوش، كإفراط اجلوع و الظمأ"
و العشاء للمطر الواقع أو املتوقع نزوله ،و للطني مع  ومنه جواز مجع التقدمي يف املسجد بني املغرب

رضي اهلل  -الظلمة إذا كان مينع أواسط الناس من لبس نعاهلم ،و الشاهد ما ثبت عن ابن عباس
 َواْلَمْغِربِ  ، َواْلَعْصرِ  الظُّْهرِ  بَ ْينَ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  َجَمعَ  أنه قال:} -عنهما

 الَ  َأنْ  َأرَادَ :  قَالَ  ؟ َعبَّاس  ابن  يَا تَ َرى ِلمَ :  قُ ْلتُ  َسَفر   َوالَ  َخْوف   َغْيرِ  ِمنْ  اْلَمِديَنةِ  ِفى َواْلِعَشاءِ 
  5{، قال اإلمام مالك أرى ذلك كان يف مطر.أُمََّتهُ  ُيْحِرجَ 

و المعنى الجامع التوسعة على المكلفين في أداء بعض الصلوات دون لحوق اإلثم 
و اهتماما  رعيا ألحوالهم -و إن كان األصل الندب إلى التعجيل-بالتأخير عن أول الوقت، 

 و عونا لهم على االمتثال مع تمييز رتبهم بتمييز وقت العبادة تقريرا لقاعدة الغنم بالغرم،بحوائجهم
زيادة في التوسعة و رفعا للحرج ،و إعانة على تحصيل حقيقة ستثىن من هذا األصل .و قد ي6

،األمر باإلبراد بالظهر يف الصيف و تأخري صالة املغرب عن الطعام بقيود بينها أهل العلم  الخشوع
 ،واجلمع للمطر...و غري ذلك مما جاءت السنن بالنص عليه.

 7﴾اِكتَابًا مَّْوقُوتً َة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإنَّ الصَّالَ  ﴿ و الشاهد ،قوله تعاىل :

                                                           
 .29، 28، ص 2يف مدارك اخلالف: الذخرية، مصدر سابق، ج ينظر -1
 .290،ص 1،ج 154،حديث رقم بالفجر اإلسفار يف جاء ما بابرواه الرتمذي يف سننه،  -2
 .448،ص3،ج 5463،حديث رقم :َعَشائِهِ  َعن   يَدع َجل   َفاَل  ال َعَشاءُ  َحَضرَ  ِإَذا بَاب البخاري يف صحيحه ،كتاب األطعمة،بابرواه  -3

 .30، ص 2الذخرية، مصدر سابق، ج -4
عِ  بابالسنن الكربى ،كتاب الصالة ،رواه البيهقي يف  -5 م  َ  ال َمَطرِ  ِف  اجلَ  ،ج بَدني   166،ص 3الَصالَتَدني 
 360اإلمام يف مقاصد رب األنام ، مرجع سابق ، ص - 6 
 103سورة النساء :اآلية  - 7
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 1﴾الَِّذينَ ُهمْ َعْن َصالِتِهمْ سَاُهونَ  فَ وَيْلٌ ِلْلُمصَلِّينَ ﴿  وقوله تعاىل:  
، و القدر املشرتك  2﴾ قَانِِتينَ لِلَِّه َوُقوُموا اْلُوْسَطى َوالصَّالِة الصََّلَواِت َعَلى َحاِفظُوا ﴿ و قوله تعاىل :

األمر باحلفاظ على الصالة مبواقيتها و حدودها و أركاهنا، و النهي عن تضييعها إال أن هذه املواقيت مع 
حتديدها و حترمي تأخري الصالة عنها لغري عذر، فقد وسع الشارع على املكلفني يف بعضها بالقدر الذي 

 سلم و عليه اهلل صلى النيب أن رضي اهلل عنهما عباس ابنرآه مصلحة ، ودليل ذلك من السنة: ما رواه 
 كان  حين منهما األولى في الظهر فصلى مرتين البيت عند - السالم عليه - جبريل أمني } : قال

 وجبت حين المغرب ىصل ثم ظله مثل شيء كل  كان  حين العصر ىصل ثم، الشراك مثل الفيء
 وحرم الفجر برق حين الفجر ىصل ثم، الشفق غاب حين العشاء صلى ثم، الصائم وأفطر الشمس

 باألمس العصر لوقت مثله شيء كل  ظل كان  حين الظهر الثانية المرة ىوصل، الصائم على الطعام
 العشاء ىصل ثم األول لوقته المغرب ىصل ثم،مثليه شيء كل  ظل كان  حين العصرى صل ثم،

 يا فقال جبريل إلى التفت ثم األرض أسفرت حين الصبح ىصل ثم، الليل ثلث ذهب حين اآلخرة
  3.{ الوقتين هذين فيما والوقت قبلك من األنبياء وقت هذا محمد

 ، 4{ بِاْلَعَشاءِ  فَاْبَدُءوا الصَّاَلةُ  َوأُِقيَمتِ  اْلَعَشاءُ  َحَضرَ  ِإَذا } : عنه صلى اهلل عليه و سلم أنه قالو 
 . عن التكرارمبا يغّن  جاء من السنن يف رعي أحوال املكلفني و قد تقدم ما

يف شرط الطهارة االنتقال  ومن ذلكالترخيص في ترك بعض أركان و شرائط الصالة للعاجز عنها : -
لعدم املاء أو تعذر استعماله ملرض أو خوف زيادته أو  ،من الوضوء أو الغسل إىل التيمم سفرا أو حضرا

 . تأخر برئه أو حدوثه أو خوف عطش متوقع و لو على غريه

                                                           
( َساُهونَ  َصالَتِِهمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِّذينَ ) قَ ْوِلهِ  َعنْ  -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىَّ  َسأَْلتُ :  قَالَ  : سعد بن أبي وقاصعن ، 5-4املاعون اآليتان : سورة - 1

 البيهقي يف السنن الكربىرواه .« َوْقِتَها َعنْ  الصَّالَةَ  يُ َؤخُِّرونَ  الَِّذينَ  ُهمُ  »: قَالَ 
 238سورة البقرة اآلية  - 2
 صححه األلباين و ،178،ص 1،ج 149،حدبث رقم الصالة مواقيت يف جاء ما باب ،رواه الرتمذي يف سننه - 3
 و اللفظ ملسلم . متفق عليه - 4

http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t827/
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=37
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شرط استقبال القبلة يسقط بعدم القدرة على استقباهلا، فمن كان عاجزا عن التحول إىل و كذلك  
اخلوف ط عنه استقباهلا و صلى لغريها، و القبلة كأن كان مربوطا أو مريضا ،و مل جيد من يوجهه إليها سق

 من عدو آدمي أو غريه على نفسه أو ماله  ،قبلته هي اجلهة اليت يقدر على استقباهلا
 1خوف عليه. و ال

رفع الحرج عن المكلفين و تحصيل مصالح العبادة مع العجز عن اإلتيان بها على   مقصدالو  
و رخص يف الصالة مع اختالل شرط من شروطها من » ، ويف هذا املعىن يقول ابن جنيم :  كمالها

،يف أن ال يناجى إال الطهارة أو السرت أو االستقبال، مع ما فيها من مفسدة اإلخالل خبالل اهلل تعاىل 
  2.«على أكمل األحوال، تقدميا ملصلحة الصالة و تيسريا على املكلفني

َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  َأْو َجاَء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغاِئِط َأْو الَمْسُتُم ﴿و الشاهد قوله تعاىل:
 3.﴾ًدا طَيًِّباالنَِّساء فَ َلْم َتِجُدوْا َماء فَ تَ َيمَُّموْا َصِعي
 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه:-رضي اهلل عنه -و من السنة ما رواه عمران بن حصني

 قَالَ  اْلَقْومِ  َمعَ  ُتَصلِّيَ  َأنْ  ُفاَلنُ  يَا َمنَ َعكَ  َما } :القوم فقالمع و سلم رأى رجال معتزال مل يصل  
 4{. َيْكِفيكَ  فَِإنَّهُ  بِالصَِّعيدِ  َعَلْيكَ  قَالَ  َماءَ  َواَل  َجَنابَةٌ  َأَصابَ ْتِني

 َتَمسَّْحتُ  الصَّالَةُ  َأْدرََكْتِنى أَيْ َنَما َوَطُهورًا َمْسِجًدا اأَلْرضُ  ِلى َوُجِعَلتْ  و قال صلى اهلل عليه و سلم:}
   5{. َوَصلَّْيتُ 

َلًة َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِفي ﴿و دليل اشرتاط استقبال القبلة، قوله تعاىل: السََّماء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ

 6.﴾تَ ْرَضاَها فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

                                                           
 .59،بريوت دار الكتب العلمية ،صاخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية ،حممد العرن القروي  -1
 .91ص  مصدر سابق، النظائر، و األشباه -2
 .43سورة النساء، اآلية:  -3
هِ  التَدَيميمُ  بَاب، ه البخاري يف صحيحه، كتاب التيممروا -4 ِ  لِل َوج   .128،ص1،ج  339، حديث رقم :َوال َكَفني 
 .222،ص 1ج.الَصاَلةِ  َوق تِ  ُدُخولِ  بَدع دَ  التَدَيميمِ  بابرواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الطهارة ، -5
 . 144سورة البقرة، اآلية:  -6
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َنا و من السنة ما أخرجه الشيخان عن عبد اهلل بن عمر قال:}  ِإذْ  الصُّْبحِ  َصاَلةِ  ِفي ِبُقَباء   النَّاسُ  بَ ي ْ
َلةَ  َعَلْيهِ  أُْنِزلَ  َقدْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  ِإنَّ  فَ َقالَ  آت   َجاَءُهمْ   َيْستَ ْقِبلَ  َأنْ  أُِمرَ  َوَقدْ  قُ ْرآنٌ  اللَّي ْ
،و أصل الرتك حال العجز  1{اْلَكْعَبةِ  ِإَلى فَاْسَتَداُروا الشَّْأمِ  ِإَلى ُوُجوُهُهمْ  وََكاَنتْ  فَاْستَ ْقِبُلوَها اْلَكْعَبةَ 

 . 2﴾اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ فَات َُّقوا ﴿قوله تعاىل : 
إذا كان مينعه املرض ،و كذا إذا خاف زيادة العلة من  دو كذلك سقط عن العاجز الركوع أو السجو  

 ذلك ألنه يتضرر به، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع و سجود فإن عجز عن الركوع 
 و السجود يصلي قاعدا باإلمياء و جيعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن القعود يستلقي 

،قال ابن القاسم :"و سأل شيخ مالكا و أنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما مينعه من   3و يومئ إمياء
فإن دين السجود  و اجللوس عليهما يف الصالة فقال: افعل من ذلك ما استطعت ،و ما يسر عليك ،

 .5﴾فَاذُْكُروْا اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكمْ ﴿و األصل فيه قوله تعاىل: ،4اهلل يسر"
رَانَ  َعن  و من السنة   اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َفَسأَْلتُ  بَ َواِسيرُ  ِبي َكاَنتْ : قَالَ  َعن هُ  الَلهُ  َرِضيَ  ُحَصني    ب نِ  ِعم 

 6 {َجْنب   فَ َعَلى َتْسَتِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  فَ َقاِعًدا َتْسَتِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  قَاِئًما َصلِّ } : فَ َقالَ  الصَّاَلةِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 رخصة القصر للمسافر:-

دفعا رخص يف قصر الصالة للمسافر إذا كان السفر مباحا و مل ينو إقامة أربعة أيام فأكثر ،
  .حال عدمها و صدقة من الشارع  أو تخفيفا -إن وجدت- للمشقة الحاصلة بالسفر

َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن ﴿قوله تعاىل:و دليل هذا املقصد ،مسلك املناسبة يف 
 و النصوص الواضحة الداللة:7.﴾تَ ْقُصُروْا ِمَن الصَّالةِ 

                                                           
 .متفق عليه -1
 16غابن اآلية تسورة ال - 2
 .105، ص 1بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج -3
 .171،ص 1املدونة ،مصدر سابق ،ج-4
 .103سورة النساء، اآلية:  -5
 348،ص 1،ج 1117،حديث رقم : َجن ب   َعَلى َصَلى قَاِعًدا يُِطق   ملَ   ِإَذا بَاب الصالة ،كتاب ،تقصري رواه البخاري. -6

 .101سورة النساء، اآلية:  -7
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ا َضَربْ ُتْم ِفي اأْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َوِإذَ  قال: قلت لعمر بن اخلطاب:} 1يعلى بن أميةعن 
 َعِجب تَ  ممَا َعِجب تُ : فَدَقالَ  الَناسُ  أَِمنَ  فَدَقد  {،  تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا

 َعَلْيُكمْ  ِبَها اللَّهُ  َتَصدَّقَ  َصَدَقةٌ  » فَ َقالَ  .َذِلكَ  َعن   -وسلم عليه اهلل صلى- الَلهِ  َرُسولَ  َفَسأَل تُ  ِمن هُ 
بَ ُلوا   2{. َصَدقَ َتهُ  فَاق ْ

 الفرع الثاني :المقاصد العامة :
 طمأنينة النفس: تحصيلأوال :

إن أمسى ما يرغب الناس فيه حياهتم، و يبحثون عنه هو السعادة، و هي ليست إال الشعور 
أعلى درجات ذلك و أمسى مقاماته ، ما جيده الذاكرون، اخلاشعون، ميلؤهم باالرتياح و الطمأنينة و 

الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكِر اللَِّه َأاَل ِبذِْكِر ﴿،قال تعاىل:  3اليقني و يغمرهم الرضا و الطمأنينة

رمي بيانا ملا جبل عليه اإلنسان من صفة و مثال ذلك ما جاء يف القرآن الك، 4﴾اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
 اهللع و اجلزع،و أنه ال يأمن مغبتها و يصرف عن غوائلها إال املصلون الذين هم على صالهتم دائمون.

ُر َمُنوًعا، ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا، ِإنَّ اإِلنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا﴿قال تعاىل: ، َصلِّينَ ِإالَّ اْلمُ ، َوِإَذا َمسَُّه اْلَخي ْ

 5.﴾الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالِتِهْم َداِئُمونَ 
و اهللع كما جاء يف التفسري قلة إمساك النفس عند اعرتاء ما حيزهنا أو ما يسرها أو عند توقع ذلك ، و 

يقول الشيخ حممد رضا:"فمن حافظ على الصالة احلقيقية تطهرت نفسه من ، 6أما اجلزع فمن آثار اهللع

                                                           
كِّيي  الَتِمي ِميي  ُعبَدي َدةَ  َأِن  بنِ  أَُمَيةَ  بنُ  يَدع َلى -1

َ
، َحِلي فُ  امل َيةَ  بنُ  يَدع َلى َوُهوَ قُدَري ش  َلمَ .َغز َوانَ  بنِ  ُعت َبةَ  ُأخ تِ  َغز َواَن؛ بِن تِ  ُمند   َوَحُسنَ  الَفت ِح، يَدو مَ  َأس 

 96،ص 5سري أعالم النبالء ،ج.َأَحاِدي ثَ  ِعَدةُ : َوَلهُ  َوتَدبُدو َك، الطَاِئَف،: َوَشِهدَ .ِإساَلُمهُ 
 

 .143،ص 2،ج 1605، حديث رقم :َوَقص رَِها ال ُمَساِفرِينَ  َصاَلةِ  باب كتاب املساجد و مواضع الصالة ،رواه مسلم يف صححيه. -2
 .46الفكر املقاصدي، مرجع سابق، ص  -3
 .28سورة الرعد، اآلية:  -4
 .23 -19سورة املعارج، اآليات:  -5

 .391، ص 15التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج -6
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ع إذا مسه الشر و من البخل و املنع إذا مسه اخلري ،و كان شجاعا كرميا قوي العزمية شديد اجلزع و اهلل
 1الشكيمة ،ال يرضى الضيم و ال خيشى يف احلق العذل و اللوم".

 تنهى عن الفحشاء و المنكر: ثالثا:الصالة
املقصود أن الصالة تيسر للمصلي ترك الفحشاء و املنكر، ذلك أنه إذا كان على الواجب من       

 2اخلضوع و اإلخبات، صلحت بذلك نفسه و غامرها ارتقاب اهلل فاطرد ذلك يف أقواله و أفعاله.
و قراءة فاحتة  ففي الصالة من األقوال تكبري هلل و حتميده و تسبيحه و التوجه إليه بالدعاء و االستغفار

الكتاب املشتملة على التحميد و الثناء على اهلل...،و كلها تذكر بالتعرض إىل مرضاة اهلل ،و اإلقالع 
عن عصيانه و ما يفضي إىل غضبه فذلك صد عن الفحشاء و املنكر،و يف الصالة أفعال هي خضوع و 

اجتالب مرضاته و التباعد عن  تذلل هلل تعاىل من قيام و قعود و ركوع و سجود ،و ذلك يذكر بلزوم
سخطه،و يف الصالة أعمال قلبية من نية و استعداد للوقوف بني يدي اهلل و كل ذلك يصد عن 

 . 3الفحشاء و املنكر

َهى الصَّاَلةَ  ِإنَّ  الصَّاَلةَ  َوَأِقمِ ﴿ و الشاهد مسلك التعليل يف  قوله تعاىل :  4﴾َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن ْ
الصالة اليت تعني على ترك املعاصي، هي ما متت أركاهنا و استوفيت أقواهلا و أفعاهلا، و من ذلك أن و 

 5.﴾ِإنََّما يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقينَ ﴿يدخل فيها مقدما لتوبة نصوح متقيا، لقوله تعاىل:
تنهه عن المنكر لم يزدد من لم تأمره صالته بالمعروف و عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال:}

  6{.بصالته من اهلل إال بعدا

                                                           
 .117، ص 2تفسري املنار، مرجع سابق، ج -1
 ..319،ص 4،مصدر سابق ،ج احملرر الوجيز -2
 .260،ص 20جالتحرير و التنوير، مرجع سابق،  -3
 ، .45سورة العنكبوت ،اآلية : -4
 .27سورة املائدة، اآلية:  -5
 .174،ص 3رواه البيهقي يف شعب اإلميان ،ج -6
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َها َحاَفظَ  َأوْ  َحِفَظَها َمنْ  بقوله:} -رضي اهلل عنه -و إىل هذا أشار عمر  َضي ََّعَها َوَمنْ  ، ِديَنهُ  َحِفظَ  َعَلي ْ
 . 1{ َأْضَيعُ  ِسَواَها ِلَما فَ ُهوَ 

 2انشراح الصدر و تفريج الكرب و التوطين على الصبر:رابعا:
من احلظوظ العاجلة اليت تكون الصالة سببا يف حتصيلها كما دلت على ذلك نصوص القرآن 
الكرمي انشراح الصدر و تفريج الكرب، ذلك أن االلتجاء إليها عند املهمات التجاء إىل ركن شديد  و 

شركون. قال الشاهد أن اهلل عز و جل أمر نبيه الكرمي بالتسبيح و السجود...إذ ناله الضيق مما يقول امل
َواْعُبْد ، َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك وَُكن مَِّن السَّاِجِدينَ  ،َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما يَ ُقوُلونَ تعاىل:﴿

  3﴾.رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقينُ 
 هلل و الثناء عليه يقول الطربي يف تفسري اآلية:"فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إىل الشكر 

 .4و الصالة يكفك اهلل من ذلك ما أمهك"
إذا أصابته خصاصة نادى و من هنا كان إذا حزبه شيء فزع إىل الصالة ومنه ما ثبت عنه أنه كان : "

 5"بأهله صلوا صلوا
هَ و من الشواهد مسلك اإلمياء يف قوله تعاىل:﴿  ا ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطَِبْر َعَلي ْ

 6﴾.نَّْحُن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلت َّْقَوى
  7{.أرحنا بها يا باللكان يقول:}  -صلى اهلل عليه و سلم-و منه أن النيب

و من الصالة ما شرع خمصوصا إلجناح احلاجات كصالة االستخارة اليت كان يعلمها أصحابه كما 
 1يعلمهم السورة من القرآن.

                                                           
 .445،ص 1رواه البيهقي يف السنن الكربى ،باب كراهية تأخري العصر،ج-1

 .22م، ص 2002هد/ 1423، 1عبد الرمحن الغرياين، بريوت، مؤسسة الريان، ط : مدونة الفقه املالكي و أدلته، الصادقينظر -2
 .99 -97سورة احلجر، اآلية:  -3
 .154،ص 14جامع البيان ،مصدر سابق ،ج.-4
 .156ص 3رواه البيهقي يف شعب اإلميان ،ج -5
 .132سورة طه، اآلية:  -6
 تقدم خترجيه. -7
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 الصوم:المطلب الثاني :

 الصوم يف اللغة: ترك الطعام و الشراب و النكاح و الكالم ، و قيل مطلق اإلمساك عن الشيء 
،بنية الشمس غروبإىل  الفجر طلوع من والفرج البطن شهويت عن الكف االصطالح يف،و  2و الرتك له

و هو من أجل العبادات ،حسبك من ذلك أن اهلل عز وجل قد اختص باجلزاء عليه ،وأجزل عنه  
 الثواب مبا ليس يف غريه،و فيما يأيت مجلة املقاصد اليت حيصلها النظر من تدرج تشريع الصيام ،

لفني و ما تعلق به من األحكام ،فضال عن مقاصده العامة ،مما يقع به االستدالل على رعي حظوظ املك
. 

 
 الفرع األول :التدرج في تشريع الصوم:

إننا لو نظرنا إىل تدرج اخلطاب القرآين يف تشريع أحكام الصوم، وجدنا مسلكه يف رعي حظوظ 
املكلفني أبني و أظهر، ذلك أنه ملا كان فطم النفوس عن مألوفاهتا و شهواهتا من أشق األمور و أصعبها 

م بعد اهلجرة، ملا توطنت النفوس على التوحيد  و ألفت أوامر تأخر فرض صوم رمضان إىل وسط اإلسال
  3القرآن و كان فرضه يف السنة الثانية.

و قد تقدم، أنه كان أوال على وجه التخيري بينه و بني أن يطعم كل يوم مسكينا مث نقل من ذلك التخيري 
 صيام، فإهنما يفطران إىل حتتم الصوم و جعل اإلطعام للشيخ الكبري و املرأة إذا مل يطيقا ال

                                                                                                                                                                                           
 يُ َعلُِّمُهمْ  َكَما  ُكلَِّها  اأْلُُمورِ  ِفي ااِلْسِتَخارَةَ  َأْصَحابَهُ  يُ َعلِّمُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  لمي قال:}عبد اهلل الس جابر بن أخرج البخاري عن -1

 .7390،حديث رقم :{ال َقاِدرُ  ُهوَ  ُقل  } تَدَعاىَل  الَلهِ  قَدو لِ  بَاب،كتاب التوحيد،{اْلُقْرآنِ  ِمنْ  السُّورَةَ 
 2530-2529،ص 28لسان العرب ،مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ج -2
 .29، ص 2زاد املعاد يف هدي خري العباد، مرجع سابق، ج -3
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َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه و يطعمان عن كل يوم مسكينا، و منه ما أخرجه البخاري يف تفسري قوله تعاىل:﴿
 اَل  اْلَكِبيَرةُ  َواْلَمْرَأةُ  اْلَكِبيرُ  الشَّْيخُ  ُهوَ  ِبَمْنُسوَخة   لَْيَستْ  ،عن ابن عباس قال:}1﴾ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكين  

 2{.ِمْسِكيًنا يَ ْوم   ُكلِّ   َمَكانَ  فَ ُيْطِعَمانِ  َيُصوَما َأنْ  َيْسَتِطيَعانِ 
و قد كانت املفطرات مباحة يف أول تشريع الصوم من غروب الشمس حىت ينام أو يصلي 

،فإذا نام حرم عليه ذلك فشق عليهم، و اختان بعض الصحابة أنفسهم فنزل قوله  3العشاء اآلخرة
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس لَُّهنَّ َعِلَم اللَّهُ تعاىل:﴿  أَنَُّكْم  ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

ُه َلُكْم وَُكُلوْا ُكنُتْم َتْخَتانُوَن أَنُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوْا َما َكَتَب اللَّ 
 4﴾.اْلَفْجرِ  َواْشَربُوْا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمنَ 

َوالُ  َوأََما:" روى اإلمام أمحد يف مسنده عن معاذ بن حبل قال    َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَلهِ  َرُسولَ  فَِإنَ  الصَِّيامِ  َأح 
ر   ُكلِّ   ِمن   َيُصومُ  َفَجَعلَ  ال َمِديَنةَ  َقِدمَ  مَ َوَسلَ  َعةَ  َفَصامَ  يَزِيدُ  َوقَالَ  أَيَام   َثاَلثَةَ  َشه  رًا َعَشرَ  َسبد   رَبِيعِ  ِمن   َشه 

ََولِ  ر   ُكلِّ   ِمن   َرَمَضانَ  ِإىَل  األ   الصَِّيامَ  َعَلي هِ  فَدَرضَ  َوَجلَ  َعزَ  الَلهَ  ِإنَ  مثَُ  َعاُشورَاءَ  يَدو مَ  َوَصامَ  أَيَام   َثاَلثَةَ  َشه 
 ِإىَل  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ   َكَما  الصَِّيامُ  َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ   آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا}  َوَجلَ  َعزَ  الَلهُ  َفأَند َزلَ 
يَةِ  َهِذهِ  ِكيًنا َأط َعمَ  َشاءَ  َوَمن   َصامَ  َشاءَ  َمن   َفَكانَ  قَالَ {  ِمْسِكين   طََعامُ  ِفْديَةٌ  يُِطيُقونَهُ  الَِّذينَ  َوَعَلى اآل   ِمس 

زَأَ  يَةَ  أَند َزلَ  َوَجلَ  َعزَ  الَلهَ  ِإنَ  مثَُ  قَالَ  َعن هُ  َذِلكَ  َفَأج  َرى اآل  ُخ   ِإىَل  اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي رََمَضانَ  َشْهرُ }  األ 
 ِفيهِ  َوَرَخصَ  الَصِحيحِ  ال ُمِقيمِ  َعَلى ِصَياَمهُ  الَلهُ  َفأَثد َبتَ  قَالَ {  فَ ْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمْ  َشِهدَ  َفَمنْ  قَدو لِهِ 

ط َعامَ  َوثَدَبتَ  َوال ُمَساِفرِ  لِل َمرِيضِ  َتِطيعُ  اَل  اَلِذي لِل َكِبريِ  اإل ِ  يَأ ُكُلونَ  وََكانُوا حوالن قال فَدَهَذانِ  الصَِّيامَ  َيس 
َربُونَ  تَدنَدُعوا نَاُموا فَِإَذا يَدَناُموا ملَ   َما النَِّساءَ  َويَأ ُتونَ  َوَيش  َن َصارِ  ِمن   َرُجاًل  ِإنَ  مثَُ  قَالَ  ام   َظلَ  ِصر َمةُ  َلهُ  يُدَقالُ  األ 

ِلهِ  ِإىَل  َفَجاءَ  أَم َسى َحىَت  َصاِئًما يَدع َملُ  َرب  يَ  وملَ   يَأ ُكل   فَدَلم   نَامَ  مثَُ  ال ِعَشاءَ  َفَصَلى أَه  َبحَ  َحىَت  ش  َبحَ  َأص   َفَأص 

                                                           
 .184سورة البقرة، اآلية:  -1
ةٌ  َسَفر   َعَلى َأوْ  َمرِيًضا ِمْنُكمْ  َكانَ   َفَمنْ  َمْعُدوَدات   أَيَّاًما} قَ ْوِلهِ  بَاب ،رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب تفسري  القرآن -2  الَِّذينَ  َوَعَلى ُأَخرَ  أَيَّام   ِمنْ  َفِعدَّ

ًرا َتَطوَّعَ  َفَمنْ  ِمْسِكين   طََعامُ  ِفْديَةٌ  يُِطيُقونَهُ  رٌ  فَ ُهوَ  َخي ْ رٌ  َتُصوُموا َوَأنْ  َلهُ  َخي ْ  .197،ص3،ج 4505،حديث  رقم :{تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  َلُكمْ  َخي ْ
 .251، ص 6سابق، جاجملموع، مصدر  -3
 .187سورة البقرة، اآلية:  -4
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ًدا َجَهدَ  َوَقد   َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَلهِ  َرُسولُ  فَدَرآهُ  قَالَ  َصاِئًما تَ  َقد   أَرَاكَ  يل  َما قَالَ  َشِديًدا َجه   َجَهد 
ًدا  َوَأص َبح تُ  فَِنم تُ  نَدف ِسي َفأَل َقي تُ  ِجئ تُ  ِحنيَ  َفِجئ تُ  أَم سِ  َعِمل تُ  ِإينِّ  الَلهِ  َرُسولَ  يَا قَالَ  َشِديًدا َجه 
 الَنيبَ  َوأََتى نَامَ  َما بَدع دَ  ُحرَة   ِمن   أَو   َجارِيَة   ِمن   النَِّساءِ  ِمن   َأَصابَ  َقد   ُعَمرُ  وََكانَ  قَالَ  َصاِئًما َأص َبح تُ  ِحنيَ 
َلةَ  َلُكمْ  ُأِحلَّ }  َوَجلَ  َعزَ  الَلهُ  َفأَند َزلَ  َلهُ  َذِلكَ  َفذََكرَ  َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى  ِنَساِئُكمْ  ِإَلى الرََّفثُ  الصَِّيامِ  لَي ْ

 1"{  اللَّْيلِ  ِإَلى الصَِّيامَ  أَِتمُّوا ثُمَّ  قَدو لِهِ  ِإىَل 
 الفرع الثاني :مقاصد األحكام :

: الشارع احلكيم ملا كتب على عباده الصوم جعله أياما  أوال : وجوب الصوم أياما معدودات
معدودات و مل يفرضه على اإلطالق ويف مجيع األوقات حىت ال يشق عليهم، يقول الدهلوي:"مث وجب 
تعيني مقداره، لئال يفرط أحد فيستعمل منه ما ال ينفعه و ينجح فيه أو يفرط مفرط فيستعمل منه ما 

ينفه نفسه و يزيره القبور، و إمنا الصوم ترياق يستعمل لدفع السموم  يوهن أركانه و يذهب نشاطه و
 2النفسانية...فالبد من أن يتقدر بقدر الضرورة".

 َشْهُر رََمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَ ي َِّنات  مَِّن اْلُهَدى َواْلُفْرقَانِ والشاهد قوله تعاىل:﴿
و وجه الداللة اختصاص األمر بالصيام بزمن خمصوص و هو 3﴾. فَ ْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمْ  َشِهدَ  َفَمنْ 

 شهر رمضان.
رِو ب نَ  الَلهِ  َعب دَ  عنو من السنة  ُهَما الَلهُ  َرِضيَ  ال َعاصِ  ب نِ  َعم   أنه قال: َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَنيبي  ،عن َعند 

 َلهُ  َونَِفَهتْ  اْلَعْينُ  َلهُ  َهَجَمتْ  َذِلكَ  فَ َعْلتَ  ِإَذا ِإنَّكَ  قَالَ  نَ َعمْ  فَ ُقْلتُ  اللَّْيلَ  َوتَ ُقومُ  الدَّْهرَ  لََتُصومُ  ِإنَّكَ  }
 قَالَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  ُأِطيقُ  فَِإنِّي قُ ْلتُ  ُكلِّهِ   الدَّْهرِ  َصْومُ  أَيَّام   َثاَلثَةِ  َصْومُ  الدَّْهرَ  َصامَ  َمنْ  َصامَ  اَل  الن َّْفسُ 
،وقد جاء النهي عن  4{اَلَقى ِإَذا يَِفرُّ  َواَل  يَ ْوًما َويُ ْفِطرُ  يَ ْوًما َيُصومُ  َكانَ   السَّاَلم َعَلْيهِ  َداُودَ  َصْومَ  َفُصمْ 

                                                           
 من حديث معاذ بن جبل ..رواه أمحد يف مسنده-1
 .76، 75، ص 2حجة اهلل البالغة، مصدر سابق، ج -2
 .185سورة البقرة، اآلية:  -3
 متفق عليه. - 4
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صيام الدهر معلال،بكونه مظنة الفرتة و االنقطاع ،أما األمر باالعتياض عنه بصوم ثالثة أيام ، أو صيام 
 داود عليه السالم ،فهو للندب ال الوجوب.

 : إباحة المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر -
صيام النهار و االقتصار عليه من الفجر إىل  مث إنه عز و جل ملا فرض علينا صيام الشهر املبارك شرع لنا

دفعا للمشقة هو الليل، و  غروب الشمس ،و أباح لنا اإلفطار و االستمتاع باملباحات بقية اجلزء اآلخر
َواْشَربُوْا فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوْا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلوْا ، قال تعاىل:﴿الباعثة على الفترة و االنقطاع

  1﴾.ْيلِ َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّوْا الصَِّياَم ِإَلى اللَّ 
ثبت حل املفطرات كما تقدم من الغروب إىل طلوع الفجر ، أما تركها مطلقا  : النهي عن الوصال-

ل، فمرتدد عند اجلمهور بني التحرمي و الكراهة و إن كان القول بالكراهة حىت يصل النهار باللي
األرجح،و أصل ذلك أن النيب صلى اهلل عليه و سلم كما دلت على ذلك السنن هناهم و مل يعزم 
عليهم، و هذا يدل على أن الوصال مل يكن حراما و إمنا كان مشفقة عليهم، فلذلك مل يقبلوه و لو  

  2لوه.كان حراما ما فع
علة تحريمه معروفة و هي ضعف القوى و إنهاك يقول ابن العرن:"و الصحيح أنه مكروه ألن 

،مما هو  4 و القعود عن الكسب السآمة و االنقطاع و اإلضرار بالبدن،و قد يفضي إىل  3"األبدان
ظور من حمجور على املكلف يف حفظه، و قد تقدم أن إسقاط احلظوظ ال يصح إذا كان ذريعة إىل احمل

تضييع الواجبات و إتالف األموال  أو األنفس من دون موجب قطعي يقتضي ذلك، و أن العموم ال 
 يصلحهم إال استيفاء حظوظهم اليت أباحها هلم الشارع.

                                                           
 .187سورة البقرة، اآلية:  -1
 .132، ص 1أحكام القرآن، مصدر سابق، ج -2
 .132، ص 1جاملصدر نفسه  -3

، بدائع  "و معىن الكراهة فيه أن ذلك يضعفه عن أداء الفرائض و الواجبات و يقعده عن الكسب الذي ال بد منه "يقول الكاساين يف هذا املعىن،-4

 79، ص 2الصنائع ، ج
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َوِد ِمَن وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلسْ و الشاهد قوله تعاىل : ﴿
   1﴾اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّوْا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ 

 2﴾ َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  يُِريُد اللَّهُ ِبُكمُ اْليُْسرَ   ﴿ و قال تعاىل :
َبلَ  ِإَذاو يف الصحيح عن النيب صلى اهلل عليه و سلم أنه قال  }  ِمنْ  الن ََّهارُ  َوَأْدبَ رَ  ُهَنا َها ِمنْ  اللَّْيلُ  َأق ْ

 3{الصَّاِئمُ  َأْفَطرَ  فَ َقدْ  الشَّْمسُ  َوَغَرَبتْ  ُهَنا َها
 ِإنَّكَ  فَ َقاُلوا و هناهم عن الوصال رمحة هبم ،و يف احلديث:} -صلى اهلل عليه و سلم-و قد واصل النيب

  4{. َوَيْسِقينِ  رَبِّي ُيْطِعُمِني ِإنِّي َكَهْيَئِتُكمْ   َلْستُ  ِإنِّي قَالَ  تُ َواِصلُ 
يوما فصاموا معه، فواصل هبم اليوم الذي  -صلى اهلل عليه و سلم-و قد ثبت أنه واصل هبم فصام النيب
 َكاْلُمَنكِّلِ   َلِزْدُتُكمْ  اْلِهاَللُ  تََأخَّرَ  َلوْ  :}-صلى اهلل عليه و سلم-يليه فرأوا اهلالل. فقال هلم النيب 

 . 5{َلُهمْ 
 َوَواَصلَ  الشَّْهرِ  آِخرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى لنَِّبيُّ ا َواَصلَ  و يف الصحيحني عن أنس قال:}

 َيدَعُ  ِوَصااًل  َلَواَصْلتُ  الشَّْهرُ  ِبيَ  ُمدَّ  َلوْ  فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  فَ بَ َلغَ  النَّاسِ  ِمنْ  أُنَاسٌ 
ومنه ما ثبت يف السنة من الندب إىل تعجيل الفطور و تأخري السحور ،فتقرر   6{. تَ َعمَُّقُهمْ  اْلُمتَ َعمُِّقونَ 

 أن ليس من مقاصد الشارع اإلعنات وتكلف املشاق غري املعتادة يف غري مصلحة راجحة .
 :رخصة الفطر لذوي األعذار-
البعض إىل  فذهبمن األعذار املبيحة للفطر املرض بنص القرآن الكرمي و إمنا وقع االختالف يف حده  

أن كل من كان به مرض يؤمله و يؤذيه أو خياف متاديه أو خياف تزيده صح له الفطر، و هو مذهب 

                                                           
 .187سورة البقرة، اآلية:  -1
 185سورة البقرة، اآلية: -2
 متفق عليه -3
 متفق عليه. -4
 متفق عليه..-5
 متفق عليه. -6
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، و قيل مىت حصل يف حال يستحق هبا اسم املرض صح الفطر 1حذاق أصحاب مالك و به يناظرون
  2بن سريين.قياسا على املسافر أنه يفطر لعلة السفر ،و إن مل تدعه إىل الفطر ضرورة و به قال ا

، يقول رفع الحرج و سننه في التيسير و التخفيفو األول أجرى على مقاصد التشريع يف 
:"املرض أربعة أقسام، خفيف ال يشق معه الصوم و شاق ال يتزيد بالصوم، و شاق يتزيد       3اللخمي

 بني الصوم و أو تنزل علة أخرى،و شاق خيشى طوله بالصوم، فحكم األول كالصحيح و الثاين التخيري
 4الفطر و الثالث و الرابع ليس هلما الصوم و إن صاما أجزأمها".

 ،  5و مثله من غلبه اجلوع و العطش فخاف اهلالك لزمه الفطر و إن كان صحيحا مقيما
  6﴾.َوالَ تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًماو الشاهد قوله تعاىل:﴿

 ، 7﴾الَ تُ ْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ وَ و قال تعاىل:﴿
ٌة مِّْن أَيَّام  ُأَخَر يُرِيُد الل ُه ﴿ وأصل رخصة الفطر للمريض قوله تعاىل : َوَمن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ

 8﴾ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
 حد السفر املبيح ما تقصر به الصالة إذا كان يف غري معصية. و كذلك رخص يف الفطر للمسافر، و

 و اختلف يف األفضل للمسافر هل هو األخذ بالعزمية أو الرخصة، و مذهب مالك أن الصوم أفضل 
 2،و قيل بل التخيري. 1و إليه ذهب الشافعي

                                                           
 .128، ص 3اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -1
 .251، ص 1احملرر الوجيز، مصدر سابق، ج -2
هد. قال عنه القاضي عياض:"كان فقيها فاضال دينا متفننا ذا 478هو أبو احلسن حممد بن علي اللخمي، فقيه مالكي، له كتاب التبصرة، تويف سنة  -3

و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، عياض بن موسى السبيت، حتقيق: سعيد أمحد أعراب، املغرب،  األدب و احلديث". ترتيب املداركحظ من 
  .108، ص 8، جم1983هد/ 1403، 1وزارة األوقاف، ط

 .496، ص 2الذخرية، مصدر سابق، ج -4
 . 262، ص 6نوري، حتقيق: حممد جنيب املطيعي، جدة، مكتبة اإلرشاد، جاجملموع شرح املهذب، أبو زكريا حمي الدين ين شرف ال -5
 .29سورة النساء، اآلية:  -6
 .195سورة البقرة، اآلية:  -7

 185سورة البقرة، اآلية: -8
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يس من البر لأنه قال:} -صلى اهلل عليه و سلم-و ذهب البعض إىل أن الفطر أفضل ملا ثبت عنه 
 4، و هو ال حيمل على العموم كما يقول القرطيب.3{الصيام في السفر

 َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  و الشاهد النظر إىل السياق العام لورود احلديث، روى جابر بن عبد اهلل قال:}
 ِمنْ  لَْيسَ  فَ َقالَ  َصاِئمٌ  فَ َقالُوا َهَذا َما فَ َقالَ  َعَلْيهِ  ظُلِّلَ  َقدْ  َورَُجاًل  زَِحاًما فَ َرَأى َسَفر   ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 
،فيكون املراد بكراهية الصوم يف السفر ملن شق عليه مشقة شديدة و  5{ السََّفرِ  ِفي الصَّْومُ  اْلِبرِّ 

 األفضل يف حقه الفطر.
 صوم بعضهم أنه صام و أفطر و أن أصحابه كان ي -صلى اهلل عليه و سلم-و الثابت عن النيب 

و يفطر البعض فال يعيب الصائم على املفطر، و ال املفطر على الصائم، روى مسلم يف صحيحه 
 َفالَ  اْلُمْفِطرُ  َوِمنَّا الصَّاِئمُ  َفِمنَّا رََمَضانَ  ِفى -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  نَ ْغُزو ُكنَّا قال:}

 َحَسنٌ  َذِلكَ  فَِإنَّ  َفَصامَ  قُ وَّةً  َوَجدَ  َمنْ  َأنَّ  يَ َرْونَ  الصَّاِئمِ  َعَلى اْلُمْفِطرُ  َوالَ  اْلُمْفِطرِ  َعَلى الصَّاِئمُ  َيِجدُ 
 6{..َحَسنٌ  َذِلكَ  فَِإنَّ  فََأْفَطرَ  َضْعًفا َوَجدَ  َمنْ  َأنَّ  َويَ َرْونَ 

 إال أن الصوم أفضل حلصول براءة الذمة ما مل يشق عليه مشقة شديدة مجعا بني القولني.
وضع الصوم عن احلائض و النفساء، و جاز للحامل و املرضع الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على و 

ولديهما، و كذلك الشيخ أو الشيخة ، إذا مل يطيقا الصوم أفطرا و أطعما على خالف يف وجوب 
 اإلطعام أو االستحباب و إىل الثاين ذهب اإلمام مالك .

 :وجب في حقه التوسعة في زمن القضاء و صفته لمن -

                                                                                                                                                                                           
على مذهب عامل املدينة ، املعونة 122: الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل، بريوت، دار الكتب العلمية، ص ينظر -1

 .484، ص 1م، ج1999هد/ 1419، 1القاضي عبد الوهاب، حتقيق: محيش عبد احلق، بريوت، دار الفكر، ط
 .134، ص 3اجلامع ألحكام القرآن، ج -2
 .77،ص 2، ج355رواه ابن حبان يف صحيحه ،كتاب الرب و اإلحسان ،حديث رقم : -3
. و دليله يف ذلك أنه إذا أفطر بقي الصوم متعلقا بذمته و أداء العبادة أفضل من تأخريها خبالف 134، ص 3اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -4

 القصر يف الصالة فتربأ به الذمة.
َتدَ  َعَلي هِ  ظُلِّلَ  ِلَمن   َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَنيبِّ  قَدو لِ  بَاب ، الصوم  رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب -5 ري  َواش  :حديث رقم    الَسَفرِ  يف  الَصو مُ  ال ربِّ  ِمن   لَي سَ  احلَ 
 44،ص2،ج  1946:
 .143،ص 3،ج 2674، حديث رقم : رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب التخيري يف الصوم و الفطر يف السفر -6
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،أن يكون ذلك على الفور أو بشرط  ال جيب على من أفطر بعذر من األعذار و تعني يف حقه القضاء
توسعة على المكلف في قضاء ما فات من أيام التتابع على قول اجلمهور ، ما مل يؤخره إىل قابل ، 

 ارعة تبرئة للذمة .الصيام بحسب ما تقوى عليه منته و يقتضيه حاله و إن ثبت الندب إلى المس
ٌة مِّْن أَيَّام  ُأَخَر و الشاهد قوله تعاىل :﴿   ، ووجه الداللة أن األمر بالقضاء جاء مطلقا دون قيد1﴾َفِعدَّ

 .بن العرن : إمنا وجب التتابع يف الشهر لكونه معينا، وقد عدم التعيني يف القضاء فجاز التفريقيقول ا
 تقطيع عن سئل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن بلغّن:  قال املنكدر بن حممد عنالبيهقي  وأخرج

ْرَهمَ  فَ َقَضى َدْينٌ  َأَحدُِكمْ  َعَلى َكانَ   َلوْ  َأرَأَْيتَ  ِإلَْيكَ  َذِلكَ  } : فقال ؟ رمضان قضاء ْرَهَمْينِ  الدِّ  َوالدِّ
يف الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا  ،و2 { يَ ْغِفرَ  َأوْ  يَ ْعُفَوا َأنْ  َأَحقُّ  فَاللَّهُ  َقَضاًء؟ َيُكنْ  أََلمْ 

 3{َشْعَبانَ  ِفي ِإالَّ  َأْقِضيَ  َأنْ  َأْسَتِطيعُ  َفَما رََمَضانَ  ِمنْ  الصَّْومُ  َعَليَّ  َيُكونُ  َكانَ } قالت :
 و مجلة القول أن تشريع الصوم و إن كان فيه صرف لنفس املكلف عن حظوظها يف زمن خمصوص 

 و مبقدار خمصوص. إال أن النظر فيما تعلق به من أحكام، يقرر أنه رعى حظوظهم من جهة التيسري 
 و التخفيف بشرع الفطر ألصحاب األعذار، و جرب ترك الصوم برخصة أو تعمد بالقضاء      

ظوظ و الكفارة و اإلطعام ...، تنبيها على االمتثال و اإلذعان و تربئة للذمة مع ما يف ذلك من ح 
 عاجلة و آجلة اختص هبا الصائمون و بياهنا فيما يأيت:

 العامةالثاني :المقاصد الفرع 
 حصيل معنى التقوى:أوال :ت

                                                           
 185سورة البقرة، اآلية: -1

رِ  َقَضاءِ  باب ،كتاب الصيام،رواه البيهقي يف السنن الكربى  -2  259،ص4،ج  8503،حديث رقمُمَتَتابًِعا َشاءَ  َوِإن   ُمتَدَفرِّقًا َشاءَ  ِإن   َرَمَضانَ  َشه 
 

 متفق عليه . -3
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الصوم حيفظ على القلب و اجلوارح صحتها، و يعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، 
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب  يَافكان من أكرب العون على التقوى،دل على ذلك مسلك التعليل يف قوله:﴿

 .1﴾َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
 و أمر من ال قدرة له على النكاح بالصوم  2{ ُجنَّةٌ  الصَّْومُ  :}-صلى اهلل عليه و سلم-و قال النيب

وم كما يقول ابن القيم:"حبس النفس عن الشهوات  و فطامها و جعله له وجاء، و بيان ذلك أن الص
عن املألوفات و تعديل قوهتا الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادهتا و نعيمها و قبول ما تزكو به 

 ،فكان جلام املتقني و جنة احملاربني.   3مما فيه حياهتا األبدية"
ه، مؤثرا رضا اهلل تعاىل مما كان يف أصله مباحا و املكلف و هو يعرض عما متيل إليه نفسه و هوا

 و إمنا حرم لعارض،كان ذلك أدعى له لرتك ما حرم على اإلطالق كالزنا و شرب اخلمر 
و أخذ األموال بالباطل فإنه يسخط اهلل يف كل حال و يف كل زمان، كما أن الصوم يضيق جماري الدم 

صيام وساوس الشيطان و تنكسر سورة الشهوة و اليت هي جماري الشيطان من ابن آدم، فتسكن بال
 الغضب، ألن الشبع و الري و مباشرة النساء ،حتمل على األشر و البطر و الغفلة  .

و الصيام الذي يورث التقوى، ما اجتمع فيه ترك املفطرات احلسية و ترك احملرمات و إن وقع جمزئا      
  4ي عنه فيه خبصوصه.عند اجلمهور ألن العمل إمنا يبطل بارتكاب ما هن

 اْمُرؤٌ  فَِإنِ  َيْجَهلْ  َوالَ  يَ ْرُفثْ  َفالَ  َصاِئًما يَ ْوًما َأَحدُُكمْ  َأْصَبحَ  ِإَذا و منه قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
 . 5{ َصاِئمٌ  ِإنِّى َصاِئمٌ  ِإنِّى فَ ْليَ ُقلْ  قَاتَ َلهُ  َأوْ  َشاَتَمهُ 

                                                           
 .183سورة البقرة، اآلية:  -1
 من هذا الوجه ..وقال حسن غريب  126،ص 3،حديث رقم : ،جالصوم فضل يف جاء ما بابرواه الرتمذي يف سننه ،كتاب الصوم،.-2
 .27، ص 2زاد املعاد، ج -3
 -288م ،ص1999-هد1420، 5لطائف املعارف ، أبو الفرج عبد الرمحن ،بن رجب ،حتقيق ،ياسني حممد السواس ،بريوت ،دار ابن كثري ،ط -4

291. 
 متفق عليه و اللفظ ملسلم. -5
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السلوك ومن  يف إصالح النفس وتقومي بليغ رملا له من أث كفارات،وقد جعله اهلل تعاىل يف كثري  من ال
 ذلك كفارة القتل اخلطأ و الظهار ... 

 و الناظر إىل عموم أحوال املكلفني قد ال جيد مثل هذه اآلثار، ال ألن الصوم ليس سببا فيها 
:"و إذا كان هذا سر و إمنا لغياب حقيقته و جوهره و االكتفاء هبيئته الظاهرة، يقول الغزايل يف هذا املعىن

الصوم عند أرباب األلباب و أصحاب القلوب، فأي جدوى لتأخري أكلة و مجع أكلتني عند العشاء مع 
 1االهنماك يف الشهوات األخرى طوال النهار".

و يقول يف موضع آخر:"و كيف يستفاد من الصوم يف قهر عدو اهلل و كسر الشهوة، إذا تدارك الصائم 
ضحوة هناره، و رمبا يزيد عليه يف ألوان الطعام...و معلوم أن مقصود الصوم اخلواء و  عند فطره ما فاته 

كسر اهلوى لتقوى النفس إىل التقوى ،و إذا دفعت املعدة من ضحوة النهار إىل العشاء حىت هاجت 
شهوهتا و قويت رغبتها، مث أطعمت من اللذات...زادت لذهتا و تضاعفت قوهتا و انبعث من الشهوات 

   2عساها كانت راكدة لو تركت على عادهتا". ما
فالصوم إمنا كان سببا يف التقوى ملا فيه من انكسار سورة الشهوة و انقماع اهلوى، فإنه يردع عن 
األشر و البطر و الفواحش و يهون لذات الدنيا و رياستها، فيكون ذلك رادعا له عن ارتكاب 

س االكتفاء بالظواهر و اهليآت ،مما ال حتصل به مثل هذه ،و كماله ترك أنواع املنهيات و لي 3الفواحش
الكماالت و الفضائل، يقول الغزايل:"فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا و باطنا و قشرا          و 
لبا...و لكل درجات طبقات، فإليك اخلرية اآلن يف أن تقنع بالقشر عن اللباب، أو تتحيز إىل غمار 

 4األلباب".
 ة األجر بغير حساب:توفيثانيا :

                                                           
 .51، ص 1996الفكر، ط  أسرار الصوم، أبو حامد الغزايل، حتقيق: ماهر املنجد، دمشق، دار -1
 .50، 49املصدر نفسه، ص  -2
 .22، ص 2011هد/ 1422، 2بدائع املعاين يف آيات الصيام، عبد احملسن بن عبد العزيز العسكر، الرياض، مركز تدبر للدراسات، ط -3
 .52أسرار الصوم، مصدر سابق، ص  -4



نماذج تطبيقية لرعي حظوظ المكلفين في القرآن الكريم من خالل العبادات و األحوال                          :              ثالثالفصل ال
 الشخصية

 

319 
 

إذا كان ثواب أعمال الرب احلسنة بعشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف،فإن ثواب الصائم ال ينحصر 
 مبثل ذلك، بل يضاعفه اهلل عز و جل أضعافا كثرية بغري حصر عدد فإن الصيام من الصرب 

 1﴾.َساب  ِإنََّما يُ َوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر حِ و قد قال تعاىل:﴿
الصوم أنه مسى شهر رمضان شهر الصرب، و يف احلديث:} -صلى اهلل عليه و سلم-و قد ورد عن النيب

 2{.نصف الصبر
يقول ابن رجب:"و الصرب ثالثة أنواع: صرب على طاعة اهلل و صرب عن حمارم اهلل و صرب على 

على طاعة اهلل و صربا عما حرم اهلل على  أقدار اهلل املؤملة، و جتتمع الثالثة كلها يف الصوم، فإن فيه صربا
الصائم من الشهوات و صربا على ما حيصل للصائم فيه من أمل اجلوع و العطش و ضعف النفس و 

 3البدن".
 4ومنه أن اهلل عز وجل خص الصيام بإضافته إىل نفسه دون سائر األعمال لوجوه:

  جبلت على امليل إليها هلل عز و جل، أن  يف الصيام ترك حظوظ النفس و شهواهتا األصلية اليت
و ال يوجد ذلك يف عبادة أخرى غري الصيام، فاإلحرام مثال يرتك فيه اجلماع و دواعيه من الطيب دون 
سائر الشهوات، من األكل و الشرب...و أما الصالة و إن ترك املصلي فيها مجيع الشهوات إال أن 

الطعام يف صالته، بل قد ينهى أن يصلي و نفسه تتوق مدهتا ال تطول، فال جيد املصلي فقد الشراب و 
يستوعب النهار كله فيجد فإنه خبالف الصوم إىل طعام، و منه األمر بتقدمي العشاء على الصالة ،

الصائم من فقد هذه الشهوات ما ال جيد يف غريه، و هو مع ذلك مؤثر لرضا اهلل تعاىل كاره لإلفطار مع 
رك احلظوظ العاجلة إيثارا للغيب األجل، أن يعظم ثوابه و خيتص به املوىل توقان النفس إليه، فاستحق ت
 عز و جل فينسبه إىل نفسه.

                                                           
 .10سورة الزمر، اآلية:  -1
  .436،ص 1،جرواه البيهقي يف شعب اإلميان -2
 288سابق ،صلطائف املعارف،  -3

 .290 -288، ص املصدر نفسه -4
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  الصيام سر بني العبد و ربه ال يطلع عليه غريه ،ألنه مركب من نية باطنة ال يطلع عليها إال اهلل
 ،و ترك لتناول الشهوات اليت يستخفى بتناوهلا يف العادة.

كن أن يدخل الرياء بعض العبادات كالصالة و الزكاة و احلج ،ألن القيام هبا و إذا كان من املم
يتمثل يف أمور ظاهرة يطلع عليها الناس عادة، فإن الصيام سر ال يعلمه إال اهلل إال من جهة اإلخبار 

 1به.
 عتاق من أسر الشهوات:ناالثالثا :

ق و التعبد لألشياء، ذلك أن من احلظوظ احلاصلة بطريق الصوم االنعتاق من أسر االسرتقا
املداومة على املألوف و اخلضوع لداعي اهلوى و باعث الشهوة سبب يف حصول االسرتقاق، يقول 
املناوي يف هذا املعىن:"إمنا شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس و قطعا ألسباب االسرتقاق و التعبد 

اء، و قطعتهم عن اهلل ،و الصوم يقطع لألشياء.. ،.فإهنم لو داموا على أغراضهم الستعبدهتم األشي
أسباب التعبد لغريه ،و يورث احلرية من الرق للمشتبهات، ألن املراد من احلرية أن ميلك األشياء و ال 
متلكه ألنه خليفة اهلل يف ملكه فإذا ملكته، فقد قلب احلكمة و صار الفاضل مفضوال و األعلى 

  2أسفال".
ملوىل عز و جل بالتكرمي و اخلالفة و سخر له ما يف الرب     و بيان ذلك أن اإلنسان قد خصه ا

و البحر بإذنه، فكان األصل طلب احلظوظ العاجلة طلب الوسائل ال الغايات، و هو حني تستويل عليه 
عادة االنطالق وراء كل لذة و االنفالت من كل قيد يكون قد استعبده اهلوى على أوسع مدى...فما 

َأفَ َرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إىل عبودية ألهون ما يف احلياة من قيمة و معىن ،قال تعاىل:﴿ هذه احلرية اليت تنقلب
 3﴾.ِإَلَهُه َهَواهُ 

                                                           
 .26، ص  م1979هد/ 1399، 4يتو، دمشق، دار العلم، طهحمي الدين  الصوم فقهه و أسراره، -1
 .211، ص 4فيض القدير، مرجع سابق، ج -2
 .23سورة اجلاثية، اآلية:  -3
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َوَلِكنَّ  َولِلَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنينَ و الصوم حتصيل ملعىن الكرامة و العزة قال تعاىل:﴿
من أسباب املذلة، االستكانة يف طلب حظوظ النفس و  الصوم ذلك أنه  1﴾اْلُمَناِفِقيَن ال يَ ْعَلُمونَ 
 2حيفظها عزيزة مرتفعة.

و قد أمجل العز بن عبد السالم مقاصد الصوم يف عبارة جامعة حيث يقول:"من مقاصد الصوم 
 رفع الدرجات، و تكفري اخلطيئات، و كسر الشهوات، و تكثري الصدقات، و توفري الطاعات

 3،و االنزجار عن خواطر املعاصي و املخالفات".و شكر عامل اخلفيات  
فأما تكثري الصدقات فألن الصائم إذا جاع تذكر من هم يف مثل حاله فبادر إىل اإلطعام      و 

البذل ،و أما توفري الطاعات فلما يف الصوم من تذكري جبوع أهل النار و ظمئهم، و يف الصوم معرفة 
 4﴾.ْشُكُرونَ َلَعلَُّكْم َ جب بذلك الشكر و إليه أشار تعاىل بقوله:﴿لنعمة اخلالق يف الشبع و الري فيستو 

،وهو معىن  5كما أنه كسر لشهوة النفس و كبح جلماع اهلوى فتنزجر عن املعاصي و املخالفات
قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن:﴿ قوله تعاىل :

 .6﴾تَ ت َُّقونَ 
 
 
 

 الصوم حمية وقائية و عالجية:رابعا :

                                                           
 .08سورة املنافقون، اآلية:  -1
 .40، ص 1ج ، مرجع سابقالصوم فقهه و أسراره ،  -2

 .21م، ص 1992هد/ 1412، 1فوائد الصوم، عز الدين بن عبد السالم، حتقيق: عبد اهلل نذير أمحد، بريوت، دار ابن حزم، ط -3
 .56سورة البقرة، اآلية:  -4
 .25 -21املصدر نفسه، ص  -5
 .183سورة البقرة، اآلية:  -6
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الصيام املستويف للقواعد الصحية محية وقائية جتاه بعض الناس أو محية عالجية جتاه آخرين        
خيفف أو كالمها معا. حيث يريح جهاز اهلضم و يطرد السموم ،و مينع من تراكمها يف البدن...كما أنه 

 1السمنة ،و يفيد يف عدة أمراض أخرى كداء السكري يف بعض صوره و التهاب الكلية املزمن...
إال أنه ما ينبغي التأكيد عليه أن الصوم الذي ال حيقق وظائفه الروحية فال يهذب نفس الصائم     

 الطعام       و ال يقوم أخالقه ،و الذي ال حيقق معناه الصحي فال يكون محية أو عالجا إلسراف يف
أو الشراب إنه صورة الصيام ال حقيقته، و املعيب يف ذلك هو القصور عن درك حقيقته ال الصوم 
نفسه،حقيقة الصوم كمنظومة متكاملة من حيث أحكامه و علل تشريعه و رخصه و عزائمه،        و 

 واجباته و مندوباته...
تشريع مما ينبغي التأكيد عليه لتحصيل مثل إن درك هذه املنظومة على الوجه الذي بينه خطاب ال

 هذه املقاصد ،و القصور عن ذلك سبب فيما نراه من مناقضة للمقصود...
فقد يتسبب البعض يف إهالك نفسه حبجة ضرورة اإلمتام و هو مأمور بالفطر و القضاء... ،و قد يأكل 

ب و يرفث  و يتذرع بأنه يف رمضان أضعاف ما يأكل يف غريه فأي محية ترجى...و قد يقطع و يصخ
 صائم...؟.

فتبني أن احلظوظ احلاصلة بطريق الصوم سواء تلك املتعلقة بالفضائل الروحية أو بوظائف البدن 
إمنا ختتص بالصوم احلقيقي ،و هو ليس جمرد ترك شهوة األكل و الشرب و اجلماع من طلوع الفجر إىل 

 غروب الشمس.
 
 
 
 

 :المطلب الثالث :الزكاة
                                                           

 .08م، ص 1963هد/ 1383، 1الطب و اإلسالم، حممود ناظم النسيمي، اللجنة العلمية لنقابة أطباء حلب، طالصيام بني  -1
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 الطهارة ،و النماء، و الربكة ،و املدح ،و كلها معان جاء هبا القرآن الكرمي الزكاة يف اللغة أصل    
 .1و السنة النبوية 

مٌ  أما يف االصطالح فهي :"  ر   اس  ِلمُ  خُي رُِجهُ  ال َمالِ  ِمن   لَِقد   خَم ُصوَصة   ِلطَائَِفة   خَم ُصوص   َوق ت   يف  ال ُمس 
. والقدر 3:"حق واجب يف مال خمصوص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص " ،وعرفت بأهنا2" بِالندَِّيةِ 

املشرتك أهنا عبادة تقتضي إخراج جزء خمصوص من املال بشرائط خمصوصة لطائفة خمصوصة تعبدا هلل عز 
 وجل و إعالء لدينه و سدا خللة املسلمني ،و املناسبة بني املعىن اللغوي 

ن تطهري لنفس املزكي من غوائل الشح، و صاحب احلق فيها من و االصطالحي ظاهرة، ملا يف الزكاة م
الغل و احلقد لفوات حظه من املال حال استئثار طائفة به ،كما أن فيها من حصول الربكة ما ال خيفى 

 ،و عليه تواترت نصوص القرآن و السنة ،و مؤديها يزكو عند اهلل تعاىل و يتضاعف ثوابه بالبذل 
لعبادات تعلقا باملصاحل الظاهرة، دلت على ذلك تفاريع األحكام و مجلة و اإلحسان،و هي أكثر ا

 املقاصد وبيانه فيما يأيت:
 الفرع األول: مقاصد األحكام :

 وجوب الزكاة في المال النامي أو القابل للنماء الزائد عن الحوائج األصلية : -

الشارع احلكيم مل يوجب الزكاة إال يف األموال الفضلية ،و اليت هي غري معدة للقنية و االحتياج كاملنزل  
 الذي يسكنه و العقار الذي حيتاج إليه...و هذا باتفاق ،ومن مقاصد هذا احلكم :

 ه ،إذ ال ينفق إال من الفاضل عن حاجت الرفق بالمكلف و التيسير عليه و تطييب نفسه بالعطاء
 و دليله نصوص القرآن الكرمي فال يشق عليه .و لذلك كان اإليثار وصف اخلاصة ال العامة .

 و العفو كما جاء يف التفسري الفضل،4﴾ي ُنِْفُقوَن ُقِل اْلعَْفوَ َماَذا  وَيَْسأَلُونَكَ ، قال تعاىل :﴿ و السنة 
الصدقة الواجبة أو الزكاة كان ذلك يف الصدقات املندوبة كما دل على ذلك ظاهر النص،فإن و إن  ،

                                                           
 ..1849،ص 21لسان العرب ،مصدر سابق ،اجمللد الثالث ،ج-1
 . 80،ص 3مواهب اجلليل ،مصدر سابق ،ج-2
 .5،ص 2كشاف القناع ،مصدر سابق ،ج-3
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مل خترج عن هذا السنن التشريعي طردا لرعي مصاحل املكلفني،و دليل ذلك من القرآن الكرمي قوله 
 مأليم يو َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُنِفُقونَ َها ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّْرُهم بَِعَذاب  ﴿تعاىل :

هَ  َذا َما َكنَ ْزُتْم أِلَنُفِسُكْم  ۚ  ا ِفي نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوىَٰ ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهورُُهْم ُيْحَمىَٰ َعَلي ْ هََٰ
آُتوْا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاِدهِ و:﴿ ،وقال تعاىل :1﴾َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ  يَا ﴿  ،وقال تعاىل:  2﴾ََ

والقدر املشرتك ، 3 ﴾اأْلَْرضِ ِمَن  وَِممَّا َأْخرَْجنَا َلُكمْ َكَسْبُتْم   مَاِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ 
 و ما خترجه األرض من نبات ،وجوب الزكاة يف الذهب و الفضة 

 و كلها أموال ال ختلوا من أن تكون نامية أو قابلة للنماء . ،و معادن و ركاز

 ،4{ َصَدَقةٌ  َوُغاَلِمهِ  فَ َرِسهِ  ِفي اْلُمْسِلمِ  َعَلى لَْيسَ  } قوله صلى اهلل عليه و سلم: من السنةو الشاهد 
،فتقرر  5و كتب العلم للعامل باتفاق ،و سالح االستعمال  ،و دواب الركوب ،و يقاس عليه دور السكىن

 عدم تعلق الزكاة باحلوائج األصلية ختفيفا و تطييبا للنفس بالعطاء .
  مقصد العموم و الدوامتحصيل :  

مصاحل ضعفاء املسلمني وال حيصل منه  إقامة"كما يقول الطاهر بن عاشور:  مقصد الشريعة من اإلنفاق
وإمنا حيصل التعميم ،مقدار له بال إال بتعميمه ودوامه لتستمر منه مقادير متماثلة يف سائر األوقات 

وال ،والدوام باإلنفاق من الفاضل عن حاجات املنفقني فحينئذ ال يشق عليهم فال يرتكه واحد منهم 
منها ماجاء من النصوص يف رفع ،، ومدارك مثل هذا املقصد كثري ة 6"خيلون به يف وقت من أوقاهتم

 احلرج وأن أفضل األعمال أدومها .

                                                           

 35-34سورة التوبة ،/اآلية : - 1 
 .141سورة األنعام، اآلية:  -2
 267، اآلية:.البقرةسورة  -3
ِلمِ  َعَلى لَي سَ  بَاب رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ، - 4  .453،ص1،ج  1463،حديث رقم َصَدَقةٌ  فَدَرِسهِ  يف  ال ُمس 

 541،ص 1م ،ج1999-هد1420-،بريوت ، دار الكتب العلمية ،ط الفقه على املذاهب األربعة ،عبد الرمحن اجلزيري  - 5

 .351،ص 2سابق ،جالتحرير و التنوير  - 6
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يِن ِمْن َحَرج  َوَما َجَعَل عَ ﴿ قال تعاىل :  1﴾َلْيُكْم ِفي الدِّ
 ُتِطيُقونَ  َما اأَلْعَمالِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  النَّاسُ  أَي َُّها يَا } :عن النيب صلى اهلل عليه و سلم أنه قال،من السنةو 

 2{ َقلَّ  َوِإنْ  َعَلْيهِ  ُدوِومَ  َما اللَّهِ  ِإَلى اأَلْعَمالِ  َأَحبَّ  َوِإنَّ  َتَملُّوا َحتَّى َيَملُّ  الَ  اللَّهَ  فَِإنَّ 
رُ  } : و عنه صلى اهلل عليه و سلم أنه قال  جابر عنومن مقام املعاشر ،3{ ِغًنى َظْهرِ  َعنْ  الصََّدَقةِ  َخي ْ

 جاءه إذ سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول عند نحن بينما } : قال -رضي اهلل عنه – اهلل عبد بن
 اهلل رسول إلى بها فجاء المعادن قال أو المغازي بعض في أصابها ذهب من البيضة بمثل رجل
 مال لي ما واهلل صدقة مني خذها اهلل رسول يا :فقال ،األيمن ركنه عن سلم و عليه اهلل صلى
 فقال يديه بين من بها جاء ثم ،ذلك مثل فقال األيسر ركنه عن بها جاء ثم عنه فأعرض ،غيرها

 فيأتي أحدكم :يعمد قال ثم عقرته أو ألوجعته أصابته لو حذفة فحذفه، هاتها :فقال ذلك مثل
 ال لك الذي خذ، غنى ظهر عن الصدقة إنما ،الناس يتكفف ذلك بعد يقعد ثم ،به فيتصدق بماله
 4{ فذهب ماله الرجل فأخذ به لنا حاجة

 ،ومن أدلة  هذا املقصد ما جاء من السنن يف بيان أنصبة الزكاة ،لكوهنا مظنة الغىن يف عرف الشرع 
 و القدر املشرتك التنبيه على وصف الغىن رفعا للحرج و عونا على استدامة الفعل .

:جاءت أغلب أحكام الزكاة يف القرآن الكرمي جمملة، إال من حيث حتديد  تحديد أصناف الزكاة -
فها ،فإن املوىل عز و جل مل برتك ذلك لبشر و ال لنيب مرسل ،و إمنا قسمها بني أصحاب أصنا

 :نص عليها القرآن الكرمياحلاجات ،وهي كما 
 ،و إن وقع اخلالف يف صفتهما و الفصل الذي بينهما فقال قوم املسكني  الفقراء و المساكين

 أحسن حاال من الفقري، و قيل الفقري أحسن حاال..،.و قيل إهنما امسان داالن على معىن واحد.

                                                           
 78سورة احلج ،اآلية : - 1
 متفق عليه و اللفظ ملسلم. - 2
 متفق عليه . - 3
 4،ج 7566،حديث رقم : ظهر عن كان  ما الصدقة خري سلم و عليه اهلل صلى قوله أن على به يستدل ما بابرواه البيهقي يف السنن الكربى،  - 4

 181،ص
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و القدر املشرتك حصول معىن احلاجة مبلك اليسري الذي ال يبلغ هبما قدر الكفاية ،و إن حصل  
كون له أثر يف استحقاق أحدمها دون اآلخر،يقول ابن رشد:"و األشبه عند التفاوت فمن دون أن ي

استقراء اللغة أن يكونا امسني دالني على معىن واحد، خيتلف باألقل و األكثر يف كل واحد منهما، ال 
  1أن هذا راتب من أحدمها على قدر غري القدر الذي اآلخر راتب عليه".

 لتحصيل الزكاة و يوكل إليهم أمر مجعها. :وهم الذين يقدمون ن عليهاو العامل 
 أما بقاء بعطيتهم قوة إمياهنم ،هم، أو يرجى ر ش فرجى إسالمهم أو كيوهم الذين  : المؤلفة قلوبهم

تُِلفَ  ابن العرن :" لهذا السهم بعد ظهور الدين فمختلف فيه يقو   ، قُدُلوبُدُهم   ال ُمَؤلََفةِ  بَدَقاءِ  يف  اُخ 
ُهم   ُهم    َماِلكٌ  بِهِ  َوَأَخذَ  ، مَجَاَعةٌ  قَاَلهُ  ؛ زَائُِلونَ  ُهم  :  قَالَ  َمن   َفِمند   أِلَنَ  ؛ بَاُقونَ  ُهم  :  قَالَ  َمن   ،َوِمند 
َمامَ  َتاجَ  ُرمَبَا اإل ِ َتأ ِنفَ  َأن   اح  اَلمِ  َعَلى َيس  ينِ  إع زَازِ  ِمن   رََأى ِلَما ُعَمرُ  َقطََعُهم   َوَقد   ، اإل ِس   ،َواََلِذي الدِّ
اَلمُ  َقِويَ  إن   أَنَهُ :  ِعن ِدي ِتيجَ  َوِإن   ، زَاُلوا اإل ِس  َمُهم   أُع طُوا إلَي ِهم   اُح   الَلهِ  َرُسولُ  يُدع ِطيهِ  َكانَ   َكَما  ، َسه 
ْساَلمُ  َبَدأَ : }  ِفيهِ  ُرِويَ  َقد   الَصِحيحَ  فَِإنَ  ؛ َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى  َكَما  َغرِيًبا َوَسيَ ُعودُ  َغرِيًبا اإْلِ

 3 "2{َبَدأَ 
  و املراد به شراء الرقاب و عتقها، و قيل املكاتبون ،و الظاهر أن هذا السهم ال وجود :في الرقاب

 له يف يومنا هذا  فيقسم على األصناف األخرى، إال أن حيمل على فداء أسرى املسلمني.
 :جيد وفاء أو معه من املال ما ال يفي ديونه  و الو هو من إدان يف غري سفه و ال فساد، الغارم

   4ال مال له فهو فقري غارم يعطى بالوصفني.عطى من الزكاة قضاء ديونه و إن كان في
  :و هو املسافر يف طاعة ينفذ زاده فال جيد ما ينفقه. ابن السبيل 

 قال مالك سبيل اهلل مواضع اجلهاد و الرباط ،و به قال أبو حنيفة ،و قال غريه  :في سبيل اهلل
 1احلجاج و العمار.

                                                           
 .38، ص 1بداية اجملتهد، مصدر سابق، ج -1
اَلمَ  أَنَ  بَدَيانِ  بابرواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،  -2 َ  يَأ رِزُ  َوأَنَهُ  َغرِيًبا َوَسيَدُعودُ  َغرِيًبا َبَدأَ  اإِلس  ِجَدي نِ  بَدني   .90،ص 1،ج 389،حديث رقم  :ال َمس 
 ..530،ص 2أحكام القرآن ،مصدر سابق ،ج-3
 .148، ص 3الذخرية، مصدر سابق، ج -4
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ذلك أن تركها لتعيين :رعي مصالحهم و حفظها من أن يتذرع إليها االختالل ،المقصدو       
.ودليل ذلك  أصحاب األموال ،مظنة خروجها إلى غيرهم و الوقوع في سبل التقصير و المحاباة

 مسلك املناسبة و النصوص الواضحة الداللة :
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِفي الرِّقَاِب :﴿ قال تعاىل : ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ

يقول اإلمام الشافعي   2﴾.مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ  َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضةً 
 أن ألحد فليس  اهلل من فريضة:  فقال أكدها مث ، كتابه  يف الصدقات فرض وتعاىل تبارك اهلل فأحكم:"

 3" موجودة األصناف كانت  ما عليه اهلل قسمها ما غري على يقسمها
َاِرثِ  ب نِ  زِيَادِ  َحِديثِ  َويف  :  فَ َقالَ  ، ِإْنَسانٌ  أَتَاهُ  ، وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ  َأنَّ  } :4 الصيَداِئيي  احل 

 نَِبيٍّ  ِبُحْكمِ  ِفيَها يَ ْرضَ  َلمْ  اللَّهَ  ِإنَّ :  وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  َرُسولُ  َلهُ  فَ َقالَ  ، الصََّدَقةِ  ِمنَ  َأْعِطِني
 اأَلْجَزاءِ  تِْلكَ  ِمنْ  ُكْنتَ   فَِإنْ  ، َأْجَزاء   َثَمانَِيةَ  َفَجزََّأَها ِفيَها َحَكمَ  َحتَّى الصََّدقَاتِ  ِفي َغْيرِهِ  َوال ،

َناكَ :  قَالَ  َأوْ  ، َأْعطَْيُتكَ  أن أصناف الزكاة ملا  و مجلة ما يستفاد من النصوص املذكورة.5{َحقَّكَ  َأْعطَي ْ
هذا املقصد أحكم املوىل عز وجل فرض تقرر سد خالهتا ،و كان تركها لغري الشارع مظنة اإلخالل مبثل 

 فيتجرأ أهل األهواء على التغيري و التبديل . ،الصدقات يف كتابه و مل جيعل ذلك لغريه
 : اشتراط بلوغ النصاب و حوالن الحول -   

ملا كان ليس كل مال حيتمل املواساة جعل للمال الذي حتتمله املواساة نصبا مقدرة...    ال 
وال و تقع موقعها من املالكني، فجعل للفضة مائيت درهم ،و للذهب عشرين جتحف بأرباب األم

مثقاال...، و للحبوب و الثمار مخسة أوسق ،و للغنم أربعني شاة و للبقر ثالثني بقرة، و لإلبل مخسا إال 

                                                                                                                                                                                           
 .39، ص 1بداية اجملتهد، مصدر سابق، ج -1
 .60سورة التوبة، اآلية:  -2
 ..181،ص 3األم ،مصدر سابق ،ج-3
َ  وأّذن وسلم عليه اهلل صلى النيبَ  بايع. اليمن من حيّ  صداء .-4  ،له صحبة و رواية .الوايف بالوفيات يديه بَدني 
،حديث رقم  الصدقات يف باآلية استدالال املال زكاة عليه تقسم من على الفطر زكاة تقسم قال من بابكربى ، كتاب الزكاة ،الرواه البيهقي يف السنن  -5
 291،ص 4،ج 7733:
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أنه ملا كان نصاهبا ال حيتمل املواساة من جنسها أوجب فيها شاة، فإذا بلغت مخسا و عشرين احتمل 
 . و المقصد التيسير و التخييف و تطييب النفس بالعطاء.1اهبا واحدا منها..."نص

مث أنه أمر بالتوسط فال يؤخذ من املزكي كرائم ماله وال  الرديء املغمض فيه، و فرق يف زكاة اخلارج من  
األرض بني ما سقته السماء، و ما كان مبؤنة فجعل نصاب األول العشر، و الثاين نصف العشر، و 

آُتوْا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاِدهِ وجعل زكاهتا يوم حصادها، قال تعاىل:﴿ يسيرا إلخراجه على مالكه و ت 2﴾.ََ
 .3لتعلق طمع المحتاج إليه في تلك الحالة

 :ومن مجلة املقاصد اليت ينتظمهااختصاص األصناف الثمانية باستحقاق الزكاة: -
 :مواساة ذوي الحاجات و سد الخالت 

إن الناظر إىل األصناف اليت ذكرها القرآن الكرمي و خصها باستحقاق الزكاة ليقطع أن من أهم 
يقول الطربي:"الصدقة لسد خلة املسلمني و لسد خلة اإلسالم و  ،اصدها سد خلة ذوي احلاجاتمق

،و هذا الذي اختاره حذاق النظر من 4ذلك مفهوم من مأخذ القرآن يف بيان األصناف و تعديدهم"
اْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراء وَ :﴿.ودليله قوله تعاىل5العلماء كابن العرن و الرازي...

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مِّ  َن اللَِّه َواللَُّه َعَلي ْ
مايسد به خلته ،و يدفع .فكل من الفقري و املسكني و الغارم و ابن السبيل ،حمتاج إىل 6﴾َعِليٌم َحِكيمٌ 

دون زاد مبلغ ،ويف غري هذه األصناف مصاحل  لبه حاجة الفقر، أو سداد الدين ،أو االنقطاع عن األه
 عامة يقتضيها القيام بواجب الدعوة و اجلهاد يف سبيل اهلل . 

 تحقيق مقتضيات التكريم و الخالفة : 

                                                           
 .07، ص 2: زاد املعاد يف هدي خري العباد، مصدر سابق، جينظر -1
 .141سورة األنعام، اآلية:  -2
 135-127م،ص 2000-هد1420، 1:إرشاد أويل األبصار و األلباب،عبد الرمحن السعدي ،أضواء السلف ،ط  ينظر - 3

 .523، ص 11جامع البيان، مصدر سابق، ج -4
 .237، ص 10التحرير و التنوير، مرجع سابق، ج -5
 .60سورة التوبة، اآلية:  -6
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بقدر ما هو سبب لالرتقاء باملكلف ملقتضيات إن مفهوم سد اخللة ال ينحصر يف إشباع احلظوظ املادية 
التكرمي و اخلالفة، يقول سيد قطب:"يكره اإلسالم الفقر و احلاجة للناس ألنه يريد أن يعفيهم من 

فهو خليفة اهلل و من  1ضرورات احلياة املادية ليفرغوا ملا هو أعظم و ملا هو أليق باإلنسانية و بالكرامة"،
أىن له ذلك إذا كانت حياته تنقضي يف سبيل اللقمة لو كانت كافية فكيف به أنيطت عمارة األرض و" 

، و قد يعرتض معرتض بأنه قد حيصل من البعض إسقاط حظ النفس 2إذا قضى احلياة فلم جيد الكفاية"
و هي حال ال  ،و شهوة البدن دون أن يرى لذلك أثرا يف جتريد القصد و دوام اإلذعان ، و االمتثال

ري من العباد و الزهاد، و قد تقدم أن محل العموم على ذلك مما يشق ذلك أنه ال يصلحهم خيلو منها كث
و إن جاء التذكري مث إن الفقر انتفاعا،م اليت أباحها هلم الشارع طلبا و يف كل حال إسقاط حظوظه

ال بفضل أهله، ليس خريا بإطالق ،و الشاهد أن املوىل عز و جل امنت على رسوله الكرمي بالغىن، ق
َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِِه .و امنت على املسلمني بعد اهلجرة. فقال:﴿3﴾َوَوَجَدَك َعاِئال فََأْغَنىتعاىل:﴿

 صلى اهلل عليه-و كان من دعاء النيب 4﴾َوَرزََقُكم مَِّن الطَّيَِّباتِ 
  5{.َواْلِغَنى َواْلَعَفافَ  َوالت َُّقى اْلُهَدى َأْسأَُلكَ  ِإنِّى اللَُّهمَّ  :}-و سلم 

الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي النهي عن املن و األذى ،قال تعاىل:﴿ومن أدلة هذا املقصد  ما جاء يف 
  6﴾.َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ الَ يُ ْتِبُعوَن َما أَنَفُقواُ َمنًّا َوالَ َأًذى

ؤخذ من األغنياء و يرد على و الشاهد أن املوىل عز و جل أوجب الصدقة ملستحقيها حقا معلوما ي
 الفقراء، فإن خالطها من أو أذى أبطلها. 

                                                           
 . 115م، ص 1983هد/ 1413، 13العدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب، القاهرة، دار الشروق، ط -1
 .116املرجع نفسه، ص  -2

 .08سورة الضحى، اآلية:  -3
 .26سورة األنفال، اآلية:  -4
، 8،ج7079،حديث رقم :يَدع َمل   ملَ   َما َشرِّ  َوِمن   َعِملَ  َما َشرِّ  ِمن   التَدَعويذِ  بابكتاب الذكر و الدعاء والتوبة و االستغفار ،  رواه مسلم يف صحيحه ، -5

 81ص
 .262سورة البقرة، اآلية:  -6
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الَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تُ ْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواأَلَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه رِئَاء النَّاِس وَ قال تعاىل:﴿
َكَمَثِل َصْفَوان  َعَلْيِه تُ َراٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فَ تَ رََكُه َصْلًدا الَّ يَ ْقِدُروَن َعَلى يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َفَمثَ ُلُه  

 1﴾.َشْيء  مِّمَّا َكَسُبوْا َواللَُّه الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 
 2ا.و بيان ذلك أن املن و األذى و الرياء يكشف النية كما يكشف الوابل الصفا فيذهب ما ظن أرض

فاملنفق كما يرى صاحب الوجيز، ال خيلو من ثالثة أوجه، إما أن يريد وجه اهلل تعاىل و يرجو ثوابه فهذا 
ال يرجو من املنفق عليه شيئا و ال ينظر من أحواله سوى أن يراعي استحقاقه ،و إما أن يريد من املنفق 

ن و آذى، و إما أن ينفق مضطرا عليه جزاء بوجه من الوجوه و هذا الذي مىت أخلف ظنه من إنفاقه م
لسبب من األسباب فإن توبع و حرج بوجه من وجوه احلرج آذى، فاملن و األذى يكشفان على ما تقدم 

 3مقاصد املنفق و أهنا مل ختلص لوجه اهلل تعاىل فاستحق بذلك حمق األجر و بطالن العمل.
و مجلة القول أن خلة احملتاج و إن كانت تسد بالبذل و اإلنفاق إال أن كمال احلكمة        و 
الرمحة اقتضت أن يأخذها كرميا ال ذليال و ال مهان،فكانت عناية الشارع حبظ النفس و الروح ال تقل 

ٌر مِّن َصَدَقة  يَ ْتبَ ُعَها قَ ْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغفِ عن عنايته حبظ البدن بل و قد تربوا عليه، قال تعاىل:﴿ َرٌة َخي ْ
 4﴾.َأًذى َواللَُّه َغِنيٌّ َحِليمٌ 

و شتان بني معط يرى نفسه أعلى شأنا من اآلخذ و أنه ال يزال له مدينا بالفضل و املنة و بني منفق 
عاف يعلم أن ما خيرجه من ماله حق للمبذول له و ليس احملروم اآلخذ "إال أداة و سببا لينال املعطي أض

ما أعطى" بل إن املال الذي ينفقه منه، هو يف األصل مال اهلل و إن كان بني يديه فعارية تقتضي أن 
 6﴾.َوآُتوُهم مِّن مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ قال تعاىل:﴿ 5يتصرف فيها وفق ما يقرره املالك،

                                                           
 .264سورة البقرة، اآلية:  -1
 .583، ص 1احملرر الوجيز، مصدر سابق، ج -2
 .356، ص 1نفس املصدر، ج -3
 .263سورة البقرة، اآلية:  -4
 .287، ص 1ج: يف ظالل القرآن، سيد قطب، ينظر -5
 .33سورة النور، اآلية:  -6
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دات الشارع من تشريع إن مثل هذه املقاصد مىت ترسخت يف نفس املكلف كانت أقوم بتحصيل مرا   
 الزكاة الواجبة و التطوعات املندوبة يف رعي مصاحل العموم و اخلصوص، على أكمل وجه 

و أمت صفة دون أن حيرم الساعي مثرة عنائه و جهده،و ال أن يضيع حظ الضعيف و من أبطأ به اجلهد 
  مهان و ال مهدد باملنع أو قصرت به يد السبب عن بلوغ الكفاية، فجعل له حق يف أموال األغنياء غري

آُتوْا َحقَُّه يَ ْوَم و، و لذلك تواتر لفظ القرآن على اعتبارها حقا من احلقوق، قال تعاىل:﴿1و القساوة... ََ
ْر تَ ْبِذيًراو قال تعاىل:﴿2﴾،َحَصاِدهِ   3﴾.َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالَ تُ َبذِّ

 4﴾.لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ ، ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ :﴿و قال تعاىل
هذه مجلة مقاصد األحكام من حيث رعي حظوظ املكلفني يف تشريع الزكاة، و فيما يأيت أهم        

املنافع و املصاحل العائدة على املكلف يف طريق االمتثال سواء تعلق هبا قصده مع اعتبار الشروط املتقدمة 
 أو كانت حاصلة تبعا.

 الفرع الثاني : المقاصد العامة
 حصول البركة و نماء األموال::أوال

من احلظوظ احلاصلة للمكلف بامتثاله ما أمر به من إخراج حق اهلل عز و جل املتعلق بأمواله، 
الرِّبَا  َيْمَحُق اللَّهُ حصول الربكة و النماء،و هو أمر تظاهرت على تقريره نصوص كثرية، قال تعاىل:﴿

الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاء َواللَُّه يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه و قال:﴿ 5﴾،َويُ ْرِبي الصََّدقَاتِ 
لَِئَك ُهُم َوَما آتَ ْيُتم مِّن زََكاة  تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأو و قال تعاىل:﴿ 6﴾،َوَفْضاًل َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

 ،7﴾اْلُمْضِعُفونَ 
                                                           

 .46، ص 3: التحرير و التنوير، جينظر -1
 .141سورة األنعام، اآلية:  -2
 .26سورة اإلسراء، اآلية:  -3
 .25، 24سورة املعارج، اآليتان:  -4
 .276سورة البقرة، اآلية:  -5
 .268سورة البقرة، اآلية:  -6
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 ، 1{َمال   ِمنْ  َصَدَقةٌ  نَ َقَصتْ  َما و أكدته السنة النبوية قال صلى اهلل عليه و سلم:} 
و معىن حصول الربكة و النماء يقتضي أوجها عدة، أحدها "أنه يبارك فيه و يدفع عنه املضرات فينجرب 

   2العادة".نقص الصورة بالربكة اخلفية و هذا مدرك باحلس و 
ذلك أن املكلف مىت أهلم حسن التدبري كان القليل أنفع يف حقه ،و أوف حظا من الكثري دون 

َوَأنَّ  ،قال تعاىل:﴿ 3أن ننسى عمل العناية اإلهلية يف اإلخالف و اإلرباء بغري ما يعرف من األسباب...
 4﴾.َفْضِل اْلَعِظيمِ اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َواللَُّه ُذو الْ  اْلَفْضَل بَِيدِ 

و أدىن معاين الربكة كما يقول الدهلوي:"طمأنينة النفس به و ثلج الصدر"، و قد صرف اخلاطر عن 
و أعظم ذلك جرب النقص  5اخلشية على املال تغليبا حلسن الظن باهلل، و إلقاء مقاليد التدبري إليه،

 احلاصل مبضاعفة الثواب يف اآلخرة.
ِذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبَّة  أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنبُ َلة  مََّثُل الَّ قال تعاىل:﴿

 6﴾.مِّاَئُة َحبَّة  َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 
ا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثيَرًة َواللَُّه يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسنً و قال تعاىل:﴿
 7﴾.َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 

َنُفِسُكْم و قال تعاىل:﴿ ًرا ألِّ َوَمن يُوَق ُشحَّ  ۗ  فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخي ْ
َواللَُّه َشُكوٌر  ۗ  ِإن تُ ْقِرُضوا اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ، نَ ْفِسِه فَُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 1يستقرض من عوض و لكنه تلطف يف االستدعاء. ،و هو تعاىل ال 8﴾َحِليمٌ 
                                                           

َبابِ  بابكتاب الرب و الصلة و اآلداب  ، .يف صحيحه مسلمرواه  -1 ِتح   21،ص 8،ج6757،حديث رقم : َوالتَدَواُضعِ  ال َعف وِ  اس 
 .121،ص 16جاملنهاج شرح صحيح مسلم، مصدر سابق. -2
 .871: فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ينظر -3
 .29سورة احلديد، اآلية:  -4
 .71، 70، ص 2جسابق، صدر حجة اهلل البالغة، م -5
 .261سورة البقرة، اآلية:  -6
 .245سورة البقرة، اآلية:  -7
 .17، 16سورة التغابن، اآليتان:  -8
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و املقصود االعتناء بفضل اإلنفاق املأمور به اهتماما مكررا فبعد أن جعل خريا جعل سبب 
الفالح و عرف بأنه قرض من العبد لربه و كفى هبذا ترغيبا و تلطفا إذ جعل املنفق كأنه يعطي اهلل 

من مال املسلم يكون حافزا له على تثمري ماله          و  ،مث إن اجلزء الذي يؤخذ كل حول زكاة 2تعاىل
تنميته حىت ال تأكله الزكاة، و مثل هذا التثمري يعود على رب املال ،و وفقا لسنة اهلل بأضعاف ما أخذ 

 3منه.
 تطهير النفس من الشح:ثانيا:

ر قوله الشح غريزة يف اجلبلة ال تكاد تسلم منها نفس تقتضي منع ما هو هلا، و هو ظاه
  4.5﴾َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الشُّحَّ َوِإن ُتْحِسُنوْا َوتَ ت َُّقوْا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيًراتعاىل:﴿

"يف اآلية إخبار بأن الشح حبكم خلقته و جبلته حىت حيمل صاحبه على بعض ما  يقول القرطيب :
و  7املقدار فإذا غلب عليها مبنع املعروف و اخلري فذلك املذموم.،إال أن النفوس تتفاوت يف هذا 6يكره"

 8{.ى الضيق و أعطى في النائبةر برئ من الشح من أدى الزكاة و قمنه قوله عليه السالم:}
إن مثل هذه الغريزة و إن جبل عليها املكلف إال أنه مأمور بالتغلب على نوازع األثرة  و األنانية اليت 

ول دونه و دون ما هو حري به من البذل و اإلنفاق و مها سبب اهلدى و الفالح. تقتضيها، حىت ال حت
 9﴾.َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ قال تعاىل:﴿

 ذلك أن تعويد النفس على البذل وقاية هلا من داء الشح أن يستشري يف أوصاهلا فتبخل و تقطع 

                                                                                                                                                                                           
 .147، ص 4تفسري الرازي، ج -1
 .290، ص 28التحرير و التنوير، ج -2
 .871فقه الزكاة، مرجع سابق، ص  -3
 .128سورة النساء، اآلية:  -4
 (.100﴾ )سورة اإلسراء، اآلية: وََكاَن اإِلنَساُن قَ ُتورًاو مثله قوله تعاىل: ﴿ -5
 .166، ص 7اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -6
 .94، ص 28التحرير و التنوير، مصدر سابق، ج -7
 427،ص 7رواه البيهقي يف شعب اإلميان ،ج -8
 .09سورة احلشر، اآلية:  -9
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إياكم و الشح فإنما أهلك من كان قبلكم بالشح أمرهم السالم:} و تفجر،قال عليه الصالة و
 1{.و أمرهم بالفجور ففجروا ،و أمرهم بالقطيعة فقطعوا ،بالبخل فبخلوا

و الزكاة هبذا املعىن حترير لإلنسان من عبودية املال، فهو وسيلة ال غاية، و إن كان به قوام احلياة، فال 
حملارم، و ترتك له األوامر، و يستهان ألجله باحملرمات. ودليله ينبغي أن يكون مقصدا تستحل دونه ا
يَنارِ  َعْبدُ  َتِعسَ  مسلك الوعيد يف قوله عليه السالم : } ْرَهمِ  َوَعْبدُ  الدِّ  ُأْعِطيَ  ِإنْ  اْلَخِميَصةِ  َوَعْبدُ  الدِّ

  3{. 2 انْ تَ َقشَ  َفاَل  ِشيكَ  َوِإَذا َوانْ َتَكسَ  َتِعسَ  َسِخطَ  يُ ْعطَ  َلمْ  َوِإنْ  َرِضيَ 
قال  4و هي كذلك طهرة للمال من تبعة احلق الذي جعله اهلل للمساكني، كما هي طهرة للنفس.

ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهم ِبَهاتعاىل:﴿   5﴾.ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
،ومنه أن الشارع احلكيم كما  6اخلارج من الزكاة أوساخ الناس -صلى اهلل عليه و سلم -و قد مسى النيب 

َوالَِّذيَن ﴿ وعد املنفقني باإلخالف و النماء والتطهري توعد املمسكني بالعذاب األليم ، قال تعاىل :
َها ِفي نَ  مأليم يو َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُنِفُقونَ َها ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّْرُهم ِبَعَذاب   اِر ُيْحَمىَٰ َعَلي ْ

َذا َما َكنَ ْزُتْم أِلَنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُتْم  ۗ  َجَهنََّم فَ ُتْكَوىَٰ ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهورُُهْم  هََٰ
وقد اتفقوا على أن املال الذي مل تؤد زكاته يسمى كنزا و يستحق صاحبه الوعيد و اختلفوا  ،7﴾َتْكِنُزونَ 

 : تلف العلماء يف املال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم ال ؟ فقال قومواخ" يف غريه يقول القرطيب :

رضي -وقال قوم : ما أديت زكاته منه أو من غريه عنه فليس بكنز . قال ابن عمر،ال يصحهو و   ...نعم

                                                           
 52،ص 1،ج 265،حديث رقم ،رواه احلاكم يف مستدركه ،كتاب اإلميان  -1
 و املعىن إذا أصابته الشوكة فال وجد من خيرجها له باملنقاش. -2
ِرَاَسةِ  بَابيف صحيحه ، كتاب اجلهاد و السري  ، رواه البخاري -3  . 328،ص 2ج ، 2887،حديث رقم : الَلهِ  َسِبيلِ  يف  ال َغز وِ  يف  احل 

 .23، ص 2: تفسري القرطيب، جينظر -4
 .103التوبة، اآلية:  سورة -5

إن الصدقة ال تنبغي آلل محمد إنما قال:} -صلى اهلل عليه و سلم -أخرج مسلم يف صحيحه من حديث عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث أن النيب  -6
 .2530{، حديث رقم: هي أوساخ الناس

 35-34: تاناآلي،سورة التوبة  - 7 
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ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان حتت سبع أرضني ، وكل ما مل تؤد زكاته فهو كنز وإن   ": -اهلل عنه
 1"كان فوق األرض . ومثله عن جابر ، وهو الصحيح

 
 الدربة على البذل و اإلنفاق:ثالثا:

مما ال خالف فيه أن للعادة أثرا عميقا يف خلق اإلنسان و سلوكه و توجيهه ،و هلذا قيل طبيعة 
معىن ذلك أن للعادة من القوة و السلطان ما يقرب من الطبيعة األوىل، و اإلنسان املؤمن الذي ثانية، و 

الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن ،قال تعاىل:﴿  2يعتاد البذل يصري له ذلك خلقا أصيال و وصفا نبيال
َناُهْم يُنِفُقونَ   3﴾.الصَّالَة َوِممَّا َرزَق ْ

، ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى، َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنَثى، َوالن ََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى، َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشىو قال تعاىل:﴿
ُرُه لِْلُيْسَرى، َوَصدََّق بِاْلُحْسَنى، فََأمَّا َمن َأْعَطى َوات ََّقى  4﴾.َفَسنُ َيسِّ

طبعا تقرير ملا تقدم من تطهري للنفس من و يف اعتياد املكلف مثل هذا اخللق و إن مل يكن له 
غوائل الشح و البخل و دواعي األثرة و األنانية، و ليس أعون للعبد يف قهر النفس عن اجلنوح إىل مثل 

ذلك إال مراهنا على العطاء، و اإلنفاق من أحب األشياء إليها مما وقع به التزيني ابتالء و اختبارا.       
نْ َيااْلَماُل َواقال تعاىل:﴿  5﴾.ْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

 6﴾.َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا، َوتَْأُكُلوَن الت َُّراَث َأْكال لَّمًّاو قال عز و جل:﴿
ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهم و هو املعىن الذي أشار إليه الرازي يف تفسري قوله تعاىل:﴿ ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

، حيث يقول:"اقتضت حكمة الشرع تكليف مالك املال بإخراج طائفة منه من يده ليصري ذلك  1﴾َهابِ 

                                                           
  .184ص 10اجلامع ألحكام القرآن ،مصدر سابق ،ج - 1
 . 859م  ،ص1973-هد1399، 2فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط -2
 .03سورة البقرة، اآلية:  -3

 .07 -01سورة الليل، اآليات:  -4
 .46سورة الكهف، اآلية:  -5
 .20، 19سورة الفجر، اآليتان:  -6
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اإلخراج كسرا من شدة امليل إىل املال ،و منعا من انصراف النفس بالكلية ،و تنبيها على أن سعادة 
 2اهلل تعاىل"اإلنسان ال حتصل عند االشتغال بطلب املال ،و إمنا حتصل بإنفاق املال يف طلب مرضاة 

،"و كذلك كثرة املال سبب حلصول الطغيان ،و قسوة القلب و إجياهبا يدفع ذلك، و يرد النفس إىل 
 4﴾.َأن رَّآُه اْستَ ْغَنى، َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطَغى،و منه قوله تعاىل:﴿ 3طلب رضا الرمحن"

 الزكاة مجلبة للمحبة:رابعا:
كونه ساعيا يف إيصال اخلريات إليهم و دفع اآلفات عنهم أحبوه إن الناس إذا علموا يف اإلنسان  

،كما جاء يف األثر:"جبلت القلوب على حب من أحسن إليها  5بالطبع و مالت نفوسهم إليه ال حمالة
و بغض من أساء إليها" ،فالفقراء إذا علموا من الغّن أنه ال مينعهم عند االحتياج و يصرف إليهم طائفة 

و أمدوه بالدعاء و اهلمة ،و هو حظ من وجهني، أحدمها أن اإلنسان اجتماعي بطبعه  من ماله، أحبوه
 ال خيلو من استجالب حسن الظن به عند الناس، و الثاين أن دعائهم سبب يف اخلري 

َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث ِفي و اخلصب، يقول الرازي:"و إليه اإلشارة يف قوله تعاىل:﴿
 .7"6﴾اأَلْرضِ 

، و الشكر ال 8﴾ِئن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَُّكمْ لَ ﴿ : دليل ذلك قوله تعاىلالحفاظ على نعمة المال:خامسا:
يكون بالقول فقط إمنا جيب أن يقرتن بالفعل و منه إخراج الواجب من الزكاة،ذلك أن:"شكر النعمة 

بب بقائها و حتصينها من ،و هو س 9عبارة عن صرفها إىل طلب رضا املنعم و الزكاة شكر النعمة"

                                                                                                                                                                                           
 .103سورة التوبة، اآلية:  -1

 .80، ص 16مفاتيح الغيب، ج -2
 .81، ص 16نفسه، ج صدرامل -3
 .07، 06سورة العلق، اآليتان:  -4
 ..866فقه الزكاة ،مرجع سابق ،ص-5
 .17سورة الرعد، اآلية:  -6
 .81، ص 16، جمفاتيح الغيب -7

 .07سورة إبراهيم، اآلية:  -8
 . 82، ص 16يب، جمفاتيح الغ -9
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{، يقول املناوي يف شرح حصنوا أموالكم بالزكاةاآلفات، ومن السنة قوله عليه الصالة و السالم : :}
،فنعمة املال و غريها إمنا 1احلديث:"أي بإخراجها فإنه ما تلف مال يف بر و ال حبر إال مبنع الزكاة"

 ألصحاهبا .تستبقى مبعرفة حق اهلل تعاىل فيها و أدائها 
 2﴾.َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغي ًِّرا ن ِّْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوم  َحتَّى يُ َغي ُِّروْا َما بِأَنُفِسِهمْ قال تعاىل:﴿

 سادسا:تحصيل معنى البر:
 و املراد به كمال اخلري  3﴾.َلن تَ َناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّونَ و هو ظاهر قوله تعاىل:﴿

، و تسبق ذلك مسافات  4و مشوله يف نوعه، أو "الوفاء مبا جاء به اإلسالم فيما يعرض للمرء يف أفعاله" 
معنوية يف الطريق املوصل إليه غايتها و منتهاها اإلنفاق من احملبوب، و هو خيتلف باختالف أحوال 

، و خصال الرب قد بينها 5هلل تعاىل بالبذل و اإلنفاقاملتصدقني و سعة ثرواهتم...و اجلامع قصد وجه ا
َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم  لَّْيَس اْلِبرَّ َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولََِٰكنَّ اْلِبرَّ  قوله تعاىل:﴿

اَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلمَ 
َوالصَّاِبرِيَن  السَِّبيِل َوالسَّائِِليَن َوِفي الرِّقَاِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ 

  6﴾.َبْأِس ُأْولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ ِفي اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوِحيَن الْ 
هذا بالنسبة إىل ما يف أحكام الزكاة، من رعي ملصاحل املكلفني، مث إننا لو نظرنا إىل مقاصد 

من اخلطاب القرآين املتعلق بتشريعها ملا وجدناه إال مقررا ملا تقدم ،و قد أمجل العامري هذا املعىن فكان 
أنفس ما جاء يف بابه حيث يقول::"مث ملا علم اهلل تعاىل جده أن من طباع البشر الشغف باملال جعل 

                                                           
 .388، ص 3فيض القدير، مصدر سابق، ج -1
 .53األنفال، اآلية: سورة  -2
 .92سورة آل عمران، اآلية:  -3
 .07، ص 4التحرير و التنوير، ج -4
 .07، ص 4، جاملرجع نفسه -5
 .177سورة البقرة، اآلية:  -6
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اخلطاب مع املبالغة يف احلث عليها خارجا على ألطف لطف ،حيث أمر باألخذ مرغبا يف التزكية و 
ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهمالتطهري بقوله:﴿  ، مث مساه قرضا بإعطائه 1﴾ِبَها ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

، مث سال عما خيرجه بتعريف ما 2﴾مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسًناو رد أضعافه عليه بقوله:﴿
َناُكم مِّن قَ ْبِل َأن يَْأِتَي َأَحدَُكُم يعود إليه حال مالك األموال يف العواقب فقال:﴿ َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَق ْ

    3﴾.تُ اْلَموْ 
 مث أخرب أن من خبل هبا فقد خبل على نفسه فإن نفعها راجع إليه و مواله غّن عنه، فقال:

ْفِسِه َهاأَنُتْم َهُؤالء ُتْدَعْوَن لِتُنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َفِمنُكم مَّن يَ ْبَخُل َوَمن يَ ْبَخْل فَِإنََّما يَ ْبَخُل َعن ن َّ ﴿
رَُكْم ثُمَّ ال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ  َواللَُّه اْلَغِنيُّ َوأَنُتمُ   4﴾.اْلُفَقَراء َوِإن تَ تَ َولَّْوا َيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ

َوَمن يُوَق ُشحَّ  :﴿مث أخرب أن الظن باملال غري مستحسن يف العقل و إن كان الطبع مائال إليه، فقال
 5﴾.نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 6﴾.َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ نه يف أدائها فضل املال، قال تعاىل:﴿مث نبه أنه راض م
َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْير  مث أخرب أهنا يف احلقيقة تنزل منزلة الوقاية للمال و التحصني له عن اآلفات، فقال:﴿

 8".7﴾يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظَلُمونَ 
 

 

                                                           
 .103سورة التوبة، اآلية:  -1
 .245سورة البقرة، اآلية:  -2

 .10سورة املنافقون، اآلية:  -3
 .38سورة حممد، اآلية:  -4
 .09احلشر، اآلية: سورة  -5
 .219سورة البقرة، اآلية:  -6
 .272سورة البقرة، اآلية:  -7
ص                 م، 1988هد/ 1408، 1اإلعالم مبناقب اإلسالم، أبو احلسن العامري، حتقيق: أمحد عبد احلميد غراب، الرياض، دار األصالة، ط -8

144 ،145. 
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 الحج:الرابع :المطلب 
احلج لغة القصد، قال ابن منظور:"اخلج القصد ،مث تعورف استعماله يف القصد إىل مكة للنسك 

 . 1و احلج إىل البيت خاصة "
،وهو من أعظم شعائر  2و قال القونوي:" و قد غلب على قصد الكعبة للنسك املعروف اصطالحا"

ري خبث احلديد،فرضه اهلل تعاىل على املستطيع من اإلسالم ،يهدم ما قبله ،وينفي الذنوب كما ينفي الك
عباده ،إعالء لدينه و تعظيما لشعائره ،و هو مع ذلك ال خيلو من منافع و حظوظ ،عائدة على 

 املكلفني.
 . الفرع األول :مقاصد األحكام

 اشتراط االستطاعة في وجوب الحج: -

 يشرتط لوجوب احلج باتفاق االستطاعة و هي القدرة على الوصول إىل مكة بثالثة أشياء 
 و هي قوة البدن و السبيل و هي الطريق املسلوكة ،و وجود الزاد املبّلغ ،و ذلك معترب بأحوال الناس 

  3و خمتلف باختالف عوائدهم.
 نفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم، يف مضيه و يعترب يف الزاد املبّلغ أن يكون فاضال عّما حيتاج إليه ل

و رجوعه، ألن النفقة متعلقة حبقوق اآلدميني و هم أحوج و حقهم آكد، و أن يكون فاضال عن قضاء 
دينه ،و كذلك قّدم التزويج إن خاف على نفسه العنت ألنه واجب عليه و ال غىن به عنه فكان  

  1كنفقته.

                                                           
 ..878،ص 9لسان العرب ،مصدر سابق ،اجمللد الثاين ،ج -1
 .45، ص قاسم القونويأنيس الفقهاء،  -2

 .150القوانني الفقهية، مصدر سابق، ص  -3
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 بتقدمي حق اآلدمي يف ما ال غىن عنه من النفقة و السكىن: التخفيف و رفع الحرج، و المقصد
و التزويج ، لضعفه و افتقاره،فتأكد حقه، يف مقابله حق اهلل تعاىل و هو الغّن عن العاملني ،و دليل  

 ذلك مجلة من النصوص ،و إن كانت تتفاوت من حيث ظهور داللتها على املعىن املراد:

  2.﴾ى النَّاِس حجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً َولِلَِّه َعلَ ﴿و منها قوله تعاىل:

 3﴾َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا﴿و قوله تعاىل:

 .4{.يَ ُقوتُ  َمنْ  ُيَضيِّعَ  َأنْ  ِإْثًما بِاْلَمْرءِ  َكَفى و قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
احلكيم خفف عن املكلفني رعيا ملا جبلوا  عفضال عّما جاء يف أدلة رفع احلرج.و املعىن اجلامع أن الشار ،

عليه من ضعف فلم يوجب احلج إال على املستطيع ،و جعل من وصف االستطاعة أن يكون الزاد املبلغ 
 فاضال عن حاجته و حاجة من يعول ،ملا علم من افتقار العبد .

 النهي عن الرفث و الفسوق و الجدال:  -

اجلدال، أّما الرّفث فهو اجلماع و ما يتصل به من من حمظورات اإلحرام الّرفث و الفسوق و 
الفعل أو القول ،و أّما الفسوق فهو املعاصي جبميع أنواعها، و اجلدال النزاع و اخلصام و املراء، يف أمجع 
أقوال املفسرين تأكيدا لشرف الزمان و حرمة املكان ،و إن كان الفسوق و اجلدال منهيا عنهما يف كّل 

 حال.
 و من مجلة املقاصد اليت يتلمسها النظر:   

  دعى أعلى اآلداب الحسنة و مكارم األخالق ذلك أن تركها في وقت الحج  ونةالمر
 لتخلية النفس عنها في أغلب أحوالها.

                                                                                                                                                                                           
        ، 3، جسابق، و مواهب اجلليل، مصدر 290، ص 3: األم، مصدر سابق، جينظر. و 12-11، ص 5املغّن، ابن قدامة، مصدر سابق، ج -1

  .470 -464ص 

 .97سورة آل عمران، اآلية:  -2
 .28سورة النساء، اآلية:  -3

 382،ص 12،ج 13414رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،حديث رقم : -4
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َق َواَل اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فَ َرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسو ﴿و الشاهد قوله تعاىل:

 1.﴾ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 
 .2{ أمه ولدته كيوم  رجع يفسق لم و يرفث فلم حج من و قوله صلى اهلل عليه و سلم:}

 
 و اإلضرار ،و النهي عن ذرائع النزاع و الخصومةتحقيق األلفة و األخوة. 

بِاألَْلَقاِب بِْئَس َوال تَ َنابَ ُزوا ﴿فكان من مجلة الفسوق املنهي عنه التنابز باأللقاب، قال تعاىل:

 3.﴾ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإِليَمانِ 
 .4{ فسوق وسبابه كفر  أخاه المسلم قتال و سباب املؤمن، و منه قوله صلى اهلل عليه و سلم:}

 5.﴾ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ﴿و األصل اجلامع قوله تعاىل:
عليهم بالسب أو الضرب أو التضييق عليهم يف ويدخل يف هذا املعىن إيذاء احلجاج ، و التعدي 

 النَّاسُ  أَي َُّها}  ، و قد هنى النيب صلى اهلل عليه و سلم عن االيضاع و هو اإلسراع، فقال : 6الطرقات
يَضاعِ  لَْيسَ  اْلِبرَّ  فَِإنَّ  بِالسَِّكيَنةِ  َعَلْيُكمْ   واجلرى اإليضاع عن هناهم إمنا ، جاء يف شرح احلديث :"7{بِاإْلِ

، وهي آكد يف وقت اجرتأ فيه 8 املسافة" بُدع دِ  أجل من بالتسابق بأنفسهم جيحفوا ولئال ، عليهم إبقاء
 يَدر ِمى }وكان النيب صلى اهلل عليه و سلم :  قاصد بيت اهلل ، على أخيه يؤذيه ،تنافسا ،و تسابقا  ،

                                                           
 .197سورة البقرة، اآلية:  -1
 ..470،ص3رواه البيهقي يف شعب اإلميان ،ج -2

 .11سورة احلجرات، اآلية:  -3

 وقد صحيح حسن حديث مسعود ابن حديث: عيسى أبو قال، 2634،حديث رقم :فسوق املؤمن سباب  جاء ما  باب .رواه الرتمذي يف سننه -4
 .20،ص 5،ج وجه غري من مسعود بن اهلل عبد عن روي

 

 .10سورة احلجرات، اآلية:  -5

،ذو القعدة 44االسالمية ،العددمقاصد احلج يف القرآن الكرمي ،عادل بن علي الشدي ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات -6
 ..26هد،ص1429

فَاَضةِ  ِعن دَ  بِالَسِكيَنةِ  َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَنيبِّ  أَم رِ  بَابكتاب احلج ،.أخرجه البخاري يف صحيحه-7  .1671،حديث رقم : بِالَسو طِ  إِلَي ِهم   َوِإَشاَرتِهِ  اإل ِ

 349،ص 4شرح ابن بطال ،مصدر سابق ،ج -8
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َرةَ  م  َجارَةَ  يَِقيهِ  َخل ِفهِ  ِمن   َوَرُجلٌ  ال َواِدى َبط نِ  ِمن   اجلَ   بَ ْعُضُكمْ  يَ ْقُتلْ  الَ  النَّاسُ  أَي َُّها يَا »: يَدُقولُ  َوُهوَ  احلِ 
توصيفا ملا عليه  يقول أحد الباحثني.1{« اْلَخْذفِ  َحَصى ِبِمْثلِ  فَاْرُموا اْلَجْمَرةَ  رََمْيُتمُ  َوِإَذا بَ َعًضا

يا لبالء املسلمني حني يزهدون باللبس والرفاهية والسعة مث يضيقون البعض من بعد عن مقاصد احلج :"ف
ويهجمون عليهم باأليدي واألجسام، وأي معىن ملسلم يقف لريمي اجلمرة وهو ،بإخواهنم املسلمني 

يستشعر أن اهلل تعبده بذلك، مث يطأ إخوانه املسلمني بقدميه، أو يدوسهم ويدوس معهم كرائم األخالق 
ل ومقاصد احلج اليت شرع من أجلها يف حتقيق االجتماع على العبودية، واالجتماع على ومبادئ التعام

 .2"احلب والرضا واإلميان والتوحيد
 
 وجوب السعي بين الصفا و المروة:-

من األحكام اليت ترتدد بني التعّبد و معقولية املعىن السعي بني الصفا و املروة، و مثله رمي اجلمار 
 املسألة قوالن:و ألهل العلم يف 

أن ترددات السعي و الّرمي مما خفي فيه وجه املصلحة فالحظ للنفس فيه إال من حيث   القول األول:
كمال االنقياد، يقول النووي:"من العبادات اليت ال يفهم معناها السعي و الّرمي، فكلف العبد هبما ليتم 

 . 3مل عليه إالّ جمّرد االمتثال"انقياده فإن هذا النوع ال حظ للنفس فيه و ال للعقل و ال حي
و يف هذا املعىن يقول الغزايل:"فأما ترددات السعي و رمي اجلمار، و أمثال هذه األعمال فال حظ 
للنفوس و ال أنس فيها و ال اهتداء للعقل إىل معانيه، فال يكون يف اإلقدام عليها باعث إال األمر اجملّرد 

 مر واجب اإلتباع فقط... و فيه عزل للعقل عن تصرّفه و قصد االمتثال لألمر، من حيث إنه أ
و صرف النفس و الطبع عن حمل أنسه، فإن كّل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميال ما، فيكون 

  4ذلك امليل معينا لألمر و باعثا معه على الفعل فال يكاد يظهر به كمال الرق و االنقياد".
 و الرمي ملن تتّبع أصل املشروعية ال ختفى و من مجلتها:أن مقاصد السعي  القول الثاني:

                                                           
ذِ  بابرواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب احلج ، -1 َصى َأخ   128،ص 5،ج 9811حديث رقم :.َذِلكَ  وََكي ِفَيةَ  ال َعَقَبةَ  مَج َرةِ  لَِرم ىِ  احلَ 
 htm-78-http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart.8413مقاصد احلج ،سلمان بن فهد العودة ،-2

 .217، 216، ص 8اجملموع، مصدر سابق، ج -3
 .274، ص1إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ج -4
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  تعظيم األولين و ما كانوا عليه من احتمال للمشاق بما يعين على االمتثال على جهة
 : يقول ابن دقيق العيد:"يف ذلك من احلكمة تذكر الوقائع املاضية للسلف الكرام، اإلقتداء و التأسي

 ني يف أثناء كثري منها ما كانوا عليه من امتثال أمر اهلل تعاىلو يف طي تذكرها مصاحل دينية إذ يتب

و املبادرة إليه  و بذل النفس يف ذلك، و هبذه النكتة يظهر لك أن كثريا من األعمال اليت وقعت يف  
احلج، و يقال فيها إهّنا تعّبد ليست كما قيل، أال ترى أنناّ إذا فعلناها و تذكرنا أسباهبا حصل لنا من 

تعظيم األّولني ، و ما كانوا عليه من احتمال املشاق يف امتثال أمر اهلل ،فكان هذا التذكر باعثا ذلك 

ِإنَّ ﴿،و دليل مثل هذا املقصد: قوله تعاىل:  1لنا على مثل ذلك و مقررا يف أنفسنا تعظيم األّولني"

 2.﴾ِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف ِبِهَماالصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت أَ 

،ومنها ما أخرجه البخاري يف الصحيح عن ابن عباس  و ما جاء من السنن يف بيان أصل املشروعية
  يف قصة هاجر عليها السالم قال :

 السَِّقاءِ  ِفي َما نَِفدَ  ِإَذا َحتَّى اْلَماءِ  َذِلكَ  ِمنْ  َوَتْشَربُ  ِإْسَماِعيلَ  تُ ْرِضعُ  ِإْسَماِعيلَ  أُمُّ  َوَجَعَلتْ }
 ِإلَْيهِ  تَ ْنظُرَ  َأنْ  َكَراِهَيةَ   فَاْنطََلَقتْ  يَ تَ َلبَّطُ  َ قَال َأوْ  يَ تَ َلوَّى ِإلَْيهِ  تَ ْنظُرُ  َوَجَعَلتْ  ابْ نُ َها َوَعِطشَ  َعِطَشتْ 
 تَ َرى َهلْ  تَ ْنظُرُ  اْلَواِديَ  اْستَ ْقبَ َلتْ  ثُمَّ  َعَلْيهِ  فَ َقاَمتْ  يَِليَها اأْلَْرضِ  ِفي َجَبل   َأقْ َربَ  الصََّفا فَ َوَجَدتْ 

 َسْعيَ  َسَعتْ  ثُمَّ  ِدْرِعَها َطَرفَ  رَفَ َعتْ  اْلَواِديَ  بَ َلَغتْ  ِإَذا َحتَّى الصََّفا ِمنْ  فَ َهَبَطتْ  َأَحًدا تَ رَ  فَ َلمْ  َأَحًدا
ْنَسانِ  َها فَ َقاَمتْ  اْلَمْرَوةَ  أََتتْ  ثُمَّ  اْلَواِديَ  َجاَوَزتْ  َحتَّى اْلَمْجُهودِ  اإْلِ  فَ َلمْ  َأَحًدا تَ َرى َهلْ  َوَنَظَرتْ  َعَلي ْ

 َسْعيُ  َفَذِلكَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  قَالَ  َعبَّاس   اْبنُ  قَالَ  َمرَّات   َسْبعَ  َذِلكَ  فَ َفَعَلتْ  َأَحًدا تَ رَ 
نَ ُهَما النَّاسِ   3{بَ ي ْ

 

                                                           
 . 75، 74ص ، 2 م، ج1959هد/ 1372إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تقي الدين بن دقيق العيد، حتقيق: حممد حامد الفقي، ، القاهرة،  -1
 .158سورة البقرة، اآلية:  -2
 .465،ص 2ج3364،حديث رقم :   املشي يف النسالن:{  يزفون}  باب أخرجه البخاري  يف صحيحه ،كتاب األنبياء ،باب -3
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  مع اليقني بأن الحاجة و بذل أسباب التفريج و الخالص من المضائقاستشعار الفقر و ،
 اهلل عز و جل ال يضيع عباده املخلصني و مثال ذلك حال إبراهيم و هاجر عليهما السالم.                                   

يه اإلشارة يقول الشنقيطي:"قول النيب صلى اهلل عليه و سلم يف هذا احلديث فذلك السعي بينهما ف
الكافية إىل حكمة السعي بني الصفا و املروة، ألن هاجر سعت بينهما السعي املذكور و هي يف أشد 

 حاجة و أعظم فاقة ... ،فأمر الناس بالسعي بني الصفا و املروة ليشعروا بأن حاجتهم 
 1و فقرهم إىل خالقهم و رازقهم كحاجة و فقر تلك املرأة يف ذلك الوقت".

 هدي:المشروعية  -

اهلدي هو كل ما يهدى إىل احلرم تقرّبا إىل اهلل عز و جل إّما تطّوعا أو وجوبا، و القسم األخري 
على مخسة أنواع:جزاء الصيد، و جرب ما تركه من السنن و الواجبات و كّفارة الوطء و هدي املتعة و 

ن املقاصد اليت روعي فيها ،و هو و إن شرع تعظيما لشعائر اهلل، فإنه ينتظم م 2القران  و هدي الفوات
 حظ املكّلف ما ال خيفى و من مجلة ذلك:

  باتفاق ،و اختلف يف هدي املتعة  3املتطوّع هباالتوسعة على النفس باالنتفاع بلحوم األضاحي
 4و القران لرتددمها بني معىن الكفارة و العبادة املبتدأة، و قد ثبت عدم جواز األكل من الكفارات.

 املقصد النصوص الواضحة الداللة:دّل على هذا 

لَِيْشَهُدوا  ،َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمر  يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق  ﴿قال تعاىل:
َها َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّام  مَّْعُلوَمات  َعَلى َما َرزَقَ ُهم مِّ  ن َبِهيَمِة األَنْ َعاِم َفُكُلوا ِمن ْ

 5.﴾َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ 

                                                           
 .461، ص 4ج مصدر سابق،أضواء البيان، -1

 .162القوانني الفقهية، ص  -2
 .598، ص 1: املعونة، جينظرإالّ أن يعطب اهلدي قبل أن يبلغ حمله فال يصح األكل منه سّدا للذريعة عند املالكية،  -3
 .142، ص 1: بداية اجملتهد و هناية املقتصد، جينظر -4

 .28، 27سورة احلج، اآليتان:  -5
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َها َصَوافَّ ﴿و قال تعاىل: ٌر فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَلي ْ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخي ْ

هَ   1.﴾َتْشُكُرونَ  ُكْم َلَعلَُّكمْ ا َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَ رَّ َكَذِلَك َسخَّْرنَاَها لَ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُ َها َفُكُلوا ِمن ْ
 

 . 2{.ُنُسِكُكمْ  ِمنْ  ِفيهِ  تَْأُكُلونَ  يَ ْومٌ  و قوله صلى اهلل عليه و سلم عن حترمي صيام يوم النحر:}
 .3{شربأي ام أكل و و عن أيام التشريق، قال صلى اهلل عليه و سلم:}

يقول  4.﴾َلن يَ َناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكن يَ َنالُُه الت َّْقَوى ِمنُكمْ ﴿و مسلك اإلمياء يف قوله تعاىل:
 ابن عاشور يف اآلية:"إمياء إىل أّن إراقة الدماء و تقطيع اللحوم ليس مقصودين بالتعّبد  ،

ينتفع بلحومهما و جلودمها...إال بالّنحر أو الذبح ،و أّن و لكنهما وسيلة لنفع الناس باهلدايا إذ ال 
  5املقصد من شرعها انتفاع الناس املهديني و غريهم".

 :و هو عام يف كل هدي باتفاق بداللة النصوص املتقدمة،      انتفاع المحاويح من أهل الحرم
املساكني، و بيان ذلك الفروع و انتفاع غريهم ممن ال هدي له من احلجيج، ما مل يتعنّي لذوي احلاجة و 

 الفقهية.

و المقصد التخفيف و رفع  الترخيص في الصيام لمن لم يجد الهدي لتمتع أو قران: -
، و قد يشق أو يتعذر العود ألحدمها، خاصة ألهل الحرج مع إتمام النسكين معا الحج و العمرة

ُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن َتَمتََّع بِالْ ﴿اآلفاق البعيدة ، و الشاهد قوله تعاىل:
َعة  ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلمَ  ن لَّْم َيُكْن َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّام  ِفي اْلَحجِّ َوَسب ْ

  6.﴾َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوات َُّقوْا اللَّهَ 

                                                           
 .36سورة احلج، اآلية:  -1
 متفق عليه ،و اللفظ ملسلم . -2
 .599،ص 1،ج1587احلاكم يف مستدركه ،كتاب الصوم ،حديث رقم :أخرجه -3
 .37سورة احلج، اآلية:  -4
  .267،ص 17جع سابق ،جالتحرير و التنوير، مر  -5
 .196سورة البقرة، اآلية:  -6
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 فدية األذى:  -

الفدية هي كفارة ما يفعله احملرم من املمنوعات إاّل الصيد و الوطء، فمن لبس خميطا أو غطى 
رأسه أو حلق شعره، أو فعل غري ذلك من حمظورات اإلحرام فعليه الفدية و هو يف ذلك خمرّي بني صيام 

أو إطعام ست مساكني مدين لكل مسكني مبد النيب صلى اهلل عليه و سلم، أو ذبح شاة  ثالثة أيّام
 1يتصّدق هبا و تسّمى نسكا.

التخفيف و رفع الحرج و مواساة ذوي الحاجة سواء باإلطعام أو االنتفاع بلحوم و املقصد، 
ب حمظور من لوقوع االتفاق على عدم جواز أكل صاحب النسك منه إذا كان سببه ارتكا ،النسك

َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ﴿حمظورات اإلحرام. و الشاهد قوله تعاىل:

 2.﴾ِصَيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  

 بِاْلُحَدْيِبَيةِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َعَليَّ  َوَقفَ } :قَالَ  و من السنة حديث كعب بن عجرة
 ِفيَّ  قَالَ ، اْحِلقْ  قَالَ  َأوْ  رَْأَسكَ  فَاْحِلقْ  :قَالَ  ،نَ َعمْ  قُ ْلتُ  َهَوامُّكَ  يُ ْؤِذيكَ  :فَ َقالَ  َقْماًل  يَ تَ َهاَفتُ  َورَْأِسي
 اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فَ َقالَ  ،آِخرَِها ِإَلى ﴾َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسهِ ﴿:اآْليَةُ  َهِذهِ  نَ َزَلتْ 
 3{تَ َيسَّرَ  ِبَما اْنُسكْ  َأوْ  ِستَّة   بَ ْينَ  ِبَفَرق   َتَصدَّقْ  َأوْ  أَيَّام   َثاَلثَةَ  ُصمْ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

و مثله جزاء الصيد، و بيان ذلك أن صيد الرّب ملا كان حراما يف حق احملرم، جعل النتهاك حرمته 
،و قد ثبت التخيري  4الكفارات زاجرا عن العود إليه و مواساة لذوي احلاجة بلحوم اهلدي و اإلطعاممن 

 بني ذلك بنص القرآن الكرمي.

                                                           
 .161القوانني الفقهية، مصدر سابق، ص  -1
 .196سورة البقرة، اآلية:  -2
 متفق عليه. -3
نه من الطعام فيطعم أّما اهلدي فإنه ينظر إىل نظري ما قتل يف اخللقة و اهليئة و أقل ذلك شاة. و أّما اإلطعام، فإنه يقّوم الصيد الذي أصاب فينظر كم مث -4

 و ما يليها. 195،ص 8ج: اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب.ينظرلكل مسكينا مّدا و هو قول مالك. 
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مِّْثُل َما يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قَ تَ َلُه ِمنُكم مُّتَ َعمًِّدا َفَجَزاء  ﴿قال تعاىل:
َعْدُل َذِلَك قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدل  مِّنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة طََعاُم َمَساِكيَن َأو 

 1.﴾اللَُّه َعزِيٌز ُذو انِتَقام  ِصَياًما لَِّيُذوَق َوبَاَل َأْمرِِه َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلف َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم اللَُّه ِمْنُه وَ 

 2.﴾َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما﴿و قال تعاىل:
 اإلذن في التجارة في الحج:-

ثبت بنص القرآن الكرمي أن طلب التجارة يف احلج ال يفسده و ال حيبط ثوابه و هو حظ للنفس 
تبعية كما تقّدم رعيا حلظوظ أهل التكليف و إن كان جتريد ظاهر صح تشريكه مع مقصد العبادة شرط ال

 القصد أوىل للخلوص من شوائب الدنيا و تعّلق القلب بغري العبادة.
 و دليل اإلذن يف التجارة النصوص الواضحة الداللة و أسباب النزول، و مقام املعاشر.

و املفسرون على أن اآلية يف  3.﴾َفْضاًل مِّن رَّبُِّكمْ  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغواْ ﴿و الشاهد قوله تعاىل:
 َأْسَواقًا اْلَمَجازِ  َوُذو َوَمَجنَّةُ  ُعَكاظُ  َكاَنتْ  التجارة ملا رواه البخاري يف صحيحه عن ابن عباس قال:}

َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوْا َفْضاًل مِّن لَْيَس ﴿ :فَ نَ َزَلتْ  اْلَمَواِسمِ  ِفي يَ تَِّجُروا َأنْ  فَ َتأَثَُّموا اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي

 4.{﴾رَّبُِّكمْ 

فَانَتِشُروا ِفي اأَلْرِض َوابْ تَ ُغوا ﴿و كذلك ورد ابتغاء الفضل يف القرآن الكرمي مبعىن التجارة يف قوله تعاىل:

 5.﴾ِمن َفْضِل اللَّهِ 
 َهَذا ِفى ُأْكَرى رَُجالً  ُكْنتُ  يف سننه عن أن أمامة التيمي قال:} و من مقام املعاشر ما رواه الدار قطّن

 ِإنِّى الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا:  فَ ُقْلتُ  ُعَمرَ  اْبنَ  فَ َلِقيتُ  َحجٌّ  َلكَ  لَْيسَ  ِإنَّ  ِلى يَ ُقوُلونَ  نَاسٌ  وََكانَ  اْلَوْجهِ 

                                                           
 .95: سورة املائدة، اآلية -1
 .96سورة املائدة، اآلية:  -2

 .198سورة البقرة، اآلية:  -3
 . 200،ص 3،ج 4519،حديث رقم :  {رَبُِّكمْ  ِمنْ  َفْضاًل  تَ ْبتَ ُغوا َأنْ  ُجنَاحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ } بَاب أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب تفسري القرآن ،-4

 .10سورة اجلمعة، اآلية:  -5
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 َوَتطُوفُ  َوتُ َلبِّى ُتْحرِمُ  أَلَْيسَ :  قَالَ  َحجٌّ  َلكَ  لَْيسَ  ِإنَّهُ  ِلى يَ ُقوُلونَ  نَاًسا َوِإنَّ  اْلَوْجهِ  َهَذا ِفى ُأْكَرى َلَرُجلٌ 
 ِإَلى رَُجلٌ  َجاءَ  َحجًّا َلكَ  فَِإنَّ :  قَالَ . بَ َلى:  قُ ْلتُ  قَالَ  اْلِجَمارَ  َوتَ ْرِمى َعَرفَات   ِمنْ  َوتُِفيضُ  بِاْلبَ ْيتِ 

 اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  َعْنهُ  َفَسَكتَ  َعْنهُ  َسأَْلَتِنى َما ِمْثلِ  َعنْ  َفَسأََلهُ  -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىِّ 
( رَبُِّكمْ  ِمنْ  َفْضالً  تَ ْبتَ ُغوا َأنْ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ ) اآليَةُ  َهِذهِ  نَ َزَلتْ  َحتَّى ُيِجْبهُ  فَ َلمْ  -وسلم عليه

 . 1{.« َحجٌّ  َلكَ  »: قَالَ  ثُمَّ  اآليَةُ  َهِذهِ  َعَلْيهِ  فَ َقَرأَ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  ِإلَْيهِ  فََأْرَسلَ 
و املنافع لفظ عام  ،2﴾لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهمْ ﴿كما دّل على هذا املقصد مسلك التعليل يف قوله تعاىل:

 يستغرق الدنيوية و األخروية، و من مجلتها اإلذن بالتجارة.

منافع الدنيا و اآلخرة، أّما منافع اآلخرة فرضوان اهلل  قال: ﴾لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهمْ ﴿ قال ابن عباس:"
 3تعاىل و أّما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن و الربح و التجارات".

 المقاصد العامة:
 ها.من املقاصد العامة للحج شهود املنافع، و هي تنتظم ما تقّدم ذكره من املصاحل و غري 

، لَِيْشَهُدوا ﴿ قال تعاىل: َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمر  يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق 
  4.﴾َمَناِفَع َلُهمْ 

 و من مجلة تلك املنافع اليت بّينتها السنة النبوية:
 من حج فلم يرفث و لم يفسق و سلم:} مغفرة الذنوب و تكفري اخلطايا، قال صلى اهلل عليه

 5{.رجع كيوم ولدته أمه
َلهُ  َكانَ   َما يَ ْهِدمُ  اْلَحجَّ  :}و قال صلى اهلل عليه و سلم  6{. قَ ب ْ

                                                           
 121،ص  6،ج َوالَدَوابِّ  اإِلِبلِ  ِكرَاءِ   باب كتاب اإلجارة ،،رواه البيهقي يف السنن الكربى -1
 .28سورة احلج، اآلية:  -2
                44، ص 01تفسري ابن كثري، ج -3

 .28، 27سورة احلج، اآليتان:  -4
 تقدم خترجيه -5
اَلمِ  َكو نِ   باب أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتابا إلميان ، -6 ِدمُ  اإِلس  َرةُ  وََكَذا قَدبد َلهُ  َما يَده  ج  جي  اهلِ   . 78،ص 1،ج َواحلَ 
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 {:اهلل وفد والمعتمر والحاج اهلل سبيل في الغازي إجابة الدعاء لقوله صلى اهلل عليه و سلم  
 1{. فأعطاهم وسألوه ، فاجابوه دعاهم
  َواْلُعْمَرِة، اْلَحجِّ  بَ ْينَ  تَاِبُعوا قال صلى اهلل عليه و سلم:}،العمرة ينفيان الفقر و الذنوباحلج و 

  2{.اْلَحِديدِ  َخَبثَ  اْلِكيرُ  يَ ْنِفي َكَما  َواْلَخطَايَا اْلَفْقَر، يَ ْنِفَيانِ  فَِإن َُّهَما
كما قصد تعبد املكلفني مبا فتقرر من تتبع النصوص و العلل و األحكام ، أن الشارع احلكيم         

شرعه من أنواع العبادات ،جعل هلم يف طريق التعبد حظوظا عاجلة و آجلة ، أما كوهنا حاصلة تبعا 
و و بالقصد الثاين من الشارع فال خالف فيه ،و أما أن يتعلق هبا قصد املكلف فيشرط التبعية 

االمتثال ،و رعيا ألحوال املكلفني  التكميل و املناسبة ،تفضال من الباري عز و جل، و عونا على
ذلك أهنم ليسوا على وزان واحد من اإلقدام و اإلحجام ،و الصرب على إسقاط حظوظ النفس يف 

فاحتف باملطلوب حادي الرتغيب و الرتهيب ،و الوعد و الوعيد ،مبا يالئم فطرة  ،األفغال و الرتوك
املكلف ،يف جلب املالئم و دفع املنافر ،لتقام احلجة ،و ينتفي العذر ، و لو فرض وقوع التكليف مبا 
يضاد ذلك ،حلصلت املشقة ،و قد تقدم أنه ليس من مقاصد الشارع اإلعنات ،و أنه من صفاته 

فكان تعلق التشريع يف باب العبادات حبظوظ أهل التكليف ،تقريرا ملقصد حلكمة و الرمحة ، العليا ا
االمتثال و دفعا لذرائع الوهن واالنقطاع ،و قد يعرض للمكلف من مغبة االسرتسال مع دواعي 
األهواء ،و إطالق النفس يف حتصيل مرغوباهتا دون حد أو قيد  ما يصرفه عن مثل هذا املقصد ، 

 يكون القصور واحلال كذلك راجعا إىل منظومة التشريع ،إمنا إىل املتلقي نفسه ،يف فهم هذه ،فال
 املنظومة و تنزيل التصرفات مبقتضاها ،فهما و امتثاال يليق بعظمة التشريع .

هذا يف العبادات أما فيما يتعلق بالعادات فرعي حظوظ املكلفني أظهر ، و ملا كان املقام ال يسع    
األحكام املتعلقة هبا اخرتت باب األحوال الشخصية ،وخصصت بالذكر أحكام النكاح و مجلة 

 الطالق ،لكوهنا أقرب إىل حتصيل املقصود يف مقام عرض الشواهد .
 
 

                                                           
 .411،ص 3،ج 2893رواه ابن ماجه يف السنن ،كتاب املناسك ،باب فضل احلج و العمرة ،حديث رقم : -1
 مسعود ابن حديث من غريب صحيح وقال :حسن 166،ص 3،جوالعمرة احلج ثواب يف جاء ما باب الرتمذي يف سننه ،كتاب احلج،رواه  -2
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 المبحث الثاني: األحوال الشخصية
 

 المطلب األول: النكاح
 

 المطلب الثاني :الطالق 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



نماذج تطبيقية لرعي حظوظ المكلفين في القرآن الكريم من خالل العبادات و األحوال                          :              ثالثالفصل ال
 الشخصية

 

351 
 

      
 
 
 
 
 

اهلل سبحانه و تعاىل ،يف الذكر و األنثى ،دوافع طبيعية و نوازع فطرية ،تكفل للنوع  وضعلقد      
اإلنساين البقاء و االستمرار ،و عزز تلك الدوافع مبا يكفل للنسل أحسن السبل و أكرمها يف 

لعالقة الوجود،فكان عقد النكاح بضوابطه   ،و شرائطه ،رعيا للحاجة الفطرية املتبادلة ،و بناء هلذه ا
على أساس من جلب أكمل املصاحل ،و دفع أرذل املفاسد ، إذ ال يصلح إال بشرعية اختصاص الرجل 

 ، و معاشرة باملعروف1بزوجته ،على رؤوس األشهاد ، مع تقدمي خطبة و مهر و تصد من األولياء 
و رعي للحقوق املتبادلة بينهما ، إال أنه قد تستحكم النفرة ،و يصبح عقد النكاح سببا الستدامة  

الضرر ،و قد شرع اهلل عز وجل الطالق رفعا ملثل هذه املفسدة ،و قيده بالعدد و جعل من أسباب 
 التدارك ما ال خيفى، و تفصيل ذلك فيما يأيت :

 
 المطلب األول :النكاح 

النكاح يف اللغة مصدر نكح، و هو يطلق على الوطء و على العقد ،و إن كان أصله يف كالم 
 . 2العرب الوطء ،و قيل للتزوج نكاح ألنه سببه 

 أّما يف االصطالح فقد اختلفت عبارات العلماء يف تعريفه.

                                                           
 ..234-233املقاصد العامة للشريعة االسالمية ،مرجع سابق ،ص-1
 .4537،ص 51،ج 6لسان العرب ،مصدر سابق ،اجمللد  -2
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املالكية بأنه:"عقد ،و عرّفه ابن عرفة من  1و من مجلة ذلك:"أنه عقد وقع لتملك املتعة باألنثى قصدا"
  2على جمّرد متعة التلذذ بآدمية غري موجب قيمتها ببينة قبله، غري عامل عاقدها حرمتها".

 3و عّرف بأنه:"عقد موضوع مللك املتعة أي حلل استمتاع الرجل من املرأة".
 ".عقد يفيد حل االستمتاع على الوجه المشروع تحصيال لمقاصدهو املعىن اجلامع:" أنه 

أنه ملا كان الغالب يف نظر العامة طلب حل االستمتاع بالنكاح و كان أظهر آثاره، عّلق به، لدفع ،ذلك 
 ،و إن كان له من املقاصد ما هو أعظم  4مفاسد اخلروج عن احلّد الذي رمسه الشارع لذلك

 و أرفع كابتغاء الولد الصاحل و االستعانة على مصاحل الدنيا و اآلخرة...و غريها .
يلي بعض أحكام النكاح، و مقاصدها مما له تعّلق حبظوظ أهل التكليف و إن كان و فيما 

كما يقول صاحب املبسوط بتظاهر دواعي الشرع و الطبع و العقل يف كل حكم    ،النظر ليكاد يقطع
                         ، حبيث ال ختلو من مصلحة متيل النفس إىل حتصيلها و يقّرها الشرع و العقل. 5من أحكامه

 6.﴾َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ قال تعاىل:﴿
 مقاصد األحكام :الفرع األول :

،ابتغاء الولد و تكثري النسل، لتحقيق للنكاح ةصد األصليااملق ه منال خالف بني الفقهاء أن
األنساب ،ذلك أن اختصاص الزوج عمارة الكون ،و بقاء النوع البشري و حفظه،فضال عن حفظ 

                                                           
 .177، ص 3شرح فتح القدير، مصدر سابق، ج -1
م، 1993، 1الطاهر املعموري، بريوت، الغرب اإلسالمي، ط شرح حدود ابن عرفة، أبو عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع، حتقيق: حممد أبو األجفان، -2

 .235ص 
 . 50لقونوي، ص أنيس الفقهاء، قاسم ا -3
يقول:"و ليس حيث  . 491، ص 4، املبسوط، السرخسي، ج17ص  أبو زهرة، دار الفكر العرن حممد ،يف هذا املعىن: األحوال الشخصية ينظر -4

لريغب فيه املطيع و العاصي املطيع للمعاين الدينية، و   املقصود هبذا العقد قضاء الشهوة و إمنا املقصود ما بيناه من أسباب املصلحة و لكن اهلل تعاىل 
 ".العاصي لقضاء الشهوة

 .175، ص 3جاملبسوط، مصدر سابق، -5
 .14سورة امللك، اآلية:  -6
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بالزوجة على الوجه الذي حدده الشارع ،ووفق الضوابط اليت وضعها يف تشريع الزواج و حترمي غريه من 
 أنواع البغاء و السفاح و املخادنة...،ضمانا حلفظ ما يرتتب عليه من انتساب األبناء لآلباء،

يه و هو كما يقول الطاهر بن عاشور :"من املعاين و سوق األصل إىل الرب بالفرع سوقا جبليا ال شبهة ف
،و فيما يأيت مجلة املقاصد التابعة الراجعة إىل مثل 1النفسية العظيمة الراجعة إىل أسرار التكوين اإلهلي "

 هذه املقاصد،و غريه تثبيتا و تتميما و تكميال و اليت أبان عنها اخلطاب القرآين يف تشريع األحكام .
 
 
 :اشتراط الولي -

ذهب اجلمهور إىل أنه ليس للمرأة االستبداد بعقد نكاحها، فاشرتطوا أن يلي إبرام عقد النكاح 
 ولّيها ابنا كان أو أبا أو عاصبا...،جلملة من املقاصد ترجع إىل رعي مصاحلها منها:

 ذلك أنه من املتفق عليه أّن عقد النكاح من املهمات اليت قد توفية االختيار حقه من السداد ،
يقصر عن درك وجه الزلل فيها نظر املرأة وحدها ،فجمع بني احلقني حقها يف االختيار، و حق ولّيها يف 
 اإلبرام، حتصينا هلا عن مغبة الزلل و اليت ال تقصر عليها، إذ يلحق بأهلها شيء من العار أو الفخار

 ، و هو معروف عند الفقهاء بوالية االختيار ،فيكون القصد، التحصني ال القهر 2بالنكاح
 و االضطهاد.

و دليل ذلك مسلك املناسبة يف النظر إىل ظواهر النصوص املستدل هبا على اشرتاط الوالية،و إن محلها 
حال اختالل  املخالف على غري ذلك فقد احتاط ملثل هذا املقصد مبا للويل من حق االعرتاض و الفسخ
 شرط الكفاءة،و إن كان القول األول أحوط يف حفظ مقاصد النكاح كما يتبنّي يف اآليت.

 و من مجلة املدارك :

                                                           
 ..442،مرجع سابق ،صمقاصد الشريعة -1

 . 129، ص مرجع سابق: األحوال الشخصية، ينظر -2
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   1.﴾َوالَ تُنِكُحوْا اْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يُ ْؤِمُنواْ ﴿قوله تعاىل:

 2.﴾َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّاِلِحينَ و قوله تعاىل:﴿
يف اآليتني:" أن اهلل تعاىل خاطب باإلنكاح الرجال و مل خياطب به النساء ،فكأنه قال ال  و وجه الداللة

 ،و يف النص الثاين جاء األمر بإنكاح األيامى 3تنكحوا أيها األولياء مولياتكم للمشركني"
  4".و الصاحلني، يقول القرطيب:"فلم خياطب تعاىل بالنكاح غري الرجال و لو كان إىل النساء لذكرهن 

أّما ما جاء يف القرآن الكرمي من إضافة النكاح للنساء فرياد به ما يعقده هلا وليها ال أن تباشره املرأة 

َرهُ ﴿، و مثل ذلك قوله تعاىل:5بنفسها ،و إمنا أضيف إليها ألهنا حمله و سببه  6.﴾َحتََّى تَنِكَح َزْوًجا َغي ْ
 أو أن يكون مبعىن الوطء.

 َأْربَ َعةِ  َعَلى َكانَ   اْلَجاِهِليَّةِ  ِفي النَِّكاحَ  َأنَّ  عائشة رضي اهلل عنها قالت:}و يف الصحيح من حديث 
َها فَِنَكاحٌ  أَْنَحاء    ثُمَّ  فَ ُيْصِدقُ َها ابْ َنَتهُ  َأوْ  َولِيََّتهُ  الرَُّجلِ  ِإَلى الرَُّجلُ  َيْخُطبُ  اْليَ ْومَ  النَّاسِ  ِنَكاحُ  ِمن ْ

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى ُمَحمَّدٌ  بُِعثَ  فَ َلمَّا األنكحة الفاسدة مث قالت:}{،وذكرت صورا من يَ ْنِكُحَها
 ،فدّل على أن النكاح املعترب ما أبرمه الويل. 7{اْليَ ْومَ  النَّاسِ  ِنَكاحَ  ِإالَّ  ُكلَّهُ   اْلَجاِهِليَّةِ  ِنَكاحَ  َهَدمَ  بِاْلَحقِّ 

النَِّساء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل تَ ْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَ َراَضْوا َوِإَذا طَلَّْقُتُم ﴿و قوله تعاىل:

نَ ُهم بِاْلَمْعُروفِ   8.﴾بَ ي ْ
يقول الطربي:"و يف هذه اآلية الداللة الواضحة على صحة قول من قال ال نكاح إال بويل من العصبة و 

عضل املرأة إن أرادت النكاح و هناه عن ذلك ،فلو كان للمرأة  ذلك أن اهلل تعاىل ذكره ،منع الويل من

                                                           
 .221سورة البقرة، اآلية:  -1
 .32سورة النور، اآلية:  -2
 .230، ص 9فتح الباري، مصدر سابق، ج -3
 .219، ص 1: أحكام القرآن، ابن العرن، جينظر. و 463، ص 3اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -4
 .163م، ص 2002هد/ 1423، 1الوالية يف النكاح، عوض بن رجاء العويف، ط -5
 .230سورة البقرة، اآلية:  -6
 .369،ص  3،ج5127،حديث رقم :  ِبَويل   ِإاَل  ِنَكاحَ  اَل  قَالَ  َمن   بَاب كتاب لنكاح،رواه البخاري يف صحيحه. -7
 .232سورة البقرة، اآلية:  -8
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. يؤكد ذلك ما جاء يف  1إنكاح نفسها بغري إنكاح وليها مل يكن لنهي وليها عن عضلها معىن مفهوم"
 ِمنْ  ِلي ُأْخًتا َزوَّْجتُ  سبب نزول آية النهي عن العضل و هو أقوى األدلة، عن معقل بن يسار قال:}

تُ َها انْ َقَضتْ  ِإَذا َحتَّى َفطَلََّقَها رَُجل    َفطَلَّْقتَ َها َوَأْكَرْمُتكَ  َوفَ َرْشُتكَ  َزوَّْجُتكَ  :َلهُ  فَ ُقْلتُ  َيْخطُبُ َها َجاءَ  ِعدَّ
 ِإلَْيهِ  تَ ْرِجعَ  َأنْ  ُترِيدُ  اْلَمْرَأةُ  وََكاَنتْ  ِبهِ  بَْأسَ  اَل  رَُجاًل  وََكانَ  أََبًدا ِإلَْيكَ  تَ ُعودُ  اَل  َواللَّهِ  اَل  َتْخطُبُ َها ِجْئتَ  ثُمَّ 

َعلُ  اآْلنَ  :فَ ُقْلتُ { تَ ْعُضُلوُهنَّ  َفاَل } اآْليَةَ  َهِذهِ  اللَّهُ  فَأَنْ َزلَ   2{.ِإيَّاهُ  فَ َزوََّجَها :قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َأف ْ
 

 أن ، وعن عائشة رضي اهلل عنها 3{ ِبَوِليٍّ  ِإالَّ  ِنَكاحَ  اَل  و من السنة قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
 فنكاحها باطل فنكاحها وليها إذن بغير نكحت امرأة أيما} : قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول
 ولي فالسلطان اشتجروا فإن فرجها من استحل بما المهر فلها بها دخل فإن، باطل فنكاحها باطل

 .  4{ له ولي ال من
  و هو يف حق الدوام و حفظ ولياتهم حال النزاع و الخصامأدعى لطلب سبل البقاء و أنه ،

 ملا علم من دالئل العقول و  النساء آكد، إلمكان احنالل الرجل من ربقة النكاح بالطالق،
و التجارب أن ويل املرأة مىت توىل تزوجيها ،كان ذلك أدعى لطلب سبل البقاء ،و لصيانتها حال 

الغنم، و منه أن الشارع احلكيم أرشد إىل اختيار حكمني من استحكام النفرة ،فيكون له الغرم و 
أهل الزوجني لإلصالح بينهما حال النشوز،ملا علم من حتريهما مصلحة الزوجني يف بقاء النكاح 

رِيَدا َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوْا َحَكًما مِّْن َأْهِلِه َوَحَكًما مِّْن َأْهِلَها ِإن يُ ﴿،قال تعاىل:

نَ ُهَما  .،وما تقدم من النصوص املستدل هبا على اشرتاط الوالية  5﴾ِإْصالًحا يُ َوفِِّق اللَُّه بَ ي ْ

                                                           
 .195، ص  4جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج  -1
 370،ص  3،ج5130،حديث رقم :  ِبَويل   ِإاَل  ِنَكاحَ  اَل  قَالَ  َمن   بَاب كتاب لنكاح،رواه البخاري يف صحيحه. . -2
و مع ما قيل يف سنده، فإن طرقه يشد بعضها  .398،ص 3،ج 1101رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب النكاح ، باب ال نكاح إال بويل ،حديث رقم : -3

 .243،ص 6هد ،ج1399، 1.إرواء الغليل ،حممد ناصر الدين األلباين ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،طبعضا
 .و قال :حديث حسن .399،ص 3،ج 1102رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب النكاح ، باب ال نكاح إال بويل ،حديث رقم : -4
 .35: سورة النساء، اآلية -5
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 فعقد النكاح ليس جمّرد عالقة بني اثنني إمنا تتعّدامها إىل رعي أواصر النسب و المصاهرة :
 القات بني األسر.األهل و العصبة، و لذلك جعل من مقاصد النكاح، حصول التعارف و توثيق الع

 1.﴾َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًراقال تعاىل:﴿
يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكر  َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ و قال تعاىل:﴿

  2.﴾اللَِّه أَتْ َقاُكمْ َأْكَرَمُكْم ِعنَد 
 أِلَْربَع   اْلَمْرَأةُ  تُ ْنَكحُ  و كذلك جعل من املقاصد املعتربة طلب النسب، قال صلى اهلل عليه و سلم:}

رضي اهلل -، و منه فعل عمر 3{َيَداكَ  َترَِبتْ  الدِّينِ  ِبَذاتِ  فَاْظَفرْ  َوِلِديِنَها َوَجَماِلَها َوِلَحَسِبَها ِلَماِلَها
 مجعني. بالزواج من ابنة علي رضي اهلل عنهم أ -عنه

 النهي عن العضل:-
أنه ليس للمرأة أن تباشر العقد على نفسها ،و أن ذلك حق لوليها يقتضيه حتصيل  تقّدم

عن مصاحلها خاصة و مقاصد النكاح عامة، إاّل أنّه منع من التعسف يف استعمال هذا احلق، بالنهي 
 العضل  و املراد به منع من ويل أمرها من الزواج مبن ترضى من األكفاء بدون وجه صالح.

دفع الظلم الحاصل بمنعها من الزواج بمن ترضى دون مصلحة معتبرة، و تقييد حق و املقصد 
 النكاح بطلب حظ وليته و عدم اإلضرار بها. عقد الولي في مباشرة

لَّْقُتُم النَِّساء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل تَ ْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا َوِإَذا طَ ﴿و الدليل قوله تعاىل:
نَ ُهم بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكْم يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلُكْم َأْز  َكى َلُكْم تَ َراَضْوا بَ ي ْ

  4.﴾يَ ْعَلُم َوأَنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ  َوَأْطَهُر َواللَّهُ 

                                                           
 .54سورة الفرقان، اآلية:  -1
 .13سورة احلجرات، اآلية:  -2
 .متفق عليه-3
 .232سورة البقرة، اآلية:  -4
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و النص إن جاء خماطبا األولياء ناهيا عن منع ولياهتم من العود إىل أزواجهن بعد الطالق البائن إن 
رضني بذلك، كما جاء يف التفسري ،و كما ّدل على ذلك سبب النزول، فيقاس عليهن غريهن ممّن تقّدم 

 خلطبتهن األكفاء.

َلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ِفي يَ َتاَمى النَِّساء الَّالِتي اَل تُ ْؤُتونَ ُهنَّ َما ُكِتَب َلُهنَّ وَ ﴿و قوله تعاىل: َما يُ ت ْ

 1.﴾َوتَ ْرَغُبوَن َأن تَنِكُحوُهنَّ 
 َوُهوَ  اْلَيِتيَمةُ  َلهُ  َتُكونُ  الرَُّجلِ  ِفى أُْنزَِلتْ  :}جاء يف سبب نزول اآلية عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

 َوُيِسىءُ  ِبَها فَ َيُضرُّ  ِلَماِلَها يُ ْنِكُحَها َفالَ  ُدونَ َها ُيَخاِصمُ  َأَحدٌ  َلَها َولَْيسَ  َمالٌ  َوَلَها َوَوارِثُ َها َولِي َُّها
 َما يَ ُقولُ ( النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما فَاْنِكُحوا اْلَيَتاَمى ِفى تُ ْقِسطُوا الَ  َأنْ  ِخْفُتمْ  ِإنْ ) فَ َقالَ  ُصْحَبتَ َها
  2{.ِبَها َتُضرُّ  الَِّتى َهِذهِ  َودَعْ  َلُكمْ  َأْحَلْلتُ 

 و قد جاء اخلطاب ألولياء اليتيمات خاصة ألن الغالب شفقة األب و حنّوه.

  3.﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َيِحلُّ َلُكْم َأن َترِثُوْا النَِّساء َكْرًها﴿و قوله تعاىل:
 ِإال فَأَْنِكُحوُه، َوُخُلَقهُ  ِديَنهُ  تَ ْرَضْونَ  َمنْ  َجاءَُكمْ  ِإَذا قوله صلى اهلل عليه و سلم:}و دليله من السنة 

َنةٌ  َتُكنْ  تَ ْفَعُلوا   4{. َوَفَسادٌ  األَْرضِ  ِفي ِفت ْ
 و من النصوص العامة ما جاء يف النهي عن الظلم.

 5.﴾ِإنَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ ﴿قال تعاىل:
 َوَجَعْلُتهُ  نَ ْفِسى َعَلى الظُّْلمَ  َحرَّْمتُ  ِإنِّى ِعَباِدى يَا القدسي أن اهلل عز و جل يقول:} و يف احلديث

َنُكمْ   6{.َتظَاَلُموا َفالَ  ُمَحرًَّما بَ ي ْ
                                                           

 .127سورة النساء، اآلية:  -1
 .240،ص 8،ج 7715يف صحيحه ،كتاب التفسري، حديث رقم : رواه مسلم -2
 .19سورة النساء، اآلية:  -3
 حديث ،و قال : 395،ص 3ج .5108، حديث رقم:  فزوجوه دينه ضونر ت من جاءكم إذا جاء ما بابيف سننه ،كتاب النكاح ،  رواه الرتمذي -4

 غريب حسن
 . 40سورة الشورى، اآلية:  -5
 تقدم خترجيه. -6
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و قد اتفق الفقهاء على أن العضل إن حتقق من الويل و ثبت ذلك عند احلاكم يأمره بتزوجيها فإن امتنع 
 .1غريهانتقلت الوالية إىل 

 :2المحر مات من النساء-
 حيرم على التأبيد تزّوج الرجل بامرأة من ذوات رحم حمرم منه و هن أربعة:

 .أّمه و جّداته 
 .بناته و حفيداته و إن نزلن 
 .أخواته و بناهتن و بنات إخوته و إن نزلن 
 .عماته و خاالته 

 كما حيّرم عليه بطريق املصاهرة:
  أحفاده.زوجات أوالد الّرجل و زوجات 
 .أم زوجته و جّداهتا مطلقا 
 .زوجات أن الّرجل و زوجات أجداده 
 .ربائبه أي بنات زوجته و بنات أوالد زوجته 

 وكذلك حرم الزواج من املشركات  حىت يؤمن ،و استثّن من خطاب التحرمي الكتابيات .
 دّل على ذلك نصوص القرآن الكرمي.

اُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبَ َناُت اأَلِخ ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمَّهَ ﴿:قال تعاىل
ائُِبُكُم الَّالِتي َوبَ َناُت اأُلْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الَّالِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَ 

ِئُكُم الَّالِتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ فَِإن لَّْم َتُكونُوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحالِئُل ِفي ُحُجورُِكم مِّن نَِّسا

                                                           
اإلمام الشافعي ،أبو إسحاق الشريازي ،حتقيق حممد ،املهذب يف فقه 367،ص 2ينظر:الشرح الصغري،أبو الربكات أمحد الدردير،القاهرة ،دار املعارف ،ج -1

 .360،ص 9،املغّن ،ج 124،ص 4م ،ج1996-هد 1417، 1الزحيلي ،دمشق ،دار القلم ،ط
 .240، 239ص  م،1997-هد1418، 1عمر سليمان األشقر ،األردن ،دار النفائس ،طأحكام الزواج يف الكتاب و السنة، -2
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، ُفورًا رَِّحيًماأَبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم َوَأن َتْجَمُعوْا بَ ْيَن اأُلْختَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن غَ 
  1.﴾ُكمْ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاء َذلِ 

ا َوَساء َواَل تَنِكُحوْا َما َنَكَح آبَاؤُُكم مَِّن النَِّساء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقتً ﴿و قال تعاىل:

 3﴾َوالَ تَنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُ ْؤِمنَّ ﴿و قال تعاىل: 2.﴾َسِبيالً 
 و املقصد خيتلف باختالف حمل التحرمي.

و ال حيصل ذلك مع  ،فتحصيل معنى التوقير و التكريم و الطاعةفأّما حترمي األم و من يف حكمها، 
 ما يف عقد النكاح من مباسطة و مشاحنة و دخول يف طاعة الزوج.

و كذلك حترمي زوجات اآلباء، تكرمة هلم و إعظاما واحرتاما أن توطأ من بعده حىت إهنا لتحرم على 
 4االبن مبجّرد العقد عليها و هذا أمر جممع عليه.

  ممن قصدت بين ذوي األرحام و األصهار الكريمة التي تكون  قاتصون العالو يف غريمها
 . الشريعة قوة الصلة بينهم

يقول صاحب البدائع:"إن نكاح هؤالء يفضي إىل قطع الّرحم ألن النكاح ال خيلو من مباسطات جتري 
 بني الزوجني عادة و بسببها جتري اخلشونة بينهما أحيانا ،و ذلك يفضي إىل قطع الّرحم... 

 5ام".و  املفضي إىل احلرام حر 
 و النصوص الواردة يف تعظيم شأن األرحام ال ختفى.

ِم لَّْيَس اْلِبرَّ َأن تُ َولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ وْ ﴿قال تعاىل:
َماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى الْ 
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َوالصَّاِبرِيَن  السَِّبيِل َوالسَّائِِليَن َوِفي الرِّقَاِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ 
  1.﴾َبْأِس ُأْولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ ِفي اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوِحيَن الْ 

َربِيَن َواْلَيَتاَمى ﴿و قال تعاىل: َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما َأنَفْقُتم مِّْن َخْير  َفِلْلَواِلَدْيِن َواأَلق ْ

 2.﴾َخْير  فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ  َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َوَما تَ ْفَعُلوْا ِمنْ 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر ﴿:و قال تعاىل ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ

  3.﴾َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ﴿عاىل:كما أنه سبحانه عظم قدر األرحام فقال ت
ُهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَساء َوات َُّقوْا اللََّه الَِّذي َتَساءَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ُلوَن ِبِه ن َّْفس  َواِحَدة  َوَخَلَق ِمن ْ

 4.﴾رَِقيًباَواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم 

َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصَل ﴿و قال سبحانه و تعاىل:

 5.﴾َويُ ْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض ُأْولَِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّارِ 
 مر بصلة الرحم و بيان ثواب الواصل و النهي عن قطيعة الرحم و وردت أحاديث كثرية فيها األ

 و بيان عقاب القاطع.
أن رجال قال للنيب صلى اهلل عليه و سلم: أخربين بعمل  -رضي اهلل عنه-عن أن أيوب األنصاري

 َوتُ ْؤِتي الصَّاَلةَ  َوتُِقيمُ  َشْيًئا ِبهِ  ُتْشِركُ  َواَل  اللَّهَ  تَ ْعُبدُ  يدخلّن اجلنة، فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم:}
 6{. الرَِّحمَ  َوَتِصلُ  الزََّكاةَ 
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و قد جاء النص على هذا املقصد يف تعليل النهي عن اجلمع بني املرأة و عمتها أو خالتها،و هو يف حق 
 املذكورات آكد.

 1{.َأْرَحاَمُكمْ  َقطَْعُتمْ  َذِلكَ  فَ َعْلُتمْ  ِإنْ  ِإنَُّكمْ  قال صلى اهلل عليه و سلم:}
واملعىن اجلامع تعظيم شأن األرحام وسد ذرائع القطيعة بينها، و ملا كان الزواج من املذكورات سببا     

فيها حرم باعتبار املآل،و إن كان ظاهرا يف حترمي اجلمع بني املرأة و عمتها أو خالتها فهو أظهر يف غريهن 
 من احملرمات على جهة التأبيد .

ه لو ساغ لألم أن تتزّوج زوج ابنتها و للبنت أن تتزّوج زوج أمها لقطعت يقول الشيخ أبو زهرة:"و أن
و ما مبثل ذلك تقام دعائم ،و أوجس الفرع اخليفة من أصله ،و ألوجس األصل خيفة من فرعه  ،األرحام
فاألم اليت حتس أن ابنتها قد تزامحها يف زوجها والبنت واألخت   ،ويقول صاحب الظالل:" 2األسر"

أو أختها اليت تتصل هبا أو أمها وهي  ،ستبقي عاطفتها الربيئة جتاه بنتها أن تشاركها حياهتاكذلك ال ت
واالبن الذي يشعر أن أباه الراحل أو ،، وكذلك األب الذي يشعر أن ابنه قد خيلفه على زوجته ! أمها

األصالب بالنسبة ملا بني املطلق غرمي له ألنه سبقه على زوجته، ومثله يقال يف حالئل األبناء الذين من 
،و ال يعرتض عليه بتشريع النكاح بني غريهم من األقارب 3"االبن واألب من عالقة ال جيوز أن تشاب

،الختصاص احملارم بفضل اعتناء بصون العالقات اليت بينها لقوة ارتباطها و شدة االحتياج هلا دون أن 
 ها من أسباب الشقاقيشوهبا ما يعرض من مباسطات النكاح، و ما يرتتب علي

 و النزاع  .
أما النهي عن نكاح املشركة، فلما فيه من عداوة دينية متنع املوّدة و الرمحة و هي قوام مقاصد        

َواَل تَنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى ﴿النكاح، يقول الكاساين:"فال جيوز للمسلم أن ينكح املشركة لقوله تعاىل:

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن ﴿و جيوز أن ينكح الكتابية لقوله عز و جل: 4﴾يُ ْؤِمنَّ 
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و الفرق أن األصل أن ال جيوز للمسلم أن ينكح الكافرة ألن ازدواج الكافرة و املخالطة معها  1﴾قَ ْبِلُكمْ 
ام مقاصد الّنكاح ،إاّل أنّه جّوز نكاح مع قيام العداوة الدينية ،ال حيصل الَسكن و املوّدة الذي هو قو 

 الكتابية لرجاء إسالمها ألهّنا آمنت بكتب األنبياء و الّرسل يف اجلملة،
و إمّنا نقضت اجلملة بالتفصيل بناء على أهنا أخربت عن األمر على خالف حقيقته ،فالظّاهر أهنا مىت  

على حسب ما كانت أتت به على نبهت على حقيقة األمر تنبهت و تأيت باإلميان على التفصيل 
   2اجلملة".
  التخفيف و رفع الحرج فيما يكون بين المحارم من االصطحاب و االرتباط و عدم لزوم

، و ملا يؤيد ذلك من داعي اجلبلة، و لو الستر بينهم النقطاع الطمع في النكاح الباعث على الشهوة
ع الضيق و احلرج، أو يرتك ذلك و فيه من املفاسد فرض إباحة الزواج باملذكورات فإّما أن جيب السرت فيق

يقول الدهلوي:"األصل يف التحرمي جريان العادة باالصطحاب و االرتباط و عدم إمكان ، ما الخيفى
فإنه لو مل جتر ،و ارتباط احلاجات من اجلانبني على الوجه الطبيعي دون الصناعي  ،لزوم السرت بينهم

السنة بقطع الطمع عنهن و اإلعراض على الرغبة فيهن هلاجت فيه مفاسد ال حتصى ،و أيضا لو فتح 
باب الرغبة فيهن و مل يسّد و مل تقم الالئمة عليهم فيه ألفضى ذلك إىل ضرر عظيم عليهن فإنه يكون 

   3سبب عضلهن عمن يرغنب فيه ألنفسهن".
يف سبب نزول قوله  -رضي اهلل عنها -ات، و بينته أم املؤمنني عائشةو قد حصل ذلك يف حق اليتيم

َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُوْا ِفي اْلَيَتاَمى فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مَِّن النَِّساء َمثْ َنى َوُثالَث ﴿تعاىل:
رِ  يف  َتُكونُ  ال َيِتيَمةُ  هي :"بقوهلا،4﴾َورُبَاعَ   ِمن   بَِأد ىنَ  يَدتَدَزَوَجَها َأن   يُرِيدُ  َومَجَاهِلَا َماهِلَا يف  فَديَدر َغبُ  َولِيدَِّها َحج 
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ِمُلوا هَلُنَ  يُدق ِسطُوا َأن   ِإاَل  يَدن ِكُحوُهنَ  َأن   فَدنُدُهوا َصَداِقَها ُسَنةِ   ِمن   ِسَواُهنَ  َمن   بِِنَكاحِ  َوأُِمُروا الَصَداقَ  فَدُيك 
 1النَِّساِء"

 قصد ما جاء من النصوص يف أحكام النظر و احلجاب .كما دل على هذا امل

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما ﴿: ومنه قوله تعاىل
َها  َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ َأْو آبَاِء  ۗ  َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىَٰ ُجُيوِبِهنَّ  ۗ  َظَهَر ِمن ْ

 2﴾َواِتِهنَّ بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َنائِِهنَّ َأْو أَبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَِني َأخَ 
 اللَّهِ  َرُسولَ  يَا اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  رَُجلٌ  فَ َقالَ  النَِّساءِ  َعَلى َوالدُُّخولَ  اُكمْ ِإيَّ  } وقوله صلى اهلل عليه و سلم :

 ، 3{اْلَمْوتُ  اْلَحْموُ  قَالَ  اْلَحْموَ  َأفَ َرأَْيتَ 
 

 4{َمْحَرمٌ  َوَمَعَها ِإالَّ  اْمَرَأةٌ  ُتَساِفَرنَّ  َواَل  بِاْمَرَأة   رَُجلٌ  َيْخُلَونَّ  اَل } : و قوله
واملعىن اجلامع أن الشارع احلكيم خفف عن املكلفني فاستثىن احملارم من اجياب السرت و حترمي 

 اخللوة...وقطع األطماع بينهم بنحرمي بعضهم على بعض ،فكان ذلك من كمال احلكمة و الرمحة . 
 وجوب الصداق: -

النصوص اآلمرة به ممّا تقرر يف مدّونات أهل الفقه وجوب املهر على اختالف مذاهبهم ألن 
،يقول ابن عبد الرب:"أمجع علماء املسلمني...أنه ال جيوز له وطء يف   5قطعية الثبوت قطعية الداللة

                                                           
 .354،ص 3.ج5064كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح ،حديث رقم :.أخرجه البخاري يف صحيحه-1
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 فمحارم واألبناء اآلباء فأما وأبنائه آبائه غري الزوج أقارب هنا باحلمو واملراد األجنىب خبالف عليه ينكر أن غري من واخللوة املرأة إىل الوصول من لتمكنه أكثر
 أخيه بامرأة وخيلو فيه املساهلة الناس وعادة مبحرم ليس ممن وحنوهم وابنه والعم األخ وبن األخ املراد امنا و باملوت يوصفون وال هبا اخللوة هلم جتوز لزوجته

 .153،ص 14""املنهاج ،مصدر سابق ،جباملنع أوىل وهو املوت هو فهذا
َهادِ  ِكَتاب البخاري يف صحيحه  ،أخرجه -4 ُتِتبَ  َمن   بَاب ،َوالسِّرَيِ  اجلِ  رَأَتُهُ  َفَخَرَجت   َجي ش   يف  اك  رٌ  َلهُ  َكانَ   َأو   َحاَجةً  ام  حديث رقم  ،َلهُ  يُدؤ َذنُ  َهل   ُعذ 
 .359،ص 2ج.3006:
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نكاح بغري صداق مسمى دينا أو نقدا و أّن املفّوض إليه ال يدخل حىت يسّمي صداقا، فإن وقع 
 1الدخول يف ذلك لزم فيه صداق املثل".

 و وجه املصلحة يف ذلك:
 ذلك أن بذل املال طلبا للنكاح مدعاة لصيانته عن  :مقاصد النكاح في الدوام و البقاء حفظ

 حّل عقدته ألدىن سبب قد يعرض للزوجني، و قد علم أثرة النفوس باملال و متكنه منها.

َر ُمَساِفِحينَ َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاء َذِلُكْم َأن تَ ْبتَ ُغوْا بَِأْمَواِلُكم مُّْحِصنِ ﴿و الشاهد قوله تعاىل:  2.﴾يَن َغي ْ
 فقّيد حّل النكاح ببذل املال و هو الصداق.

 و األمر هنا يفيد الوجوب بال خالف. 3.﴾َوآُتوْا النَِّساء َصُدقَاِتِهنَّ ِنْحَلةً ﴿و قوله تعاىل:

 4.﴾آتَ ْيُتُموُهنَّ ُأُجورَُهنَّ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم ِإَذا ﴿و قوله تعاىل:
و القدر املشرتك، وجوب بذل الصداق و أنه ال يصّح النكاح بإسقاطه، و دليل ما تقّدم من مقاصد 

 الوجوب مسلك املناسبة.
 و ما جاء من النصوص، فيما فطرت عليه النفس من حب املال و الظن به إال ملصلحة.

نْ َيا اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنةُ ﴿قال تعاىل:  5.﴾اْلَحَياِة الدُّ

 6.﴾َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الشُّحَّ ﴿و قال تعاىل:

زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب ﴿و قال تعاىل:

 7.﴾َواْلِفضَّةِ 
                                                           

 . 67، ص 16م، ج1993هد/ 1414، 1اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، دمشق، دار قتيبة، ط االستذكار -1
 .24سورة النساء، اآلية:  -2
 .04سورة النساء، اآلية:  -3
 .05سورة املائدة، اآلية:  -4
 .46سورة الكهف، اآلية:  -5
 .128سورة النساء، اآلية:  -6
 .14سورة آل عمران، اآلية:  -7



نماذج تطبيقية لرعي حظوظ المكلفين في القرآن الكريم من خالل العبادات و األحوال                          :              ثالثالفصل ال
 الشخصية

 

365 
 

ملك النكاح مل يشرع لعينه بل ملقاصد ال قال صاحب البدائع يف مقاصد الصداق:" و ألن 
حصول هلا إاّل بالّدوام على النكاح و القرار عليه ،و ال يدوم إال بوجوب املهر بنفس العقد ملا جيري بني 
الزوجني من األسباب اليت حتمل الزوج على الطالق من الوحشة و اخلشونة، فلو مل جيب املهر بنفس 

هذا امللك بأدىن خشونة حتدث بينهما ،ألنه ال يشق عليه إزالته ملّا مل  العقد، ال يبايل الزوج عن إزالة
خيف لزوم املهر فال حتصل املقاصد املطلوبة من النكاح،و ألن مصاحل النكاح و مقاصده ال حتصل إالّ 

طريق  باملوافقة ،و ال حتصل املوافقة إاّل إذا كانت املرأة عزيزة مكّرمة عند الزوج و ال عزّة إاّل بانسداد
الوصول إليها إاّل مبال له خطر عنده ،ألّن ما ضاق طريق إصابته يعّز يف األعني فيعّز به إمساكه ،و ما 
يتيّسر طريق إصابته يهون يف األعني فيهون إمساكه، و مىت هانت يف أعني الّزوج تلحقها الوحشة فال 

  1تقع املوافقة فال حتصل مقاصد الّنكاح".
  يبذل لها فيكون ادعى لدخولها في طاعة الزوج كريمة رضي ة تطييب نفس الزوجة بما
الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعض  َوِبَما ﴿،والشاهد قوله تعاىل:النفس

  2.﴾ا َحِفَظ اللَّهُ أَنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيِب ِبمَ 
 اإلشعار بالرغبة في الزوجة و إدخال السرور عليها فيكون سببا للتواد و التراحم بينهما، 
و هي دعائم األلفة و جناح حسن العشرة، و استمالة النفوس بالبذل معروف، دّل على ذلك  

 و قد تقّدم.و مجلة النصوص املبينة ملقاصد النكاح: 3وصف الصداق بأنه حنلة

َنُكم مََّودًَّة ﴿قال تعاىل: َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ

َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيْجَعَل ﴿، و قال تعاىل: 4﴾َورَْحَمةً 

ًرا َكِثيًرااللَّ   1.﴾ُه ِفيِه َخي ْ

                                                           
 .275، ص 2ائع، مصدر سابق، جبدائع الصن -1
 .34سورة النساء، اآلية:  -2
 . 181: التشريع اإلسالمي و املرأة، مرجع سابق، ص ينظر -3
 .21سورة الروم، اآلية:  -4
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و املعىن اجلامع أن املودة و الرمحة و حسن العشرة ملّا كانت من مقاصد النكاح، جعل هلا من 
 األحكام ما يكون وسيلة إليها. فشرع الصداق ملثل تلك املعاين و غريها.

 .2{ َتَحابُّوا تَ َهاَدْوا و عن أثر البذل يف النفوس، قوله صلى اهلل عليه و سلم:}
و كان من هديه صلى اهلل عليه و سلم التخفيف يف أمر الصداق لئاّل حييد عما شرع له أصالة و قد 

  3ثبت أنه سّن يف صداق زوجاته و بناته اثنيت عشر أوقية وَنَشا.
ذر أداؤه و السّر يف ذلك أنه ينبغي أن يكون املهر مما يتشاَح به و يكون له بال و ينبغي أال يكون مما يتع

 4عادة، و هذا القدر نصاب صاحل حسبما كان عليه الناس يف زمانه صلى اهلل عليه و سلم.
وما ينبغي التنبيه إليه أنه ال معىن يف الصداق للمعاوضة، و إاّل كان مشعرا بنقيض التكرمي املفهوم 

 من جمموع نصوص الشرع.

 5.﴾َصُدقَاِتِهنَّ ِنْحَلةً َوآُتوْا النَِّساء ﴿ و دليل ذلك قوله تعاىل:
و النحلة ما مل يعتض عليه، فهي حنلة من اهلل تعاىل فرضها للزوجات على أزواجهن ال عن عوض 

،و لو كان عوضا لوجب رّد بعضه بالطالق و الشرتط فيه ما يشرتط يف اإلجارة على  6االستمتاع هبن
فيحمل على اجملاز ال على احلقيقة، دّل على املنافع، و ليس كذلك، أّما تسميته أجرا يف بعض النصوص 

 ذلك مقاصد التشريع يف التكرمي ،و املساواة إال لعارض.

                                                                                                                                                                                           
 .19نساء، اآلية: سورة ال -1
 .169،ص 6رواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب اهلبات ،باب التحريض على اهلبة،ج -2
زوج النبي صلى اهلل عليه و سلم كم كان صداق رسول اهلل صلى اهلل  -رضي اهلل عنها -سألت عائشة بن عبد الرمحن أنه قال:}عن أن سلمة  -3

 عليه و سلم. قالت: وَنَشا. قالت: أتدري ما الَنُش؟ قال: قلت:ال. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اهلل صلى اهلل
 ه مسلم.{. رواعليه و سلم ألزواجه

 .199، ص 2حجة اهلل البالغة، مصدر سابق، ج -4
 .04سورة النساء، اآلية:  -5
 .468، ص 1م، ج1988هد/ 1408، 1الوليد حممد بن أمحد بن رشد، دار الغرب اإلسالمي، ط أبواملقدمات املمهدات،  -6
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َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿ و قال تعاىل: .1﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ ﴿ قال تعاىل:

 .2﴾ض  َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ عْ 
 . 3{ الرَِّجالِ  َشَقاِئقُ  النَِّساءُ  ِإنََّما و قال صلى اهلل عليه و سلم:}

 وجوب النفقة: -
 من اآلثار املرتتبة على عقد الزواج وجوب النفقة على الزوجة و املطلقة الرجعية و احلامل 

 و إن كانت بائنا حلق الولد.
و قّيد ذلك باملعروف رعيا حلال  والمقصد :تحصيل مصالحها في المطعم و الملبس و المسكن

 الزوج من حيث اليسار و اإلعسار و دليل ذلك النصوص الواضحة الداللة من الكتاب و السنة.

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ﴿فمن الكتاب، قوله تعاىل:

 ل واضح على وجوب اإلنفاق على الزوجة مبا يف ذلك رزقها و كسوهتا، ففيه دلي ،4﴾ُوْسَعَها
 و املقصود باملولود له الزوج.

و هذا دليل على وجوب  ،5﴾َوِإن ُكنَّ ُأوالِت َحْمل  فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ ﴿قوله تعاىل:
 جة واجبة باألوىل.النفقة على املطلقة احلامل، ففهم منه أن النفقة للزو 

الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعض  َوِبَما أَنَفُقوْا ِمْن ﴿قوله تعاىل:

، فهذه اآلية كما هو واضح خترب بأن الرجال هم املنفقون على النساء، و لذلك كانت هلم 6﴾َأْمَواِلِهمْ 
 .القوامة و الفضل عليهن

                                                           
 .70سورة اإلسراء، اآلية:  -1

 .71سورة التوبة ،اآلية :-2

 . 168،ص 1: ،ج828،حديث رقم  الَرُجلُ  يَدَرى َما َمَناِمَها ِف  تَدَرى ال َمر أَةِ  باب يف السنن الكربى ،كتابالطهارة ،باب رواه البيهقي-3

 .233سورة البقرة، اآلية:  -4
 .06سورة الطالق، اآلية:  -5
 .34سورة النساء، اآلية:  -6



نماذج تطبيقية لرعي حظوظ المكلفين في القرآن الكريم من خالل العبادات و األحوال                          :              ثالثالفصل ال
 الشخصية

 

368 
 

و من السنة النبوية، ما رواه جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال يف خطبة حجة 
 1{. بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتُ ُهنَّ  ِرْزقُ ُهنَّ  َعَلْيُكمْ  َوَلُهنَّ  الوداع:}

 بِاْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكِفيكِ  َما ُخِذي و قوله صلى اهلل عليه و سلم هلند بنت عتبة امرأة أن سفيان:}
، و يف هذا دليل على وجوب نفقة الزوجة،  و أهنا مقدرة بالكفاية، و هو قول أكثر أهل العلم، فلو 2{

 مل تكن النفقة واجبة ملا أذن هلا النيب صلى اهلل عليه و سلم باألخذ من غري إذن زوجها.
 3{.يَ ُقوتُ  َمنْ  ُيَضيِّعَ  َأنْ  ِإْثًما بِاْلَمْرءِ  َكَفى و قوله صلى اهلل عليه و سلم:}

و جيوز التصاحل على االشرتاك يف اإلنفاق حلصول ما يوجب ذلك كخروج الزوجة للعمل، مجعا بني 
 احلقني و هو ما تقتضيه متغريات العصر و فقه الواقع.

 إباحة الصلح: -
و املراد به يف هذا املقام اإلذن بإسقاط الزوجة بعض حقوقها ، رغبة يف استمرار عقدة النكاح، 

  املقصد يف ذلكمىت رأى كّل واحد منهما أن اخلري يف ذلك ،و أنّه أفضل له من الطالق،و 
 فقد  النظر إلى حال الزوجين في الموازنة بين مفسدة اإلسقاط و مصالح ديمومة النكاح ،

 تطيب النفس ببعض العطاء،فيكون أفضل يف حّقهما من حّل امليثاق الغليظ الذي بينهما.
 و الدليل النصوص الواضحة الداللة ،و سبب النزول:

نَ هُ ﴿قال تعاىل: َما َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن ُيْصِلَحا بَ ي ْ

رٌ   4.﴾ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخي ْ

                                                           
َرمَ  -وسلم عليه اهلل صلى- الَنىبَ  َأنَ  َعَلى َيُدلي  َما باب رواه البيهقي يف السنن الكربى ، -1 رَاًما َأح  جِّ  بِِإفد رَادِ  أََمرَ  مثَُ  ال َقَضاءَ  يَدن َتِظرُ  ُمط َلًقا ِإح   ِف  َوَمَضى احلَ 

جِّ   . 295،ص 7،ج 9087،حديث رقم :احلَ 
 تقدم خترجيه . -2
 382،ص 12رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج -3
 .128اآلية: سورة النساء،  -4
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 ِعْنَدهُ  َتُكونُ  الرَُّجلُ  و نفي اجلناح يفيد اإلباحة ،و يف سبب النزول عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:}
َها ِبُمْسَتْكِثر   لَْيسَ  اْلَمْرَأةُ   ِفي اآْليَةُ  َهِذهِ  فَ نَ َزَلتْ  ِحلٍّ  ِفي َشْأِني ِمنْ  َأْجَعُلكَ  فَ تَ ُقولُ  يُ َفارِقَ َها َأنْ  يُرِيدُ  ِمن ْ
  1{.َذِلكَ 

و قد دلت اآلية على شدة الرتغيب يف هذا الصلح مبؤكدات ثالثة و هي املصدر املؤكد يف قوله 

،و اإلظهار يف مقام اإلضمار يف قوله و الصلح خري، و اإلخبار عنه باملصدر أو بالصفة  ﴾ُصْلًحا﴿
 2املشبهة فإهنا تدل على فعل سجية.

َوال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضي ُِّقوا ﴿مقّيد بعدم قصد اإلضرار لإلكراه على االفتداء، لقوله تعاىل:و مثل هذا احلق 
 3.﴾َعَلْيِهنَّ 

 4.﴾َوالَ تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوْا بِبَ ْعِض َما آتَ ْيُتُموُهنَّ ﴿و قوله تعاىل:
  5الر ضا ببعض حقهوقاية النفس من الشح فيكون أدعى للوفاء بالحقوق التي على المسقط و  -

َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه ﴿و قوله عز و جل:  6.﴾َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الشُّحَّ ﴿ ، و الدليل قوله تعاىل:

  7.﴾فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
 

 
 

 إباحة التعدد: -

                                                           
 : ج، ص . 2450،حديث رقم ِفيهِ  ُرُجوعَ  َفاَل  ظُل ِمهِ  ِمن   َحَلَلهُ  ِإَذا بَاب أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب ،ب -1
  .217، ص 5التحرير و التنوير، مصدر سابق، ج  -2
 .06سورة الطالق، اآلية:  -3
 .19سورة النساء، اآلية:  -4
 .365، مرجع سابق، ص  الكرمي املنانتيسري يف هذا املعىن:  ينظر -5
 .128سورة النساء، اآلية:  -6
 .09سورة احلشر، اآلية:  -7
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 أباح الشارع احلكيم للرجل أن ينكح من النساء مثىن و ثالث و رباع، بشرط العدل و القدرة
على اإلنفاق، و املقصود بالعدل هنا هو القسط يف املبيت و النفقة، أّما امليل القليب فهو من العدل غري 

  1.﴾َوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأن تَ ْعِدُلوْا بَ ْيَن النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتمْ ﴿املستطاع املعفو عنه، قال تعاىل:
 َما ِفي تَ ُلْمِني َفال َأْمِلكُ  ِفيَما َقْسِمي َهَذا ُهمَّ اللَّ  و كان صلى اهلل عليه و سلم يقسم لنسائه فيقول:}

 2{.َأْمِلكُ  َوال َتْمِلكُ 
شرع اهلل  :"ومن مجلة مقاصد التعدد العائدة إىل حظوظ الزوجني :ما ذكره صاحب التحرير ،حيث يقول

تعدد النساء للقادر العادل ملصاحل مجة : منها أن يف ذلك وسيلة إىل تكثري عدد األمة بازدياد املواليد 
فيها ، ومنها أن ذلك يعني على كفالة النساء الالئي هن أكثر من الرجال يف كل أمة ؛ ألن األنوثة يف 

ب اهلالك يف احلروب والشدائد ما ال يعرض املواليد أكثر من الذكورة ، وألن الرجال يعرض هلم من أسبا
للنساء ، وألن النساء أطول أعمارا من الرجال غالبا ، مبا فطرهن اهلل عليه ، ومنها أن الشريعة قد حرمت 
الزنا وضيقت يف حترميه ملا جير إليه من الفساد يف األخالق واألنساب ونظام العائالت ، فناسب أن 

ء ملن كان من الرجال مياال للتعدد جمبوال عليه ، ومنها قصد االبتعاد عن توسع على الناس يف تعدد النسا
،وما ينبغي التنبيه إليه أن حظ الرجل يف التعدد مقيد وجوبا بشرط العدل و القدرة 3" الطالق إال لضرورة

فضال عما هو موكول إليه من تبعات القوامة و التوجيه ،مع ما ينبغي يف حق كل مكلف من رعي  ،
 الت ،و املوازنة بني املصاحل .املآ

إن النظر املقاصدي ملشروعية التعدد يف ظل فقه الواقع و التغريات املتسارعة ،قد جييب عن إشكاالت    
عديدة تسبب فيها التعسف يف استعمال احلق ، و تضييع الواجبات يف طريق اكتساب املباحات ،وقد 

 قاصد و أرذهلا ما كان ذريعة إىل أرذل املقاصد. علم أن أفضل الوسائل ما كان سببا إىل أفضل امل

 و االشاهد مجلة من املدارك :

                                                           
 . 129سورة النساء، اآلية:  -1
 تقدم خترجيه . -2
 ..226،ص 4التحرير و التنوير ،مرجع سابق ،ج-3
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َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُوا ِفي اْلَيَتاَمىَٰ فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكم مَِّن النَِّساِء َمثْ َنىَٰ َوُثاَلَث ﴿ قال تعاىل :
ِلَك َأْدَنىَٰ َأالَّ تَ ُعوُلوا ۚ  فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم  ۚ  َورُبَاَع   1﴾ذََٰ

َها ﴿ :و قوله تعاىل  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَلي ْ
 2﴾ٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ يَ ْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ َماَلِئكَ 

 رَاع   ُكلُُّكمْ  }: و قوله ،3{ يَ ُقوتُ  َمنْ  ُيَضيِّعَ  َأنْ  ِإْثًما بِاْلَمْرءِ  َكَفى } : وقوله صلى اهلل عليه و سلم
َمامُ  رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ   رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  رَاع   َأْهِلهِ  ِفي َوالرَُّجلُ  رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  رَاع   فَاإْلِ
 .4{ رَِعيَِّتَها َعنْ  َمْسُئوَلةٌ  َوِهيَ  رَاِعَيةٌ  َزْوِجَها بَ ْيتِ  ِفي َواْلَمْرَأةُ 

و حرم تضييع مصاحل األهل و الولد يف  ،واملعىن اجلامع أن الشارع احلكيم أباح التعدد ملصاحل مجة    
و هو أمر خيتلف ،طلب أكمل املصاحل و دفع أرذل املفاسد  كان حريااإلنفاق و التوجيه و الرعاية ،ف

 . باختالف أحوال املكلفني ،و ال يقتصر ذلك على جمرد وصف اليسار و إن كان معتربا

ِلَك َأْدَنىَٰ َأالَّ تَ ُعوُلوا ۚ  فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا ﴿ :ومنه قوله تعاىل  5﴾ذََٰ
فتبني أن االقتصار على واحدة ملن علم من نفسه عدم العدل يف النفقة و املبيت و سائر احلقوق أفضل 

  .ألنه أقرب إىل سد ذريعة اجلور
-  
 وجوب المعاشرة بالمعروف: -

املعاشرة باملعروف و حّرم مطل كل واحد منها مبا يلزمه لآلخر و وجب على كّل من الزوجني 
  1التكره لبذله و املن و األذى.

                                                           
 ..3سورة النساء ،اآلية :-1
 .6سورة التحرمي اآلية :-2
 تقدم خترجيه . -3
 تقدم خترجيه . -4
 .3النساء ،اآلية :-5
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، إذ ال يكون ذلك إالّ دوام النكاح و تحقيق السكن و المود ة و الرحمة إعانة على تحصيل مقصد
حة               مىت بذل كّل واحد منهما لآلخر ما ينبغي يف حقه استهداء لنفسه و ترضية له دون مشاح

 ، تظاهر يف ذلك نصوص القرآن و السنة: 2أو مكايسة، و إمنا على صرب و مكارمة

ًرا  ﴿ قال تعاىل: َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخي ْ

 ، و األمر يفيد الوجوب.3﴾َكِثيًرا

 و املعروف ما ال ينكره الشرع و املروءة. 4.﴾َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ﴿قال تعاىل:و 
مث أنّه ملَا شرع الطالق و جعل للّرجل سبيال للرجعة أمره باإلمساك باملعروف أو التسريح بإحسان، قال 

 5.﴾ن  فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسا﴿تعاىل:

فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ﴿و كذلك جاء أمر الزوجات بصيغة اإلخبار بطاعة الزوج يف قوله تعاىل:

 6.﴾لِّْلَغْيبِ 
 ِإَذا الصَّاِلَحةُ  اْلَمْرَأةُ  ، اْلَمْرءُ  َيْكِنزُ  َما ِبَخْيرِ  ُأْخِبُركَ  َأالَ  و من السنة النبوية قوله صلى اهلل عليه و سلم:}

َها َنَظرَ  َها َغابَ  َوِإَذا ، َأطَاَعْتهُ  َأَمَرَها َوِإَذا ، َسرَّْتهُ  ِإلَي ْ  7{.َحِفظَْتهُ  َعن ْ
كما ندب الزوج إىل إمساك الزوجة و إن كره منها شيئا، ملا يف النكاح من مصاحل قد تفوت 

َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللَُّه ِفيِه فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأن ﴿بالعجلة يف أمر الطالق، و منه قوله تعاىل:

ًرا َكِثيًرا  8﴾َخي ْ
                                                                                                                                                                                           

 .172زاد املستقنع يف اختصار املقنع، شرف الدين أبو النجا احلجاوي، حتقيق: عبد الرمحن العسكر، ص -1
الرشح الكبري، يقول الدسوقي مفّرقا بني البيع و النكاح:"إّن البيع مبّن على املشاححة خبالف النكاح فإنه مبّن على املكارمة"، حاشية الدسوقي يف  -2

 .278، ص 2بية، جر حممد بن أمحد الدسوقس، دار إحياء الكتب الع
 .19النساء، اآلية:  سورة -3
 .228البقرة، اآلية:  سورة -4
 .229البقرة، اآلية:  ةسور  -5
 .34النساء، اآلية:  سورة -6
 .البيهقي يف السنن الكربى أخرجه -7
 .19النساء، اآلية:  سورة -8
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َها َكرِهَ   ِإنْ  ُمْؤِمَنةً  ُمْؤِمنٌ  يَ ْفَركْ  الَ  و قوله صلى اهلل عليه و سلم:} َها َرِضىَ  ُخُلًقا ِمن ْ  1{آَخرَ  ِمن ْ
 المقاصد العامة : :الفرع الثاني

 ميكن أن جنمل مقاصد النكاح العامة فيما يأيت :    

َوِمْن ﴿ :دل على ذلك مسلك التعليل يف قوله تعاىل : تحقيق السكن و المودة و الرحمة بين الزوجين
َنُكم مََّودًَّة َورَْحَمًة  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِلَك  ۗ  آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ ِإنَّ ِفي ذََٰ

 .2﴾َفكَُّرونَ آَليَات  لَِّقْوم  يَ ت َ 
:ملا يف النكاح من  التحصن من الوقوع في المحظور ،و إعفاف الزوجين بحل االستمتاع بينهما

 قضاء للوطر ودفع لغوائل الشهوة ،دل على ذلك مجلة من النصوص :

َوات َُّقوا اللََّه  ۗ  َوَقدُِّموا أِلَنُفِسُكْم  ۗ  َحْرٌث لَُّكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّىَٰ ِشْئُتْم  ِنَساؤُُكمْ  ﴿ قال تعاىل :

 .4﴾ۚ   فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكمْ  ﴿ و قال تعاىل :،3﴾ ۗ  َواْعَلُموا أَنَُّكم مُّاَلُقوُه 
 فَ ْلَيتَ َزوَّجْ  اْلَباَءةَ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  الشََّبابِ  َمْعَشرَ  يَا } و مسلك التعليل يف قوله صلى اهلل عليه و سلم :

 .5{لِْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ  لِْلَبَصرِ  َأَغضُّ  فَِإنَّهُ 
فإن ترويح النفس و إيناسها بالمجالسة و النظر و المالعبة إراحة للقلب و تقوية له على العبادة :

من كراهية على التكاليف الشرعية مع ما جبلت عليه  ةالنفس كما يقول الغزايل ملول ،فلو كلفت املداوم
 .6و نشطت  قويتذلك ،مجحت و انقطعت ،و إذا روحت باللذات يف بعض األوقات 

                                                           
 .. 178،ص4،ج 3721،حديث رقم : بِالنَِّساءِ  ال َوِصَيةِ  بابرواه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح، -1
 .21الروم، اآلية: سورة -2
 .223البقرة ، اآلية: سورة -3
 .187البقرة ، اآلية: سورة -4
 متفق عليه .-5
 .بتصرف.38، ص 2إحياء علوم الدين ،مصدر سابق ،ج-6
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 و قوله صلى اهلل عليه و سلم :.1{َوُتاَلِعُبكَ  ُتاَلِعبُ َها َجارِيَةً  فَ َهالَّ } ومنه قوله صلى اهلل عليه و سلم :
 إلى شرته كانت  ومن أفلح فقد سنتي إلى شرته كانت  فمن فترة شرة لكل وإن شرة عمل لكل إن}

 ،و املراد أن كل عمل يسبقه احلرص و النشاط و الرغبة فيه، 2{أهلك فقد ذلك غير
و يلحقه الوهن و الضعف ،و إمنا يستعان على ذلك برتويح النفوس باملباحات ،و من مجلتها ما يكون 

 بني الزوجني من االستمتاع املباح .
 :و هو عام فيما لكل واحد من الزوجني على اآلخر  األخرويةاالستعانة على المصالح الدنيوية و 

الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه  ﴿ و حق األهل و الولد ،و إليه اإلشارة يف قوله تعاىل :
اٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه فَالصَّاِلَحاُت قَانِتَ  ۗ  بَ ْعَضُهْم َعَلىَٰ بَ ْعض  َوِبَما أَنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس  ﴿ و قوله تعاىل :،3﴾ ۗ  

 .4﴾َواْلِحَجارَةُ 
ومجلة النصوص اآلمرة بالتعاون على الرب و التقوى و الناهية عن التعاون على اإلمث و العدوان ،و هي يف 

،لعظم امليثاق الذي بينهما ،و ألن حتصيل مقاصد الشارع يف شرع النكاح ال تقوم إال حق الزوجني آكد 

ْلبَ رِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِم َوتَ َعاَونُوْا َعَلى ا ﴿ بوفائهما مبقتضيات هذا املقصد .قال تعاىل :

 5﴾َواْلُعْدَوانِ 

                                                           
 متفق عليه .-1
،قال شعيب األرناؤوط :إسناده  187،ص 1،ج 11.حديث رقم :وزجرا وأمرا نقال هبا يتعلق وما بالسنة االعتصام بابابن حبان يف صحيحه ،رواه -2

 صحيح على شرطهما.
 .34سورة النساء ،اآلية :-3
 .6سورةالتحرمي ،اآلية :-4
 2سورة املائدة ،اآلية : -5
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بيان حق الزوجة يف النفقة وكذلك املطلقة الرجعية ،و قد تقدم تحقيق االرتفاق المالي بين الزوجين
 اْلَمْرأَةُ  تُ ْنَكحُ  } :،كما أن للزوج أن يقصد بالنكاح االستعانة مبال الزوجة :قال صلى اهلل عليه و سلم 

 .1{َيَداكَ  َترَِبتْ  الدِّينِ  ِبَذاتِ  فَاْظَفرْ  َوِلِديِنَها َوَجَماِلَها َوِلَحَسِبَها ِلَماِلَها أِلَْرَبع  
 ِإالَّ  اللَّهِ  َوْجهَ  ِبَها تَ ْبَتِغي نَ َفَقةً  تُ ْنِفقَ  َلنْ  ِإنَّكَ  } و مسلك الرتغيب يف قوله صلى اهلل عليه و سلم :

َها ُأِجْرتَ  .و قد روى البخاري يف صحيحه أن زينب زوجة عبد 2{اْمَرأَِتكَ  ِفي ِفي َتْجَعلُ  َما َحتَّى َعَلي ْ
 أََتَصدَّقَ  َأنْ  فََأَرْدتُ  ِلي ُحِليٌّ  ِعْنِدي ، بِالصََّدَقةِ  اْليَ ْومَ  َأَمْرتَ  ِإنَّكَ  اللَّهِ  نَِبيَّ  يَا اهلل بن مسعود قالت : }

 :"َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فَ َقالَ ، َعَلْيِهمْ  ِبهِ  َتَصدَّْقتُ  َمنْ  َأَحقُّ  َوَوَلَدهُ  أَنَّهُ  َمْسُعود   اْبنُ  فَ َزَعمَ  ِبهِ 
 .3{" َعَلْيِهمْ  ِبهِ  َتَصدَّْقتِ  َمنْ  َأَحقُّ  َوَوَلُدكِ  َزْوُجكِ  َمْسُعود   اْبنُ  َصَدقَ 

 عمله انقطع اإلنسان مات إذا } : قال صلى اهلل عليه و سلماالنتفاع بدعاء الولد الصالح بعده: 
 .4{له يدعو صالح وولد به ينتفع وعلم جارية صدقة ثالث من إال

 األول القصد على للتناسل مشروع فإنه النكاح وقد  أمجل الشاطيب هذه املقاصد و غريها يف قوله :"    
 والنظر باحلالل االستمتاع من واألخروية الدنيوية املصاحل على والتعاون اإلزدواج و السكن طلب ويليه،

 غريها من أو منها أوالده وعلى عليه أو قيامها املرأة مبال والتجمل ،النساء يف احملاسن من اهلل خلق ما إىل
 النعم مبزيد الشكر من واالزدياد، العني ونظر الفرج شهوة من احملظور يف الوقوع من والتحفظ، إخوته أو

 .5" العبد على اهلل من
 فتبني أن اهلل عز و جل جعل لكل من الزوجني من احلقوق ما ال يصلح عقد النكاح بغريها،      

و شرع من األحكام ما يعني كل واحد منهما على أداء احلق الذي عليه دون تكره لبذله،أو  من أو أذى 
رر من املقاصد التابعة إعانة هلما على االمتثال، ورعيا للميثاق الغليظ الذي بينهما ،و الناظر إىل ما تق

،ليقطع برعي حظهما يف االستمتاع و حتقيق السكن و املودة و الرمحة و االستعانة على مصاحل الدنيا و 

                                                           
 متفق عليه .-1
 متفق عليه .-2
 متفق عليه .-3
 ..680،ص 3،ج 1376رواه الرتمذي يف سننه ،كتاب األحكام ،باب يف الوقف ، حديث رقم :-4
 .397،ص 2املوافقات ،مصدر سابق ، ج-5
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اآلخرة... ،إال أنه قد تستحكم النفرة ،فيشرع الطالق رفعا للضرر املستدام ،و رعيا حلظ الزوجني مبا 
 انتظمه من أحكام و فيما يأيت بيان ذلك .

 الثاني: الطالقالمطلب 
رفع القّيد مطلقا سواء كان حسيا أو معنويا،يقول الراغب األصفهاين:"أصل :الطالق يف اللغة     

 1الطالق التخلية من الوثاق و يقال أطلقت البعري من عقاله إذا تركته بال قيد".
املنعقدة بني ، أو حل العصمة 2أّما اصطالحا: فهو رفع قيد النكاح يف احلال أو املآل بلفظ خمصوص

،و الطالق إن كان مشروعا فاألصل فيه الكراهة ملا فيه من املفاسد ،إال أنه ملا كان من قواعد  3الزوجني
الشرع دفع الضرر األشد بالضرر األخف و أن النكاح ال يكون حمصال ملقاصده إال مع الرغبة يف بقائه 

الزوجني يف التدارك ،مع التنبيه إىل أن من الزوجني ،شرع الطالق حال استحكام النفرة ، مع رعي حق 
الطالق و إن كان جائزا بدليل الكتاب و السنة فقد يغلب فيه معىن احلظر إذا مل تدع إليه احلاجة 
،ملضادته مقاصد الشارع يف دوام النكاح وحفظ مصاحل الزوجني و الولد ،و دليل ذلك فوله صلى اهلل 

 ولهو ق،4{الذَّوَّاقَات َوال الذَّوَّاِقينَ  ُيِحبُّ  ال اللَّهَ  فَِإنَّ  رِيَبة ، ِمنْ  إال النَِّساَء، ُتطَلُِّقوا ال} عليه و سلم :

تعرتيه األحكام التكليفية كما ،5{الطَّاَلقُ  تَ َعاَلى اللَّهِ  ِإَلى اْلَحاَللِ  أَبْ َغضُ } : صلى اهلل عليه و سلم

فيما يأيت بعض شواهد رعي حظوظ األخرى من وجوب و ندب وكراهة حبسب حال الزوجني ،و 
 املكلفني يف أحكام الطالق :

 الفرع األول :مقاصد األحكام : 

                                                           
 .306املفردات يف غريب القرآن، مصدر سابق، ص  -1
 م ،2002هد ،1423، 1الكتب العلمية ،طحممد بن علي بن عبد الرمحن احلصفكي ،حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم ،بريوت ،دار الدر املختار، -2

 .205ص
-هد 1414على شرح كفاية الطالب الرباين ،أبو احلسن علي بن أمحد العدوي ،حتقيق ،يوسف الشيخ البقاعي ،بريوت ،دار الفكر ، حاشية العدوي -3

 .79، ص2، ج   1994
 .24،ص 8،ج 7848رواه الطرباين يف املعجم األوسط ،حديث رقم : -4
 322،ص 7البيهقي يف السنن الكربى ، كتاب اخللع و الطالق ،باب ما جاء يف كراهية الطالق ، جرواه  -5
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 تفريق الطالق بجعله ثالثا ال تبين الزوجة بينونة كبرى إال باستيفائها: -
تقّرر عند أهل العلم أّن للزوج ثالث تطليقات، مىت استوفاها بانت منه مطلقته و ال حتل له حىت 

، ذلك أنه قد حيصل الندم،بالطالق األول و الثاين فيكون فتح باب التداركه،و املقصد تنكح زوجا غري 
للزوج إعادة الزوجة إىل عصمته بدون رضاها إذا كان الطالق رجعيا و مل تنقض العّدة أو بعقد و مهر 

أب جديدين مىت بانت منه،إال أن تكون الطلقة الثالثة، مع ما يف ذلك من بذل أسباب اإلصالح و ر 
، وقد توسط الشرع بني احلقني فلم جيعل للزوج حق الرجعة مطلقا دون قيد فتعنت  1الصدع بني الزوجني

 املرأة  ،و مل يبنها منه ألول طلقة فيعنت الزوج و يف ذلك مجع بني املصلحتني.
 2.﴾َسان  الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح بِِإحْ ﴿و هو ظاهر قوله تعاىل:

نَ ُهم ﴿و قوله تعاىل يف النهي عن العضل: َفاَل تَ ْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا تَ َراَضْوا بَ ي ْ

 3.﴾بِاْلَمْعُروفِ 
 تحريم الطالق في الحيض: -

 أمجع أهل العلم على القول بتحرمي الطالق يف احليض،و دّلت عليه نصوص الكتاب و السنة،
 الطالق أن يكون يف طهر مل ميسها فيه إال أن يستبني محلها.فكان من سنة 

 و املقصد يف ذلك أمران:
 ألن زمن احليض زمان نفرة غالبا  رعي حق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ،

  4و إيقاع الطالق على الوصف املسّمى أدعى للرتوي و النظر ألنّه حال كمال الّرغبة.
 ألن ما بقي من احليض الذي وقع فيه الطالق ال يعتد عدم تطويل العد ة رعي حق الزوجة في ،

 1به يف أقرائها.
                                                           

 .332سابق، ص  رجعاألحوال الشخصية، م -1
 .229البقرة، اآلية:  سورة -2
 .232البقرة، اآلية:  سورة -3
، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان الزيلعي، القاهرة، دار الكتب 62يف هذا املعىن: جامع العلوم و احلكم، مصدر سابق، ص  ينظر -4

 .276، األحوال الشخصية، مرجع سابق، ص 190، ص 2هد، ج1313العلمية، 



نماذج تطبيقية لرعي حظوظ المكلفين في القرآن الكريم من خالل العبادات و األحوال                          :              ثالثالفصل ال
 الشخصية

 

378 
 

و املقصد اجلامع رعي مقاصد النكاح يف الدوام مبا يف ذلك حقوق الزوجني و الولد، بأن ال 
 يكون إاّل و النفس راغبة هادئة فيتبني استحكام النفرة، و ختفيف الضرر الواقع على الزوجة بتجنب

 تطويل العّدة.

ِتِهنَّ ﴿يف قوله تعاىل:،دّل على ذلك مسلك املناسبة  2.﴾يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ

ِتِهنَّ ﴿يقول القرطيب يف تفسري قوله تعاىل:  :"أي يف عّدهتن أي يف الزمان الذي يصلح لعدهتن، ﴾ِلِعدَّ
  3أن الطالق يف احليض ممنوع و يف الطهر مأذون فيه ".و حصل اإلمجاع على 

و يف الصحيح من حديث ابن عمر أنه طّلق زوجته فأمره النيب صلى اهلل عليه و سلم أن يراجعها حىت 
 4تطهر مث حتيض مث تطهر فتلك العّدة اليت أمر اهلل عز و جل أن تطّلق هلا النساء.

َوالَ ﴿  إذا كانت لقصد تطويل العّدة، و منه قوله تعاىل:و القياس على النهي عن اإلضرار بالرجعة 
 5.﴾ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِّتَ ْعَتُدواْ 

 الرجعة:مشروعية  -
 6"استدامة امللك القائم و منعه من الزوال و فسخ السبب املنعقد لزوال امللك: "الرحعة      

 ، الديُخولِ  قَدب لَ  ِبَكو نِهِ  َأو   ، َبت   َأو   خِبُل ع    بَاِئن   َغيد رَ   َطاَلقًا  ال ُمطََلَقةِ  الَزو َجةِ  َعو دُ " هي عند املالكية:و 

َمةِ   .7" َعق د   جَت ِديدِ  ِباَل   لِل ِعص 
 و أصل اخلالف بقاء أحكام الزوجية من إباحة اخللوة و االستمتاع و غريها، حيث أجازها احلنفية 

                                                                                                                                                                                           
 .500، ص 1املقدمات املمهدات، مصدر سابق، ج -1
 .01ة: سورة الطالق، اآلي -2
و إن خالف احلنفية يف  املراد باألقراء فقالوا هي احليض ال الطهر ، إال أن املعىن املراد من  .33، ص 21اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق، ج -3

 النهي عن الطالق يف زمن احليض حاصل على االعتبارين.
 
 متفق عليه. -4
 .231البقرة، اآلية:  سورة -5
 .181،ص 3سابق ،ج بدائع الصنائع،مصدر-6
 ..604،ص 2الشرح الصغري ،مصدر سابق ،ج-7
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الشافعية القول وحده، و أجازها املالكية بالقول  أو الفعل  و اعتربوا الفعل كافيا حلصول الرجعة و اشرتط
 مع النية. 

 .فتح باب التدارك و تكميل المصلحةو املقصد على املعنيني 
 :دّل على ذلك النصوص الصرحية

َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِفي َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروء  َواَل َيِحلُّ َلُهنَّ َأن ﴿قال تعاىل:
وْا ِإْصالًحا َوَلُهنَّ َأْرَحاِمِهنَّ ِإن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأرَادُ 

 1.﴾َجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرَ  ِمْثلُ 

أي زوجها  ﴾َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأرَاُدوْا ِإْصالًحا﴿قال ابن كثري رمحه اهلل:"و قوله:
 .2الذي طلقها أحق بردها ما دامت يف عدهتا إذا كان مراده اإلصالح و اخلري و هذا يف الرجعيات"

 3.﴾الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  ﴿تعاىل: ولهق
حيث كان األمر يف ابتداء اإلسالم أن الرجل أحق بامرأته و لو طلقها أكثر من ثالث ما دامت يف 

يف  العدة..، مث ملا كان فيه ضرر قصرهم تعاىل إىل الثالث و أباح الرجعة يف املرة و املرتني و أباهنا
 الثالث.

  4.﴾ال َتْدِري َلَعلَّ اللََّه ُيْحِدُث بَ ْعَد َذِلَك َأْمًرا﴿تعاىل: ولهق
قال الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن فاطمة بنت قيس يف قوله تعاىل:"ال تدري لعل اهلل حيدث بعد 

 . 5ذلك أمرا. قالت: هي الرجعة"

                                                           
 .228سورة البقرة، اآلية:  -1
 .338،ص 2ج.تفسري القرآن العظيم ،مصدر سابق -2
 .229سورة البقرة، اآلية:  -3
 .01ق، اآلية: سورة الطال -4
 . 28،ص 14تفسري ابن كثري،مصدر سابق ،ج-5
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ومنه حترمي نكاح املعتدة و خطبتها ملناقضته املقصود يف تشريع الرجعة ،و لبقاء بعض أحكام الزوجية ، 

 اللَّهُ  َعِلمَ  أَنْ ُفِسُكمْ  ِفي َأْكنَ ْنُتمْ  َأوْ  النَِّساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  ِبهِ  َعرَّْضُتمْ  ِفيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َواَل ﴿قال تعاىل : 
 َحتَّى النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَ ْعزُِموا َواَل  َمْعُروفًا قَ ْواًل  تَ ُقوُلوا َأنْ  ِإالَّ  ِسرًّا تُ َواِعُدوُهنَّ  اَل  َوَلِكنْ  نَّ َسَتْذُكُرونَ هُ  أَنَُّكمْ 

ُلغَ   1﴾َحِليمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا فَاْحَذُروهُ  أَنْ ُفِسُكمْ  ِفي َما يَ ْعَلمُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ  يَ ب ْ
 و من السنة:
 :أنه طلق امرأته و هي حائض يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه -رضي اهلل عنهما -عن ابن عمر

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن ذلك فقال له  -رضي اهلل عنه -و سلم فسأل عمر بن اخلطاب
 ثُمَّ  َتْطُهرَ  ثُمَّ  َتِحيضَ  ثُمَّ  َتْطُهرَ  َحتَّى لُِيْمِسْكَها ثُمَّ  فَ ْليُ َراِجْعَها ُمْرهُ  رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم:}

  2{.النَِّساءُ  َلَها ُتطَلَّقَ  َأنْ  اللَّهُ  َأَمرَ  الَِّتي اْلِعدَّةُ  فَِتْلكَ  َيَمسَّ  َأنْ  قَ ْبلَ  طَلَّقَ  َشاءَ  َوِإنْ  بَ ْعدُ  َأْمَسكَ  َشاءَ  ِإنْ 
 َحْفَصةَ  طَلَّقَ }: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم-عنه رضي اهلل -و جاء يف سنن أن داود عن عمر

 3{. رَاَجَعَها ثُمَّ 

ال ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ﴿و مما يستدل به على هذا املقصد النهي عن خروج املعتدة، يف قوله تعاىل:

فكان أدعى للتدارك و الندم، إضافة إىل ما يفهم من وجوب النفقة و السكن رعيا حلق  ،4﴾بُ ُيوِتِهنَّ 
 الزوجة، ما دامت يف العّدة.

 مشروعية الخلع: -
جعل الشارع احلكيم الطالق بيد الّرجل لكونه أدعى حلفظ عقدة النكاح ملا يلحقه من تبعات 

 اقتضتها وظيفة كّل واحد منهما.مالية، و ملا بني الّرجل و املرأة من فوارق جبلية 
إال أنّه جعل للمرأة حق اخللع يف مقابلة ما بيد الّرجل من طالق ،و هو اإلفتداء برّد الصداق املبذول هلا 

 1أو غريه،إذا كرهت يف زوجها َخلقاً أو ُخلقاً...فخافت أن ال تفي مبا يلزمها من حقه.
                                                           

 .235سورة البقرة ،اآلية :-1
 عليه.متفق  -2
 .2285،حديث رقم  : ال ُمرَاَجَعةِ  ِف  بابرواه أبو داود يف سننه ،كتاب الطالق ، -3
 .01الطالق، اآلية:  سورة -4
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"بتخليصها من الزوج على وجه ال رجعة له  و ذلك التخفيف و رفع الحرجو املقصد بنّي: و هو 
 2عليها إال برضاها مىت كرهته و خافت إمثا برتك حقه".

ذلك أن األصل يف عقد النكاح أن يقوم على الرمحة و املودة املتبادلة فإن عدم أحدهم و استحكمت 
كان هلا الفداء   النفرة حبيث تعذر عليها الصرب على ما تكره، مع ما علم يف الشرع من عظيم حق الزوج

 باملال، و هو أخف و إن كان الصرب أفضل.
  رعي حق الزوج بأن ُجِعَل له أخذ المال المبذول على الطالق عن طيب نفس منها إذ لم

و إمنا كان النشوز من الزوجة فال جيتمع يف حقه الضررين ضرر الطالق و مل  3يضطرها إلى ذلك.
 النكاح. و ذهاب ما بذله من مال إلبرام ،يرغب به 

 و دليل ذلك النصوص الواضحة الداللة:

الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  َواَل َيِحلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوْا ِممَّا ﴿قال تعاىل:
ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما آتَ ْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ َأن َيَخافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَِإْن 

 4.﴾ِفيَما افْ َتَدْت ِبِه تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفالَ تَ ْعَتُدوَها َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

َفِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيء  مِّْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهِنيئًا  َوآُتوْا النَِّساء َصُدقَاِتِهنَّ ِنْحَلةً ﴿و قال اهلل تعاىل:

 5.﴾مَّرِيًئا
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  أََتتْ  قَ ْيس   ْبنِ  ثَاِبتِ  اْمَرَأةَ  َأنَّ :" -رضي اهلل عنه -و عن ابن عباس

 ِفي اْلُكْفرَ  َأْكَرهُ  َوَلِكنِّي ِدين   َواَل  ُخُلق   ِفي َعَلْيهِ  َأْعِتبُ  َما قَ ْيس   ْبنُ  ثَاِبتُ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فَ َقاَلتْ 

                                                                                                                                                                                           
 .186، ص 4م، ج1997هد/ 1417، 1منصور بن يونس البهوقي، حتقيق: حممد الصتاوي، بريوت، عامل الكتب، ط كشاف القناع عن منت اإلقناع،  -1
 الصفحة نفسها.املصدر نفسه،  -2
 .555، ص 1، مصدر سابق، ج: املقدمات املمهداتينظر -3
 .229سورة البقرة، اآلية:  -4
 .04ية: سورة النساء، اآل -5
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ْساَلمِ   َرُسولُ  قَالَ  ،نَ َعمْ  :قَاَلتْ  {َحِديَقَتهُ  َعَلْيهِ  أَتَ ُردِّينَ :} َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  اإْلِ
َبلْ :} َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ   1{. َتْطِليَقةً  َوطَلِّْقَها اْلَحِديَقةَ  اق ْ

 و النصوص صرحية يف حّل الفداء حال اخلوف من عدم إقامة حدود اهلل، ختفيفا و رعيا حلق الزوجني.
 تحريم العضل لإلكراه على الخلع: -

 و املراد بذلك أن يقوم الزوج مبضارة زوجته بإساءة عشرهتا و التضييق عليها لتفتدي منه.
و هو حرام باتفاق لتظاهر النصوص على ذلك،و العوض الذي يأخذه مردود فال يستحق الزوج عوضا 

 . -عند اجلمهور و إن اختلفوا يف كونه رجعيا أو بائنا -على خلعه مع وقوع الطالق
 جاء يف املدّونة، سئل اإلمام مالك:"أرأيت إذا كان اخللع على ما ختاف املرأة من نشوز الزوج؟ قال: ال

  2جيوز للزوج أن يأخذ منها شيئا على طالقها".
و يف ذلك يقول ابن عبد الرب:"فإن افتدت منه على إكراه أو على إضرار كان هلا رّد ما أخذ   و لزمه 

 4، و إىل مثله ذهب الشافعية و احلنابلة.3الطالق"
وقوع الطالق مع  ،رفع الظلم الحاصل بالتضييق ألخذ الصداق أو بعضه دون وجه حقو املقصد: 

 تأديبا للزوج و معاملة له بنقيض المقصود.
 و دليل ذلك النصوص الصرحية:

 َما يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َيِحلُّ َلُكْم َأن َترِثُوْا النَِّساء َكْرًها َواَل تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوْا بِبَ ْعضِ ﴿قال تعاىل:

اآلية:"أي ال تضاروهن يف العشرة لترتك لك ما أصدقتها أو بعضه،  جاء يف تفسري هذه 5.﴾آتَ ْيُتُموُهنَّ 
 6أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر هلا و االضطهاد".

                                                           
ُل عِ يف صحيحه،كتاب الطالق ،باب  أخرجه البخاري -1  .5273،حديث رقم :  ِفيهِ  الَطاَلقُ  وََكي فَ  اخل 
  241، ص 2املدّونة، مصدر سابق، ج -2
 . 276م، ص 1992هد/ 1413، 2العلمية، طالكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، بن عبد اهلل بن عبد الرب، بريوت، دار الكتب  -3
 .186، ص 4، كشاف القناع، ج148، ص 18: اجملموع شرح املهذب، جينظر -4
 .19النساء، اآلية:  سورة -5
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 و يف اآلية هني صريح عن العضل قصد الذهاب بشيء من الذي دفع إليها.

 1.﴾ُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ َأن َيَخافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّهِ َواَل َيِحلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوْا ِممَّا آتَ يْ ﴿و قوله تعاىل:
 فقّيد حّل األخذ باخلوف من عدم إقامة حدود اهلل و ليس من ذلك حال املضارّة.

تَْأُخُذوْا ِمْنُه َشْيًئا َوِإْن َأَردتُُّم اْسِتْبَداَل َزْوج  مََّكاَن َزْوج  َوآتَ ْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا َفاَل ﴿و قال تعاىل:

 2.﴾أَتَْأُخُذونَُه بُ ْهَتانًا َوِإْثًما مُِّبيًنا
و مجلة القول، أن الشارع احلكيم جعل للزوجة اخلالص من زواج ال ترجو فيه إقامة حدوده تعاىل 
 باخللع ،و إذن للزوج بأخذ عوض عن ذلك ملّا مل يكن سبب النشوز عائدا إليه، إال أنّه حّرم عليه أن

جينح إىل املضارة و التضييق بقصد املخالعة رعيا للحقني، حقه يف اسرتداد ما بذل إليها إن رغبت عنه 
 دون تسبب مباشر منه ،و حقها يف الصداق املفروض هلا إن تعّلق بفعله و قصده معىن املضارّة.

 وجوب العد ة: -
اة أو فسخ ليحل هلا الزواج من جديد و العدة هي املدة اليت ترتبصها املرأة املفارقة لزوجها بطالق أو وف

 هي واجبة باتفاق ،و إن اختلفت باختالف سبب الفرقة و حال املرأة .

 َوالَِّذينَ ﴿ وبيان ذلك أن احلامل عدهتا وضع محلها أيا كان سبب الفرقة ،دليل ذلك قوله تعاىل :

 3.﴾َوَعْشراً  َأْشُهر   َأْربَ َعةَ  بِأَنْ ُفِسِهنَّ  يَ تَ َربَّْصنَ  َأْزَواجاً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  يُ تَ َوف َّْونَ 
رَأَة   يف  أَف ِتِّن  فَدَقالَ  ِعن َدهُ  َجاِلسٌ  ُهَريد َرةَ  َوأَبُو َعَباس   اب نِ  ِإىَل  َرُجلٌ  َجاءَ  ويف الصحيح عن أن سلمة قال :"  ام 

َلةً  بَِأر بَِعنيَ  َزو ِجَها بَدع دَ  َوَلَدت   ِ  آِخرُ : َعَباس   اب نُ  فَدَقالَ  لَيد  ََجَلني   َأنْ  َأَجُلُهنَّ  اأْلَْحَمالِ  َوُأواَلتُ } أَنَا قُدل تُ  ،األ 
 أُمِّ  ِإىَل  ُكَريد ًبا  ُغاَلَمهُ  َعَباس   اب نُ  َفَأر َسلَ ، َسَلَمةَ  أَبَا يَدع ِّن  َأِخي اب نِ  َمعَ  أَنَا ُهَريد رَةَ  أَبُو :قَالَ  ،{َحْمَلُهنَّ  َيَضْعنَ 
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َأهُلَا َسَلَمةَ  َعةَ  َزو جُ  قُِتلَ : فَدَقاَلت   ،َيس  َلِمَيةِ  ُسبَديد  َس  َلةً  بَِأر بَِعنيَ  َمو تِهِ  بَدع دَ  فَدَوَضَعت   ُحبد َلى َوِهيَ  األ   َفُخِطَبت   لَيد 
 1" َوَسَلمَ  َعَلي هِ  الَلهُ  َصَلى الَلهِ  َرُسولُ  َفأَن َكَحَها

ن كانت مطلقة مدخوال هبا فعدهتا إن  أما احلائل فإن كانت متوف عنها فعدهتا أربعة أشهر و عشرا ،و إ
 كانت من ذوات األقراء ثالثة قروء  ،و إن كانت آيسة أو صغرية مل حتض ثالثة أشهر .

و الناظر يف كتابات املتقدمني ليقطع أن براءة الرحم وصف مشرتك ،إال أنه بعض مقاصد العدة ال     
يعرف يف أقل من ذلك  2من احلمل كلها، فقد حيصل االسترباء حبيضة واحدة ،بل إن خلو الرحم

بالفحوص الطبية و املختربية ،مث إن شرع االعتداد لآليسة و الصغرية ال تطرد فيه مثل هذه العلة ،فكان 
األصل حصول االمتثال و اإلذعان، ومع ذلك مل خيل تشريع العدة من حظوظ عاجلة يشرتك فيها حق 

 الزوج و الزوجة و الولد...ومن مجلتها : 

 ِفي ِبَردِِّهنَّ  َأَحقُّ  َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ ﴿ :تعاىلو دليله قوله  ،زمن الرجعة للزوج المطلق طالقا رجعيا اتساع 

،وقد حيصل 4﴾َأْمًرا َذِلكَ  بَ ْعدَ  ُيْحِدثُ  اللَّهَ  َلَعلَّ  ﴿ وقوله تعاىل :،3﴾ِإْصاَلًحا َأرَاُدوا ِإنْ  َذِلكَ 
 التدارك باستئناف عقد جديد بالنسبة للبائن، فتكون مدة الرتبص فسحة للرتيث و النظر، 

 و املوازنة بني مفاسد الفرقة و مصاحل جتديد عقد النكاح خاصة بوجود الولد .

                                                           
 متفق عليه.-1
آثار الزواج  يقول الدكتور زغلول النجار :"أكدت الدراسات احلديثة أنه إن أمكن معرفة خلو الرحم من احلمل يف ساعات أو أيام إال أن براءة الرحم من-2

الدراسات الطبية أثبتت أن الرحم ال يربأ برءا كامال من  الرتبص املذكورة يف القرآن الكرمي و أقلها ثالثة قروء ذلك أناألول ال حتصل إال بعد مدة 
( من هذه املستضدات، ويف %60املستضدات احليوية املتبقية فيه من أثر الزواج األول إال بعد ثالث حيضات كاملة، يتخلص يف احليضة األوىل من حنو )

( املتبقية فيطهر الرحم طهرا كامال من مجيع آثار الزواج األول ولو %10( منها ، ويتخلص يف احليضة الثالثة من الد )%30ثانية يتخلص من حنو )احليضة ال
ملستعصية ن الرحم يصاب باخللل واالضطراب وبالعديد من األمراض اليت منها اإمل يتم له ذلك ودخلت عليه مستضدات حيوية أخرى من الزواج الثاين ف

 . "واخلبيثة. وهنا يتضح جانب مهم من جوانب حترمي الزنا ، وحترمي التعدد على املرأة
http://www.elnaggarzr.com/index.php?itm=d45b304d8e807bd859ceb7452ca3769f 
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 ، َأْسِكُنوُهنَّ  ﴿ :قال تعاىلرعي مصالح المطلقة الرجعية و الحامل في النفقة و السكنى باتفاق
ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوال ُتضآرُّوُهنَّ لُِتَضي ُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمل  فَأَْنِفُقوا 

 و األمر يف اآلية للوجوب .،1﴾َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 
 ،ملا علم من حق الزوج ، و يضاف بالنسبة للمتوف عنها ،إظهار  تعظيم شأن الزواج و بيان خطره

ولذلك شرع اإلحداد عليه أكثر من اإلحداد على الولد  2 احلزن لفقد الزوج و رعي حق أقاربه.
 َعَلى ُتِحدُّ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمنُ  اِلْمَرَأة   َيِحلُّ  اَل  } والوالد ،ومنه قوله صلى اهلل عليه و سلم :

 .3 {َوَعْشًرا َأْشُهر   َأْربَ َعةَ  َزْوج   َعَلى ِإالَّ  َثاَلث   فَ ْوقَ  َميِّت  
أما ختلف مثل ذلك يف حق احلامل ،فقد علم أن من سنن التشريع ربط العلل باملعلوالت رعيا لفطرة 

دون أن حييد ذلك عن العقول ، إال أنه قد جيمع بني املختلفات و يفرق بني املتماثالت تعبدا و ابتالء 
 أصل جلب املصاحل و دفع املفاسد و إن خفيت .

 المقاصد العامة للطالق:
من املقاصد العامة للطالق حسم النزاع و الشقاق الذي مل جتد معه رسائل اإلصالح الستحكام النفرة 

 فيكون الفراق أفضل ،و أكمل مصلحة من االستمرار يف نكاح ال حيصل مقاصده.

َوِإن يَ تَ َفرَّقَا يُ ْغِن اللَُّه ُكالًّ مِّن ﴿اإلغناء لكّل من الزوجني بعد الطالق و هو ظاهر قوله تعاىل:و حصول 

يقول القرطيب:"فقد يقّيض اهلل عز و جل للّرجل امرأة تقّر هبا عينه و للمرأة من يوسع  4.﴾َسَعِتهِ 
     5عليها".
و بناء على ما تقدم ميكن القول أن اهلل عز وجل شرع النكاح ملقاصد مجة أظهرها ابتغاء الولد        

الصاحل ،و التحصني، و حتصيل السكن و املودة و الرمحة بني الزوجني ،و شرع من األحكام ما حيصل 

                                                           
 .6سورة الطالق ،اآلية :-1
 .431،ص 1الرجعة :أعالم املوقعني ،جينظر يف مقاصد -2
 متفق عليه.-3
 .130النساء، اآلية:  سورة -4
 .169،ص 7جاجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق. -5
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،وأمر األزواج هذه املقاصد ، فجعل إبرام عقدة النكاح إىل األولياء صونا لولياهتم ،وهنى عن عضلهن 
باملعاشرة باملعروف إعانة لكل واحد منهما على أداء حق اهلل الذي عليه ، و ندب إىل الصلح حال 
النشوز ، و إن كان يف ذلك إسقاطا لبعض حقهما تقدميا ملصلحة بقاء النكاح دون قسر أو إعنات إذ 

ع ، على شرائط يتم هبا ليست كل النفوس تطيب باإلسقاط،فجعل للزوج حق الطالق، و للزوجة اخلل
 حصول املراد ،دفعا للضرر األشد بالضرر األخف .

مث إن الناظر يف النصوص القرآنية اليت انتظمت أحكام األسرة من نكاح و طالق و غريها ،جيد           
أهنا حظيت مبا مل حتظ به أحكام املعامالت من بيان و تفريع ،فكان جتنب التفريع وقت التشريع و نوط 

ألحكام بالقواعد و األوصاف الكلية قاعدة اختصت هبا  أبواب املعامالت رعيا ملصاحل املكلفني و تغري ا
األحوال و األزمان ، و مل يطرد ذلك يف األحوال الشخصية لعظم شأن العالقات اليت تنظمها و 

عاىل بالكرامة و الكليات اليت تنتطمها ،و حسبك من ذلك تعلقها بالنفس اإلنسانية اليت أعزها اهلل ت
التفضيل ، و ملا كان اختالف األغراض و األفهام يف ما يتعلق هبا أشد من غريها ،و هو مظنة الزلل 
ووقوع التغيري و التبديل ،و يف ذلك من الفساد ما ال خيفى ،و كان محلها على مقاصد قارة أقوم يف 

ت أحكامها مفصلة مبا مل يفصل يف احلفاظ على بنية عقد الزواج و التضييق من أسباب احنالله ،جاء
غريها يف القرآن الكرمي و السنة النبوية ، فتقرر اطراد رعي حظوظ أهل التكليف حال اإلمجال و حال 
التفصيل و،وإمنا تتفاوت األنظار يف حتصيل ما تعلق بذلك من املعاين بقدر معاشرة خطاب التشريع و 

 تصرفات الشرع.
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 الخاتمة :

 يف ختام هذه الدراسة أمكن الوصول إىل النتائج اآلتية:      
إن التأصيل القرآين ملقاصد  التشريع ال ينحصر يف إحلاق ما تقرر يف مدونات هذا الفن بشواهدها  -

من جزئيات النصوص ،بقدر ما هو نسق معريف ينبّن على الرؤية الكلية آلحاد األدلة و كلياهتا وفق 
 لى ربط الفروع باألصول ،و احملكم باملتشابه ،و تتبع آحاد العلل منظومة إحلاق تقوم ع

و املعاين ،بله تصاريف االستدالل و البيان ، لتحصيل مرادات الشارع قطعا أو ظنا قريبا من القطع 
 ، حيث ال اعتبار لألوهام و التخيالت ، اليت ميكن أن تكون نتيجة حتمية للرؤى الضيقة 

، إن مثل هذا النسق املعريف، بعترب حتديا حقيقيا ،لتحصيل االطمئنان إىل و العكوف على اجلزئيات 
و تفنيد شبهات املشككني ، و حتقيق امتثال املكلفني ،امتثاال يليق بعظمة التشريع ، حكمة اخلالق ،

يف عصر العوملة ، عوملة القيم ...،حيث ال يتصور توظيف املقاصد يف عملية االجتهاد دون قراءة 
 فقه الواقع و حتدياته.واعية ل

إن كانت املقاصد التابعة و اليت هلا تعلق مباشر حبظوظ أهل التكليف ، إمنا تطلب طلب الوسائل  -
 فهي تشرف بشرف الغاية ، و الغاية من دركها التكميل و التتميم و التثمري ،وقطع ذرائع الوهم 

، مبصطلح حظوظ املكلفني فلكونه  و الوهن و االنقطاع ،و إن جاء التعبري عنها يف هذه الدراسة  
أخص من حيث االستدالل وأظهر يف بيان املراد ، ملا للمصطلح من دالالت قيمية ، تضفي على 

أكمل املصاحل و أفضلها ...عبادة و عادة ، من  البحث املقاصدي طابعا متميزا من حيث حتصيل
و باطنة ،و إن اختلفت رتب هذه  خالل ربط مقاصد املكلف و تصرفاته مبقاصد الشارع موافقة ظاهرة
و هذا املصطلح كما جاء يف ثنايا  .املوافقة بتفاوت رتب املكلفني يف طلب احلظوظ إسقاطا و إثباتا 

الدراسة ، يراد به تلك املصاحل اليت مييل املكلف إىل حتصيلها بباعث منه راجع اىل فعله و اختياره أو 
 حاصل تبعا و بالقصد الثاين من جهة الشارع و هي تنتظم احلظوظ القطعية و الظنية ...، 

 تميز عن املصلحة و القصد و احلق من حيث العموم و العاجلة و اآلجلة ،و املادية و املعنوية ...و ت
 و اخلصوص، و هي على ما تقدم ال تعترب إال من حيث كوهنا متممة مكملة مناسبة للمقاصد األصلية 
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 شواهد اعتبار حظوظ املكلفني يف القرآن الكرمي تتوزع مسالك حتصيلها على النص  -

الذي تبني فيما تقدم ،و أظهر ما جاء يف و االستقراء و املناسبة و سكوت الشارع على النحو 
االستدالل على ذلك ، النظر يف أوصاف التشريع الكلية فإنه حيثما وىّل وجهه ، وجد مسلك االعتبار 
قائما ، تفضال من الشارع و امتنانا ، ذلك أنه جيوز يف حقه تعاىل التكليف ، دون اعتبار ملا متيل إليه 

لبواعث املصاحبة لقصد االمتثال ،إال أنه ملا كانت من صفات اخلالق النفوس  ، أو حىت مع صرفها عن ا
عز و جل احلكمة و الرمحة ، اقتضى ذلك أن جيعل هلم يف طريق االمتثال حظوظا عاجلة و آجلة 

 يتنعمون هبا ، سواء تعلق بذلك القصد من جهة املكلف أم كانت حاصلة تبعا 
 و بالقصد الثاين من جهة الشارع .

قواعد اعتبار حظوظ املكلفني تتعلق مبا تقرر يف مقاصد الشارع ، من إخراج املكلف عن داعية اهلوى  -
، حىت يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا ،وليس مرادا بذلك صرفه عماّ جبل عليه ، و إمنا 

متثال أو ترك املخالفة على حتصيل االنعتاق من أسر الشهوات ليكون حاديه يف األفعال و الرتوك إما اال
األقل يف العادات ، و ضابط التمييز أنه ال يصح تشريك قصد احلظ يف العبادة إال بشرط التبعية و 

 التكميل و املناسبة أما يف العادات فيكتفى مبصاحبة املقاصد األصلية 

لطلب ، لذلك كان إن النظر يف قواعد اعتبار حظوظ املكلفني يتعلق جبهة القصد كما يتعلق جبهة ا -
من الضروري الوقوف ، على القواعد الضابطة للتحصيل و االنتفاع، فكان من أمهها ما تقرر يف قواعد 
الفقه و األصول ، من أن األصل يف املنافع احلل و يف املضار التحرمي ، ذلك أنه ملا علم أن أحكام 

 مطردا يف املسكوت واملنطوق ، أما الشريعة مبنية على جلب املصاحل و دفع املفاسد ، كان ذلك أصال
ضابط التعارض احلاصل بني املنافع و املضار ، حال التزاحم ، فمعيار الغلبة ، لكون متحضهما يف معتاد 
األحوال مما يندر، وملا كان متاثل املدارك و اشتباه حمال الصحة و الفساد مما يكثر و قوعه ، تقرر يف 

ل أكمل املصاحل و درء أرذل املفاسد، حتقيقا ملقاصد الشارع يف قواعد الشرع أصل االحتياط، لتحصي
، مث إن احلظوظ قصري حال العجز عن القطع باملرادحسن امتثال املكلفني و قطع ذرائع الشك و الت

العاجلة و اآلجلة مما تتوق إىل طلبه النفوس على جهة التغالب و التزاحم ، فتقرر يف الشرع قيد الكسب 
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ع الضرر ، سواء تعلق بالنفس أو الغري و مثال األول احلجر على املكلف يف إسقاط و االنتفاع مبن
حظوظه إذا ترتب على ذلك ضرر بالغ يربو على مصلحة الرتك ،و مثال الثاين منع التعسف يف استعمال 

 .احلق و تقدمي املصلحة العامة على اخلاصة

 الشارع احلكيم يف اخلطاب القرآينإن املتتبع للنصوص و العلل و األحكام ،ليقطع أن  -
 قد رعى حظوظ أهل التكليف ، يف العبادات –شرحا و تأكيدا و تفصيال –و النبوي  

و العادات ، سواء من حيث التخفيف و رفع احلرج ، أم من حيث املنافع العاجلة و اآلجلة ،العائدة 
ميال و تتميما للمقاصد األصلية ، عليهم يف طريق االمتثال ، تعلق هبا قصد املكلف أو مل يتعلق ،تك

فما من مقصد ، إال و قد شرع له من األحكام ما يناسبه ، و يعني على حتصيله ، تقريرا لوصف 
و منظومة التشريع ، جبزئياهتا و كلياهتا ،  التكامل و الشمول ، الذي يبني عنه النظر يف تصرفات الشارع

ن تناقض أو تعارض ، إال من حيث ما يظهر يف حيث يقدم اجلزئي للكلي، و يعضده و خيدمه ،دو 
ذهن اجملتهد ، و مسالك الدفع معلومة عند أهل النظر ، و هو نوع من أنواع اإلعجار ينبغي الوقوف 

 عليه نظرا و تتبعا و استقصاء ، لفهم حقيقة التشريع و جوهره .
الت حبثية كثرية تتعلق و أخريا فإن التأصيل حلظوظ املكلفني كمصطلح مقاصدي ، يثري تساؤ       

بالرؤية املقاصدية حلقوق االنسان ، من خالل الرد إىل مجلة موارد التشريع  ، من أجل صياغة نظرية 
 متكاملة تنآى أن تكون جمرد إسقاطات حمضة ،للمفردات احلقوقية الوضعية .

يف صالحيته لكل كما تتعلق باإلعجاز التشريعي بيانا لعظمة التشريع ،و تفنيدا لشبهات املشككني 
و هي ال تزال جماال رحبا للجهود البحثية ،حيث املقصد األعلى درك مراد الشارع قطعا ،زمان و مكان 

أو ظنا قريبا من القطع و تنزيل أفعال املكلفني مبقتضاه ، على سنن من ربط الفروع باألصول واملسبات 
ام ليصح الفهم و حيسن االمتثال،إذ ليست باألسباب ، مع التعريف مبقاصد الشارع واملناسبة بني األحك

الشريعة جمرد حتكمات جامدة ال يدرك وجه املالئمة بينها و بني ما يقتضيه العقل والفطرة من جلب 
للمالئم ودفع للمنافر ،و قد مر معنا يف أكثر من موضع تعاضد أدلة العقل و النقل و دواعي الطبع ، 
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ده إىل كمال التعبد و االنقياد ،دون أن خيرج عن ما اطرد فإن حصل التعبد و خفي وجه الصالح ،فمر 
 يف الشرع من جلب للمصاحل ودفع للمفاسد .
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 ﴾قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
306 

184 
ٌر ﴿ ًرا فَ ُهَو َخي ْ َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكين  َفَمن َتَطوََّع َخي ْ

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ   ﴾لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخي ْ
143-306 

185 
أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَ ي َِّنات  مَِّن اْلُهَدى  َشْهُر رََمَضاَن الَِّذيَ ﴿

 ﴾َواْلُفْرقَانِ 
128 

 307-143 ﴾ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ ﴿ 185

 309-261 ﴾يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ﴿ 185

187 
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس ﴿ ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

لَُّهنَّ َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم ُكنُتْم َتْخَتانُوَن أَنُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم 
306 
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ُه َلُكْم وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحتَّى يَ َتبَ يََّن فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوْا َما َكَتَب اللَّ 

 ﴾اْلَفْجرِ  َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمنَ 

187 
تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال تَ ْقَربُوَها َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم ﴿

 ﴾يَ ت َُّقونَ 
64 

188 
َنُكم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم لَِتْأُكُلوْا  ﴿ َوالَ تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم بَ ي ْ

 ﴾َفرِيًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإِلْثِم َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ 
92-162 

 236 ﴾َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُ ْوا اْلبُ ُيوَت ِمن ظُُهورَِها﴿ 189

 286 ﴾َوالَ تُ ْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكةِ ﴿ 195

196 
 ۚ  فَِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي  ۚ  َوأَِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّه ﴿

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه   ﴾ۚ  َواَل َتْحِلُقوا رُُءوَسُكْم َحتَّىَٰ يَ ب ْ
340 

197 
َفَمن فَ َرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رََفَث َواَل  ۚ  اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت ﴿

 ﴾ۚ  ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 
335 

 342 ﴾لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبتَ ُغوْا َفْضالً مِّن رَّبُِّكمْ ﴿  198

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي﴿  201  87 ﴾اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

215 
َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِّْن َخْير  فَِلْلَواِلَدْيِن َواأَلقْ َربِيَن ﴿

َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل َوَما تَ ْفَعُلوْا ِمْن َخْير  فَِإنَّ اللََّه ِبِه 
354 
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 ﴾ِليمٌ عَ 

ٌر لَُّكمْ ﴿ 216  82 ﴾َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ

219 
َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس ﴿ 

 ﴾َوِإْثُمُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما
141 

 319 ﴾يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ َيْسأَُلوَنَك َماَذا ﴿ 219

 348 ﴾َوالَ تُنِكُحوْا اْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يُ ْؤِمُنواْ ﴿ 221

 356-353 ﴾َوالَ تَنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُ ْؤِمنَّ ﴿ 221

 21 ﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحيضِ ﴿ 222

223 
 ۚ  َوَقدُِّموا أِلَنُفِسُكْم  ۚ  َحْرٌث لَُّكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم أَنَّىَٰ ِشْئُتْم  ِنَساؤُُكمْ   ﴿

 ﴾ ۚ  َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَُّكم مُّاَلُقوُه 
367 

 373-275 ﴾َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأرَاُدوْا ِإْصالًحا﴿  228

 ﴾الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  ﴿ 229
139-370-

373 

230 
فَِإن طَلََّقَها َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن يَ تَ َراَجَعا ِإن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد ﴿

 ﴾اللَّهِ 
70 

-247-211فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروف  َأْو َسرُِّحوُهنَّ  َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ ﴿  231
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 372-275 ﴾ِبَمْعُروف  َوالَ ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِّتَ ْعَتُدواْ 

232 

َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفالَ تَ ْعُضُلوُهنَّ َأن يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ﴿

نَ ُهم بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكْم يُ ْؤِمُن بِاللَِّه ِإَذا تَ َراَضْوا  بَ ي ْ

 ﴾َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ 

351-371 

 361 ﴾َمْعُروفِ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِالْ ﴿ 233

 ﴾الَ ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوالَ َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ ﴿  233
137-138-

246-276 

234 
 َأْشُهر   َأْربَ َعةَ  بِأَنْ ُفِسِهنَّ  يَ تَ َربَّْصنَ  َأْزَواجاً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  يُ تَ َوف َّْونَ  َوالَِّذينَ ﴿

 ﴾َوَعْشراً 
377 

 374-70 ﴾َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساءَوالَ ُجَناَح ﴿ 235

236 
َمت ُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف  وَ ﴿

 ﴾َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِنينَ 
138 

238-

239 

فَِإْن ، ُوْسَطى َوُقوُموْا لِلَِّه قَانِِتينَ َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة الْ ﴿

ِخْفُتْم َفرَِجاالً َأْو رُْكَبانًا فَِإَذا َأِمنُتْم فَاذُْكُروْا اللََّه َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوْا 

 ﴾تَ ْعَلُمونَ 

299 

 333-328افًا َكِثيَرًة َواللَُّه مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضعَ ﴿ 245
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 ﴾يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 

 16 ﴾َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى﴿ 260

261 

مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبَّة  أَنَبَتْت َسْبَع ﴿

ُسنبُ َلة  مِّاَئُة َحبَّة  َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َواللَُّه َواِسٌع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ 

 ﴾َعِليمٌ 

328 

262 
الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ الَ يُ ْتِبُعوَن َما أَنَفُقواُ َمنًّا َوالَ ﴿

 ﴾َأًذى
325 

رٌ ﴿ 263  326 ﴾مِّن َصَدَقة  يَ ْتبَ ُعَها َأًذى َواللَُّه َغِنيٌّ َحِليمٌ  قَ ْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخي ْ

264 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تُ ْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواأَلَذى َكالَِّذي يُنِفُق ﴿ 

 ﴾َماَلُه رِئَاء النَّاِس َوالَ يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخرِ 
61-326 

268 
الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاء َواللَُّه يَِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه ﴿

 ﴾َوَفْضالً َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 
327 

 333 ﴾َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْير  يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظَلُمونَ ﴿ 272

 92-76-59 ﴾ْيَع َوَحرََّم الرِّبَاَوَأَحلَّ اللَُّه اْلب َ ﴿ 275

 327 ﴾َيْمَحُق اللَُّه الرِّبَا َويُ ْرِبي الصََّدقَاتِ ﴿  276

 243 ﴾َوالَ ُيَضارَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهيدٌ ﴿  282
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 192-129 ﴾الَ ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ 286

ْلَنا َما الَ طَاَقةَ ﴿ 286  192 ﴾لََنا ِبهِ  رَب ََّنا َوالَ ُتَحمِّ

  -سورة آل عمران  – 3 

07 
الَِّذي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب ُهَو ﴿

 ﴾ ۚ  َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت 
188 

 189 ﴾َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ ﴿ 07

 359-30 ﴾زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواتِ ﴿  14

 11 ﴾ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَّهُ ُقْل  ﴿ 31

 332 ﴾َلن تَ َناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّونَ ﴿ 92

 335 ﴾اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسبِيالً َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن ﴿ 97

 196 ﴾َوالَ َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ ﴿  102

103 

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوالَ تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ  ﴿

َبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم فََأصْ 

َها َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم  ُحْفَرة  مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّن ْ

 ﴾تَ ْهَتُدونَ 

71-107 

 80 ﴾ِبهِ َوَما َجَعَلُه اللَُّه ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُ ُلوُبُكم ﴿  126
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133 
َوَسارُِعوْا ِإَلى َمْغِفَرة  مِّن رَّبُِّكْم َوَجنَّة  َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض ﴿

 ﴾ُأِعدَّْت لِْلُمتَِّقينَ 
54 

 197 ﴾َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاسِ ﴿  134

 79 ﴾لَِّكْيالَ َتْحَزنُوْا َعَلى َما فَاَتُكمْ ﴿  153

 22 ﴾يُرِيُد اللَُّه َأالَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفي اآلِخَرةِ ﴿  176

  -سورة النساء  – 4 

01 

َها ﴿ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفس  َواِحَدة  َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجاالً َكِثيًرا َوِنَساء  َوات َُّقوْا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ

 ﴾َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا

355 

03 
فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مَِّن النَِّساء  َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُوْا ِفي اْلَيَتاَمى ﴿

 ﴾َمثْ َنى َوُثالَث َورُبَاعَ 

51-131-

357 

 193 ﴾َأْدَنى َأالَّ تَ ُعوُلواْ  َذِلكَ ﴿ 03

 ﴾َوآُتوْا النَِّساء َصُدقَاِتِهنَّ ِنْحَلةً ﴿ 04
358-360-

375 

 273 ﴾َوالَ تُ ْؤُتوْا السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًما﴿  05

 102-58-22 ﴾األُنثَ يَ ْينِ يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ ﴿  11
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َر ُمَضارٍّ ﴿  12  276 ﴾ِمن بَ ْعِد َوِصيَّة  يُوَصى ِبَها َأْو َدْين  َغي ْ

15- 16 

َوالَّالِتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوْا َعَلْيِهنَّ َأْربَ َعًة مِّنُكْم ﴿

َحتََّى يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل فَِإن َشِهُدوْا فََأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت 

اللَُّه َلُهنَّ َسِبياًل، َواللََّذاَن يَْأتَِياِنَها ِمنُكْم َفآُذوُهَما فَِإن تَابَا َوَأْصَلَحا 

ُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن تَ وَّابًا رَِّحيًما  ﴾فََأْعِرُضوْا َعن ْ

141 

 352 ﴾َيِحلُّ َلُكْم َأن َترِثُوْا النَِّساء َكْرًها يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ ﴿ 19

23 

ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم ﴿:

َوبَ َناُت اأَلِخ َوبَ َناُت اأُلْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الَّالِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن 

الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الَّالِتي ِفي ُحُجورُِكم مِّن نَِّساِئُكُم 

الَّالِتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ فَِإن لَّْم َتُكونُوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم 

ُعوْا بَ ْيَن اأُلْختَ ْيِن ِإالَّ َما َوَحالِئُل أَبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم َوَأن َتْجمَ 

 َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما

353 

24 
َر ﴿ َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاء َذِلُكْم َأن تَ ْبتَ ُغوْا بَِأْمَواِلُكم مُّْحِصِنيَن َغي ْ

 ﴾ُمَساِفِحينَ ﴾
353 

 128 ﴾اإِلنَساُن َضِعيًفا يُرِيُد اللَُّه َأن ُيَخفَِّف َعنُكْم َوُخِلقَ ﴿  28

 366-359الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعض  َوِبَما  ﴿ 34
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 ﴾أَنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيبِ 

35 
فَابْ َعُثوْا َحَكًما مِّْن َأْهِلِه َوَحَكًما مِّْن َأْهِلَها ِإن َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما ﴿

نَ ُهَما  ﴾يُرِيَدا ِإْصالًحا يُ َوفِِّق اللَُّه بَ ي ْ
350 

 171 ﴾َواْعُبُدوْا اللََّه َوالَ ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيًئا﴿  36

 268-229 ﴾ُيَضاِعْفَهاِإنَّ اللََّه الَ َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرَّة  َوِإن َتُك َحَسَنًة ﴿  40

 142 ﴾الَ تَ ْقَربُوْا الصَّالَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى تَ ْعَلُموْا َما تَ ُقوُلونَ ﴿  43

43 
َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفر  َأْو َجاَء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغاِئِط َأْو ﴿

 ﴾فَ تَ َيمَُّموْا َصِعيًدا طَيًِّباالَمْسُتُم النَِّساء فَ َلْم َتِجُدوْا َماء 
301 

65 
نَ ُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدوْا ﴿ َفالَ َورَبَِّك الَ يُ ْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

 ﴾ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما
11 

نْ َيا قَِليٌل َواآلخِ  ﴿ 77 ٌر لَِّمِن ات ََّقىُقْل َمَتاُع الدُّ  177 ﴾َرُة َخي ْ

101 
َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن ﴿

 ﴾الصَّالةِ 
302 

101-

103 

َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن الصَّالِة ﴿

 ،يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروْا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوْا َلُكْم َعُدوًّا مُِّبيًناِإْن ِخْفُتْم َأن 

ُهم مََّعَك َوْلَيْأُخُذوْا  َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َلُهُم الصَّالَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة مِّن ْ

294 
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َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى َلْم  َأْسِلَحتَ ُهْم فَِإَذا َسَجُدوْا فَ ْلَيُكونُوْا ِمن َورَاِئُكمْ 

ُيَصلُّوْا فَ ْلُيَصلُّوْا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوْا ِحْذرَُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو 

َلًة َواِحَدًة َوالَ ُجَناَح  تَ ْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَلْيُكم مَّي ْ

ْم ِإن َكاَن ِبُكْم َأًذى مِّن مََّطر  َأْو ُكنُتم مَّْرَضى َأن َتَضُعوْا َأْسِلَحَتُكْم َعَلْيكُ 

فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة ، َوُخُذوْا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّه َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا مُِّهيًنا

فَِإَذا اْطَمْأنَنُتْم فََأِقيُموْا الصَّالَة  فَاذُْكُروْا اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكمْ 

 ﴾ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّْوُقوتًا

 302 ﴾ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّْوُقوتًا﴿ 103

115 
َر َسِبيِل َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن ﴿ َلُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

 ﴾اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّى
210 

127 
َلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ِفي يَ َتاَمى النَِّساء الَّالِتي الَ تُ ْؤُتونَ ُهنَّ َما  ﴿ َوَما يُ ت ْ

 .﴾ُكِتَب َلُهنَّ َوتَ ْرَغُبوَن َأن تَنِكُحوُهنَّ 
351 

128 
َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الشُّحَّ َوِإن ُتْحِسُنوْا َوتَ ت َُّقوْا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما ﴿

 ﴾تَ ْعَمُلوَن َخِبيًرا
363 

 364-192 ﴾َوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأن تَ ْعِدُلوْا بَ ْيَن النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتمْ ﴿ 129

 223َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموْا ِإَلى الصَّالِة نَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن اللََّه إ﴿ 142
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 ﴾قَاُموْا ُكَساَلى يُ َراُؤوَن النَّاَس َوالَ َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِليالً 

 181 ﴾َقْد َجاءَُكم بُ ْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا ﴿ 174

 22 ﴾ِإْخَوًة رَِّجاالً َوِنَساء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَ يَ ْينِ َوِإن َكانُوْا ﴿ 176

  -سورة المائدة  – 5 

 72 ﴾َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواْ ﴿ 02

 214-10 ﴾َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلبَ رِّ َوالت َّْقَوى﴿ 02

 244 ﴾ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكمْ اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ﴿ 05

 358-356 ﴾َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكمْ ﴿ 05

06 
َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرج  َوَلِكن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه ﴿

 ﴾َتْشُكُرونَ  َعَلْيُكْم َلَعلَُّكمْ 
10-128 

 22 ﴾ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ذُكُِّروْا ِبهِ ﴿  13

14 
َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاقَ ُهْم فَ َنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ذُكُِّروْا  ﴿

 ﴾ِبهِ 
22 

 181 ﴾َقْد َجاءَُكم مَِّن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبينٌ  ﴿ 15

 304 ﴾ِإنََّما يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقينَ ﴿ 27

 58 ﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوْا أَْيِديَ ُهَما﴿ 38
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 70 ﴾الَ يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِفي أَْيَماِنُكمْ ﴿  89

90 
ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ﴿ 

 ﴾ فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
59-142 

91 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِفي اْلَخْمِر  ﴿ ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بَ ي ْ

 ﴾َيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَّهِ َواْلَمْيِسِر وَ 
209 

 76 ﴾ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمهُ ﴿  96

101 

يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإن ﴿ 

َها ِحيَن يُ نَ زَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبَد َلُكْم  َها َواللَُّه َغُفوٌر َتْسأَُلوْا َعن ْ َعَفا اللَُّه َعن ْ

 ﴾َحِليمٌ 

73 

103 
َما َجَعَل اللَُّه ِمن َبِحيَرة  َوالَ َسائَِبة  َوالَ َوِصيَلة  َوالَ َحام  َوَلِكنَّ الَِّذيَن  ﴿ 

 ﴾َكَفُروْا يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذبَ 
118 

  -سورة األنعام  – 6 

ٌر لِّلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َأَفالَ تَ ْعِقُلونَ  ﴿ 32 اُر اآلِخَرُة َخي ْ  177 ﴾َولَلدَّ

 97 ﴾مَّا فَ رَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمن َشْيء  ﴿ 38

 277 ﴾َوالَ َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسبُّوْا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلم  ﴿  108

 244َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوْا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َوَما ﴿  119
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 ﴾َعَلْيُكمْ 

 219 ﴾َخاِلَصٌة لِّذُُكورِنَا﴿  139

 323 ﴾آُتوْا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاِدهِ ﴿و 141

 71 ﴾َوِمَن األَنْ َعاِم َحُموَلًة َوفَ ْرًشا﴿ 142

145 
الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعم  َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن ُقل ﴿ 

 ﴾َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا
244 

 122-171 ﴾ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوْا بِِه َشْيًئا﴿  151

152 
ُلَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوْا  َوالَ تَ ْقَربُواْ ﴿  َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يَ ب ْ

 ﴾اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط الَ ُنَكلُِّف نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها
192 

153 
فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوالَ تَ تَِّبُعوْا السُُّبَل ﴿

 ﴾َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه لََعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
99 

َنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمةٌ ﴿ 157  126 ﴾فَ َقْد َجاءَُكم بَ ي ِّ

 176 ﴾ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ  ﴿ 162

َر اللَِّه أَْبِغي رَبًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيء   ُقلْ  ﴿ 164  194 ﴾َأَغي ْ

َها﴿  164  121- 19 ﴾َوالَ َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفس  ِإالَّ َعَلي ْ

 203َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اأَلْرِض َورََفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعض  ﴿ 165
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ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكمْ   ﴾َدرََجات  لَِّيب ْ

  -سورة األعراف  – 7 

16- 17 

ُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم، ثُمَّ آلتِيَ ن َُّهم مِّن بَ ْيِن ﴿ فَِبَما َأْغَويْ َتِني ألَق ْ

أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَماِنِهْم َوَعن َشَمائِِلِهْم َوالَ َتِجُد َأْكثَ َرُهْم 

 ﴾َشاِكرِينَ 

122 

 160-51 ﴾وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َوالَ ُتْسرُِفواْ ﴿  31

 ﴾ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ ﴿ 32

51-70-

163-244-

285 

 128 ﴾الَ ُنَكلُِّف نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴿  42

 88 ﴾َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا﴿  56

 122 ﴾ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم مُّْسرُِفونَ ﴿ 81

 203 ﴾َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض فَ َينظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ ﴿  129

 85 ﴾بَِغْيِر اْلَحقِّ َسَأْصِرُف َعْن آيَاِتَي الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن ِفي اأَلْرِض ﴿  146

152 
ِإنَّ الَِّذيَن اتََّخُذوْا اْلِعْجَل َسيَ َناُلُهْم َغَضٌب مِّن رَّبِِّهْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَياِة ﴿ 

نْ َيا وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَترِينَ   ﴾الدُّ
85 

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهمْ ﴿ 157  129-93 ﴾َوَيَضُع َعن ْ
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 182 ﴾َفآِمُنوْا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ األُمِّيِّ الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِهِ ﴿  158

َها﴿ 189 َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَي ْ  80 ﴾َوَجَعَل ِمن ْ

 136 ﴾ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ ﴿ 199

  -سورة األنفال  – 8 

53 
َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغي ًِّرا ن ِّْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوم  َحتَّى يُ َغي ُِّروْا َما ﴿

 ﴾بِأَنُفِسِهمْ 
332 

65 

أَي َُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن  يَا﴿

يَ ْغِلُبوْا ِمَئتَ ْيِن َوِإن َيُكن مِّنُكم مِّاَئٌة يَ ْغِلُبوْا أَْلًفا مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا َصاِبُروَن 

 ﴾بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْفَقُهونَ 

142 

66 

اآلَن َخفََّف اللَُّه َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإن َيُكن مِّنُكم مِّاَئٌة ﴿

ِمَئتَ ْيِن َوِإن َيُكن مِّنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبوْا أَْلَفْيِن بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبوْا 

 ﴾َمَع الصَّاِبرِيَن 

142 

  -سورة التوبة  – 9 

 294 ﴾فَِإن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّالَة َوآتَ ُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهمْ ﴿ 05

 224 ﴾َأْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعنُكْم َشْيًئاَويَ ْوَم ُحنَ ْين  ِإْذ ﴿  25

 329َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُنِفُقونَ َها ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّْرُهم ﴿ 34
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 ﴾أليمِبَعَذاب  

 73 ﴾َعَفا اللَُّه َعنَك ِلَم َأِذنَت َلُهمْ ﴿ 43

60 

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم ِإنََّما ﴿ الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ

َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مَِّن اللَِّه 

 ﴾َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

324 

 210 ﴾َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستَ ْهِزُؤونَ أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه ﴿  65

 82 ﴾َوَعَد اللَّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ﴿ 68

ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهم ِبَها﴿  103  150 ﴾ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

122 
يِن َولِيُنِذُروْا فَ َلْوالَ نَ َفَر ِمن كُ ﴿  ُهْم طَائَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوْا ِفي الدِّ لِّ ِفْرَقة  مِّن ْ

 ﴾قَ ْوَمُهمْ 
205 

  -سورة يونس  – 10 

12 
َوِإَذا َمسَّ اإِلنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما فَ َلمَّا َكَشْفَنا ﴿

 ﴾َيْدُعَنا ِإَلى ُضرٍّ مَّسَّهُ َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأن لَّْم 
88 

 54 ﴾لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة َوالَ يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَ تَ ٌر َوالَ ِذلَّةٌ ﴿ 26

 181 ﴾ َوِشَفاء لَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنينَ  ﴿ 57

 256اللَُّه َلُكم مِّن رِّْزق  َفَجَعْلُتم مِّْنُه َحَراًما َوَحالالً ُقْل ُقْل َأرَأَيْ ُتم مَّا أَنَزَل ﴿  59
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 ﴾آللَُّه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّه تَ ْفتَ ُرونَ 

  سورة هود – 11 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً ﴿  07  233 ﴾ لَِيب ْ

15 
نْ َيا َوزِيَنتَ هَ ﴿  ا نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم َمن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الدُّ

 ﴾ِفيَها الَ يُ ْبَخُسونَ 
227 

114 
اللَّيِْل ِإنَّ اْلَحسَنَاِت يُْذِهبَْن مَِّن  وََأِقِم الصَّالََة طَرََفِي الن ََّهاِر وَزُلًَفا ﴿

 ﴾السَّيِّئَاِت 
296 

  -سورة يوسف  – 12 

 16 ﴾ات َّبَ َعِنيَعَلى َبِصيَرة  أَنَْا َوَمِن ﴿ 108

  -سورة الرع  د  – 13 

 206 ﴾اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيء  ﴿  16

 331 ﴾َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث ِفي اأَلْرضِ ﴿ 17

25 
َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن ﴿

 ﴾يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض ُأْولَِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّارِ 
355 

28 
الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكِر اللَِّه َأالَ ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ ﴿

 ﴾اْلُقُلوبُ 
303 
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  -سورة إبراهيم  – 14 

 331 ﴾أَلزِيَدنَُّكمْ لَِئن َشَكْرُتْم ﴿ 07

  -سورة الحجر  – 15 

39- 40 
قَاَل َربِّ ِبَما َأْغَويْ َتِني ألُزَي َِّننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوأُلْغوِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعيَن،  ﴿

ُهُم اْلُمْخَلِصينَ   ﴾ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ
122 

 177 ﴾َكانُوا يَ ْعَمُلونَ فَ َورَبَِّك لََنْسأَلَن َُّهْم َأْجَمِعيَن، َعمَّا   ﴿ 93 -92

97- 99 
َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك وَُكن  َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما يَ ُقوُلوَن،﴿

 ﴾مَِّن السَّاِجِديَن، َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقينُ 
304 

  -سورة النحل – 16 

َها تَْأُكُلونَ َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء ﴿  05  71 ﴾َوَمَناِفُع َوِمن ْ

 170 ﴾َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمَّة  رَُّسوالً َأِن اْعُبُدوْا اللََّه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوتَ ﴿ 36

 219 ﴾نُّْسِقيُكم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه ِمن بَ ْيِن فَ ْرث  َوَدم  لَّبَ ًنا َخاِلًصا﴿  66

 141 ﴾النَِّخيِل َواأَلْعَناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسًناَوِمن َثَمَراِت ﴿  67

 71 ﴾َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل َتِقيُكم بَْأَسُكمْ ﴿  81

َيانًا لُِّكلِّ َشْيء  ﴿  89  97 ﴾َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

َهى َعِن ِإنَّ اللََّه ﴿ 90 -145-10يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
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 354 ﴾اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغيِ 

 

97 
َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن ذََكر  َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيَِّبًة ﴿

 ﴾بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ  َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم

53-81—

91 

 255 ﴾َوالَ تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَرامٌ ﴿ 116

  -س  ورة اإلسراء  – 17 

19 
َسْعيُ ُهم َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن  ﴿

 ﴾مَّْشُكورًا
176 

 209-161 ﴾َوالَ تَ ْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساء َسِبيالً ﴿ 32

 361-89 ﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ ﴿ 70

78 
اللَّْيِل َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق ﴿

 ﴾اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
295 

 125 ﴾﴿َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنينَ  82

98- 99 

َذِلَك َجَزاُؤُهْم بِأَن َُّهْم َكَفُروا ِبآياتَِنا َوقَاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاتاً أَِإنَّا ﴿ 

ُعوثُوَن َخْلقاً َجِديدًا. َأَوَلْم يَ َرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت  َلَمب ْ

َلُهْم َأَجالً ال رَْيَب ِفيِه فَأََبى  َواأَلْرَض قَاِدٌر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمثْ َلُهْم َوَجَعلَ 

178 
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 ﴾الظَّاِلُموَن ِإال ُكُفوراً 

 142 ﴾وَنَ زَّْلنَاهُ تَ نْ ِزيالَوقُ ْرآنًا فَ َرقْ َناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكث  ﴿ 106

  -سور الكهف  – 18 

 86 ﴾َلن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِه ِإَلًها﴿  14

 29 ﴾َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فُ ُرطًا ﴿ 28

نْ َيا﴿ 46  359 ﴾اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

103- 

104 

ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم بِاأَلْخَسرِيَن َأْعَماال، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحَياِة ﴿

نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَن َُّهْم  ًعاالدُّ  ﴾ُيْحِسُنوَن ُصن ْ
224 

  -سورة مريم  – 19 

59 
َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف ﴿ 

 ﴾يَ ْلَقْوَن َغيًّا
162 

 90 ﴾َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا﴿  64

  -سورة ط  ه  -20 

 53 ﴾مِّنِّيَوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ﴿  39

 85 ﴾َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا﴿  124

َها ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا نَّْحُن نَ ْرزُُقَك ﴿ 132  81َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطَِبْر َعَلي ْ
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 ﴾َواْلَعاِقَبُة لِلت َّْقَوى

  -سورة األنبياء  – 21 

 190 ﴾َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ فَاْسأَُلوْا ﴿ 07

ُر اْلَوارِثِينَ ﴿  89  86 ﴾َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى رَبَُّه َربِّ ال َتَذْرِني فَ ْرًدا َوأَنَت َخي ْ

 125 ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمينَ ﴿ 107

  -سورة الحج  – 22 

05 

النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيب  ِمَن اْلبَ ْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن تُ َراب  ثُمَّ يَا أَي َُّها ﴿

ِمْن ُنْطَفة  ثُمَّ ِمْن َعَلَقة  ثُمَّ ِمْن ُمْضَغة  ُمَخلََّقة  َوَغْيِر ُمَخلََّقة  لِنُبَ يَِّن َلُكْم 

ثُمَّ ُنْخرُِجُكْم ِطْفالً ثُمَّ  َونُِقرُّ ِفي اأَلْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجل  ُمَسم ىً 

ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن يُ تَ َوفَّى َوِمْنُكْم َمْن يُ َرد  ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال  لَِتب ْ

 ﴾يَ ْعَلَم َمْن بَ ْعِد ِعْلم  َشْيئا

177 

 231-61 ﴾َوِمَن النَّاِس َمن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرف  ﴿  11

27- 28 
َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمر  يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ ﴿ 

 ﴾ َفجٍّ َعِميق  
80 

36 
ٌر فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه ﴿ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخي ْ

َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت  َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَ رَّ  َعَلي ْ ُجُنوبُ َها َفُكُلوا ِمن ْ
339 
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 ﴾َكَذِلَك َسخَّْرنَاَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 339 ﴾َلن يَ َناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكن يَ َنالُُه الت َّْقَوى ِمنُكمْ ﴿ 37

يِن ِمْن َحَرج  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي ال﴿  78  ﴾دِّ
126-192-

320 

  -سورة المؤمنون  – 23 

 50 ﴾َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما آَتوا وَّقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَن َُّهْم ِإَلى رَبِِّهْم رَاِجُعونَ ﴿  60

 ﴾َوَلِو ات ََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرضُ ﴿ 71

30-124-

154-172-

173 

  -س  ورة النور  – 24 

31 

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن ﴿

َها  َواَل  ۚ  َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىَٰ ُجُيوِبِهنَّ  ۚ  زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ َأْو آبَاِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َنائِِهنَّ َأْو 

 ﴾أَبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَِني ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني َأَخَواِتِهنَّ 

357 

 348 ﴾ِمنُكْم َوالصَّاِلِحينَ َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ﴿ 32

 326 ﴾َوآُتوُهم مِّن مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ ﴿ 33
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51 
نَ ُهْم َأن ﴿ ِإنََّما َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ

 ﴾يَ ُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
169 

61 
لْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمرِيِض ﴿ 

 ﴾َحَرٌج َوال َعَلى أَنُفِسُكْم َأن تَْأُكُلوا ِمن بُ ُيوِتُكْم َأْو بُ ُيوِت آبَاِئُكمْ 
70-127 

  -سورة الفرقان  – 25 

 350 ﴾َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًراَوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا ﴿ 54

 53 ﴾َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُ رََّة َأْعُين  ﴿  74

  -سورة الشعراء  -26 

 ﴾َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدق  ِفي اآلِخرِينَ ﴿  84
53-87-

221 

  -سورة القصص  – 28 

 170 ﴾َأَضلُّ ِممَِّن ات ََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مَِّن اللَّهِ َوَمْن ﴿  50

اَر اآلِخَرةَ  ﴿ 77  178-161 ﴾َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

 22 ﴿يا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ُأوِتَي قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيم ﴾ 79

  -سورة العنكبوت  – 29 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ ِإنَّ ﴿ 45  304-151 ﴾الصَّالَة تَ ن ْ
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 181 ﴾َوِإنَّ الدَّاَر اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحيَ َواُن َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ  ﴿ 64

  -سورة الروم  – 30 

17-18 
َوَلُه اْلَحْمُد ِفي ، َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحونَ ﴿

 ﴾السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَعِشيًّا َوِحيَن ُتْظِهُرونَ 
296 

َها﴿  21  367-71 ﴾َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ

َها﴿ 30  112 ﴾ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

 293 ﴾َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ َوَأِقيُموا الصَّالَة َوال ﴿ 31

 327 ﴾َوَما آتَ ْيُتم مِّن زََكاة  تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ ﴿ 39

  -سورة لقمان – 31 

 122 ﴾ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿ 13

 161 ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتال  َفُخور   ۚ  َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا  18

 161 َواْقِصْد ِفي َمْشِيكَ  19

  -سورة األحزاب  – 33 

36 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم ﴿ 

 ﴾اْلِخيَ َرُة ِمْن َأْمرِِهمْ 
12-169 

  -سورة يس  – 36 
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81- 83 

َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِبَقاِدر  َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمثْ َلُهْم ﴿

ُق اْلَعِليُم, ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن  بَ َلى َوُهَو اْلَخالَّ

 ﴾َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيء  َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ فَ َيُكوُن َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه 

178 

  -سورة الصافات  – 37 

 206 ﴾َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ ﴿  96

 230 ﴾ َوقَاَل ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى رَبِّي َسيَ ْهِدينِ ﴿  99

  -سورة ص  – 38 

26 
اأْلَْرِض فَاْحُكْم بَ ْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوال يَا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي ﴿

 ﴾تَ تَِّبِع اْلَهَوى فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَّهِ 
29-171 

 181 ﴾ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر ُأْوُلوا األَْلَبابِ   ﴿ 29

  -سورة الزمر  – 39 

ينَ ﴿  02  222 ﴾ِإنَّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ

 314 ﴾ِإنََّما يُ َوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساب  ﴿ 10

 186 ﴾اللَُّه نَ زََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا مَُّتَشاِبًها﴿ 23

27- 28 
َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثل  لََّعلَُّهْم يَ َتذَكَُّروَن،  ﴿

َر ِذي ِعَوج  لََّعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ   ﴾قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغي ْ
181 



                                        اآليات القرآنية.              فهرس :                                                                                                                       

 

415 
 

  -سورة غاف      ر  – 40 

يَن َوَلْو َكرَِه ﴿  14  220 ﴾ اْلَكاِفُرونَ فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

نْ َيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَرارِ ﴿  39  177 ﴾ِإنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ

  -سورة فصلت  – 41 

 171 ﴾َوْيٌل لِّْلُمْشرِِكينَ ﴿  06

 22 ﴾َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم   ﴿ 35

 268 ﴾َوَما رَبَُّك ِبَظالَّم  لِّْلَعِبيدِ ﴿  46

 88 ﴾َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدَعاء  َعرِيض  ﴿  51

  -سورة الشورى – 42 

 352 ﴾ِإنَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ ﴿ 40

 70 ﴾َوَلَمِن انَتَصَر بَ ْعَد ظُْلِمِه فَُأولَِئَك َما َعَلْيِهم مِّن َسِبيل  ﴿  41

 107 ﴾يَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويَ َهُب ِلَمن َيَشاُء الذُُّكورَ ﴿ 49

  -سورة الزخرف  – 43 

70- 72 

اْدُخُلوا اْلَجنََّة أَنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحبَ ُروَن، ُيطَاُف َعَلْيِهم ِبِصَحاف  مِّن ﴿ 

َذَهب  َوَأْكَواب  َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األَنُفُس َوتَ َلذُّ اأَلْعُيُن َوأَنُتْم ِفيَها 

 ﴾َمُلونَ َخاِلُدوَن، َوتِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأورِثْ ُتُموَها ِبَما ُكنُتْم تَ عْ 

81 
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  -سورة الجاثية -45 

 316 ﴾َأفَ َرأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواهُ ﴿ 23

  -سورة محمد  -47 

2 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما نُ زَِّل َعَلى ُمَحمَّد  َوُهَو ﴿ 

ُهْم   ﴾َسيَِّئاِتِهْم َوَأْصَلَح بَاَلُهمْ اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َكفََّر َعن ْ
47-81 

 172 ﴾ُأْولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِبِهْم َوات َّبَ ُعوا َأْهَواءُهمْ ﴿ 16

 187 ﴾َأَفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ ﴿  24

38 

مَّن يَ ْبَخُل َوَمن َهاأَنُتْم َهُؤالء ُتْدَعْوَن لِتُنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َفِمنُكم ﴿

يَ ْبَخْل فَِإنََّما يَ ْبَخُل َعن ن َّْفِسِه َواللَُّه اْلَغِنيُّ َوأَنُتُم اْلُفَقَراء َوِإن تَ تَ َولَّْوا 

رَُكْم ثُمَّ ال َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ   ﴾َيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ

33 

  -سورة الفتح  – 48 

 82 ﴾َكِثيَرًة تَْأُخُذونَ َهاَوَعدَُكُم اللَُّه َمَغاِنَم  ﴿  20

  -سورة الحجرات -49 

07 

َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِفي َكِثير  مَِّن اأَلْمِر َلَعِنتُّْم ﴿

َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإلَْيُكُم اإِليَماَن َوزَي ََّنُه ِفي قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر 

 ﴾ُدونَ َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْولَِئَك ُهُم الرَّاشِ 

131 
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 336 ﴾ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ﴿ 10

 336 ﴾َوال تَ َنابَ ُزوا بِاألَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإِليَمانِ ﴿ 11

 119 ﴾أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموهُ ﴿ 12

13 
قَ َباِئَل نَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َ ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكر  َوأُ يَا أَي َُّها النَّاُس ﴿

 ﴾لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْ َقاُكمْ 
350 

  -سورة الذاريات  – 51 

 ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ ﴿ 56
171-201-

293 

  -سورة النجم  – 53 

 194 ﴾َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴿  39

  -سورة القمر  – 54 

 180 ﴾َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمن مُّدَِّكر   ﴿ 17

  -سورة الحديد  – 57 

 79 ﴾ِلَكْيال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تَ ْفَرُحوا ِبَما آتَاُكمْ ﴿  23

27 
َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتَغاء ِرْضَواِن اللَِّه َفَما رََعْوَها ﴿ َورَْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوَها َما َكَتب ْ

ُهْم فَاِسُقونَ  ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثيٌر مِّن ْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ْ  ﴾َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتَ ي ْ
131 
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 327 ﴾اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  َوَأنَّ اْلَفْضَل بَِيدِ  ﴿ 29

  -سورة الحشر  – 59 

 12 ﴾َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا﴿ 07

 283 ﴾َويُ ْؤِثُروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ ﴿ 09

 333-329 ﴾يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ﴿ َوَمن  09

  -سورة الجمعة  – 62 

ُهمْ ﴿  02  182 ﴾ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي األُمِّيِّيَن َرُسوال مِّن ْ

 ﴾فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا ِفي اأَلْرضِ ﴿  10
167-72-

297 

  -سورة المنافقون -63 

01 
َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يَ ْعَلُم ِإنََّك  ِإَذا﴿ 

 ﴾َلَرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ 
213 

 213 ﴾ُهونَ َذِلَك بِأَن َُّهْم آَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوِبِهْم فَ ُهْم ال يَ ْفقَ ﴿  03

 316 ﴾َولِلَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال يَ ْعَلُمونَ ﴿ 08

َناُكم مِّن قَ ْبِل َأن يَْأِتَي َأَحدَُكُم اْلَمْوتُ ﴿ 10  333 ﴾َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَق ْ

  -سورة التغابن -64 
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16-17 

َنُفِسُكْم  ﴿ ًرا ألِّ فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخي ْ

ْرًضا ِإن تُ ْقِرُضوا اللََّه ق َ َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن، 

 ﴾َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  َواللَُّه َشُكوٌر َحِليمٌ 

249-328 

  -سورة الطالق  -65 

ِتِهنَّ ﴿ 01  373-372 ﴾يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ

 64- 61 ﴾نَ ْفَسهُ  َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَ َقْد ظََلمَ ﴿ 01

 81 ﴾َوَمن يَ تَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا، َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ ﴿  02-03

06 
َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجدُِكْم َوال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضي ُِّقوا ﴿

 ﴾َعَلْيِهنَّ 
378 

 363 ﴾لُِتَضي ُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوال ُتَضارُّوُهنَّ ﴿ 06

 361 ﴾َوِإن ُكنَّ ُأوالِت َحْمل  فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ ﴿ 06

07 
لِيُنِفْق ُذو َسَعة  مِّن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه فَ ْليُنِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّه ال ﴿ 

 ﴾ ِإالَّ َما آتَاَهاُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا 
129-192 

  -سورة التحريم  – 66 

06 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس ﴿

َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ يَ ْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن  َواْلِحَجارَُة َعَلي ْ
365 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura64-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura64-aya17.html
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 ﴾يُ ْؤَمُرونَ َما 

 194 ﴾ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ ﴿  07

 37 -سورة الملك -67 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال﴿  02  250-77 ﴾الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيب ْ

 347-57 ﴾َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ ﴿  14

  -سورة المعارج  – 70 

19-23 
ُر ، ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا، ِإنَّ اإِلنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا﴿ َوِإَذا َمسَُّه اْلَخي ْ

 ﴾الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصالِتِهْم َدائُِمونَ ، ِإالَّ اْلُمَصلِّينَ ، َمُنوًعا
303 

 ﴾مَّْعُلوٌم، لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ﴿  25 -24
57-169-

326 

  -سورة نوح  – 71 

10- 12 
فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا، يُ ْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّْدرَارًا، ﴿ 

 ﴾لَُّكْم أَنْ َهارًاَويُْمِددُْكْم بَِأْمَوال  َوبَِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّات  َوَيْجَعل 
83 

  -سورة المدثر  – 74 

 15 ﴾َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ ﴿  42

  -سورة القيامة  – 75 
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36- 40 

َرَك ُسًدى، أََلْم َيُك ُنْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ يُْمَنى، ثُمَّ  ﴿ أََيْحَسُب اإِلنَساُن َأن يُ ت ْ

َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواألُنَثى، أَلَْيَس  َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى،

 ﴾َذِلَك ِبَقاِدر  َعَلى َأن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى 

176 

  -سورة النبأ -78 

 142 ﴾ِإنَّ لِْلُمتَِّقيَن َمَفازًا، َحَداِئَق َوَأْعَنابًا﴿ 32 -31

  -سورة النازعات  – 79 

40- 41 
َمَقاَم رَبِِّه َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اْلَهَوى، فَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي َوَأمَّا َمْن َخاَف ﴿

 ﴾اْلَمْأَوى
29 

  -سورة التكوير -81 

 123 ﴾َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت، بَِأيِّ َذنب  قُِتَلتْ ﴿ 09 -08

  -سورة المطففين -83 

 284 ﴾َوِفي َذِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسونَ ﴿  26

  -سورة الفجر  – 89 

 330 ﴾َوتَْأُكُلوَن الت َُّراَث َأْكال لَّمًّا، َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا﴿ 20 -19

  -سورة الليل  – 92 

 330َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى، َوالن ََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى، َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنَثى، ِإنَّ ﴿ 01-07
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َلَشتَّى، فََأمَّا َمن َأْعَطى َوات ََّقى، َوَصدََّق بِاْلُحْسَنى، َفَسنُ َيسُِّرُه َسْعَيُكْم 

 ﴾لِْلُيْسَرى

  -سورة الضحى -93 

 324 ﴾َوَوَجَدَك َعاِئال فََأْغَنى﴿ 08

  -سورة الشرح  – 94 

 128 ﴾فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا، ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا﴿  06 -05

  -سورة التين  -95 

 89 ﴾َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيم  ﴿  04

  -سورة العلق  – 96 

 331 ﴾َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطَغى، َأن رَّآُه اْستَ ْغَنى﴿ 07 -06

  -سورة البينة -98 

ينَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه ﴿ 05  227-221 ﴾الدِّ

  -سورة الزلزلة -99 

ًرا يَ َرُه، َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّة  َشرًّا يَ َرهُ ﴿  08 -07  229-146 ﴾َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّة  َخي ْ

  -سورة الماعون  – 107 

 223-61الَِّذيَن ُهْم يُ َراُؤوَن، فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن، الَِّذيَن ُهْم َعن َصالِتِهْم َساُهوَن، ﴿  07 -04
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 ﴾َوَيْمنَ ُعوَن اْلَماُعونَ 
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرف الحديث

ْبِرُدواأ  298 َجَهنَّمَ  فَ ْيحِ  ِمنْ  اْلَحرِّ  ِشدَّةَ  فَِإنَّ  بِالظُّْهرِ  ََ

 370 الطَّاَلقُ  تَ َعاَلى اللَّهِ  ِإَلى اْلَحاَللِ  أَبْ َغضُ 

 239 َسيَِّئةً  يَ ْعَملَ  َأنْ  َعْبِدي َأرَادَ  ِإَذا

 313 إذا أصبح أحدكم يوما صائما فال يرفث و ال يجهل

َبلَ  ِإَذا  309 ُهَنا َها ِمنْ  الن ََّهارُ  َوَأْدبَ رَ  ُهَنا َها ِمنْ  اللَّْيلُ  َأق ْ

 352 فَأَْنِكُحوهُ  َوُخُلَقهُ  ِديَنهُ  تَ ْرَضْونَ  َمنْ  َجاءَُكمْ  ِإَذا

 298 بِاْلَعَشاءِ  فَاْبَدُءوا الصَّاَلةُ  َوأُِقيَمتِ  اْلَعَشاءُ   َ ُوِضعَ  ِإَذا

 369 ثالث من إال عمله انقطع اإلنسان مات إذا

 76 إذا وسع اهلل عليكم فأوسعوا على أنفسكم

 297 َأَحدُِكمْ  بَِبابِ  نَ ْهًرا َأنَّ  َلوْ  َأرَأَيْ ُتمْ 

 231-51 أرحنا بها يا بالل

 298 أسفروا بالفجر بأنه أعظم األجر

 206 ُمْؤِمٌن ِبي وََكاِفرٌ  َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي
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 23 اأْلَْرضِ  ِمنْ  ِذرَاعٌ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ِعْندَ  اْلغُُلولِ  َأْعَظمُ 

َبلْ   375 َتْطِليَقةً  َوطَلِّْقَها اْلَحِديَقةَ  اق ْ

 366 أال أخبرك بخير ما يكتره المرء المرأة الصالحة

 289 أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك

 300 مرتين البيت عند - السالم عليه - جبريل أمني

 245 أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم ِإنَّ 

 294 الصَّالَةِ  تَ ْركَ  َواْلُكْفرِ  الشِّْركِ  َوبَ ْينَ  الرَُّجلِ  بَ ْينَ  ِإنَّ 

 253 إن الحالل بين و إن الحرام بين

 163 َغَلَبهُ  ِإالَّ  َأَحدٌ  الدِّينَ  ُيَشادَّ  َوَلنْ  ُيْسرٌ  الدِّينَ  ِإنَّ 

 119 إن الشمس و القمر ال ينكسفان لموت أحد و ال لحياته

 120 إن فيك خصلتين يحبهما اهلل

 308 اللَّْيلَ  َوتَ ُقومُ  الدَّْهرَ  لََتُصومُ  ِإنَّكَ 

َها ُأِجْرتَ  ِإالَّ  اللَّهِ  َوْجهَ  ِبَها تَ ْبَتِغي نَ َفَقةً  تُ ْنِفقَ  َلنْ  ِإنَّكَ   368 َعَلي ْ

 355 إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

 367 فترة شرة لكل وإن شرة عمل لكل إن

 21 حق ه وال وصي ة لوارث َحق  إن اهلل أعطى كلَّ ذي 
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 94 اهلل حد حدودا فال تعتدوهاإن 

 227 إن اهلل عز و جل يقول، أنا خير شريك

 245 إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها

 222 إن اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصا

 322 نَِبيٍّ  ِبُحْكمِ  ِفيَها يَ ْرضَ  َلمْ  اللَّهَ  ِإنَّ 

 76 إن اهلل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

 222-215 األعمال بالنيات إنما

 213 إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلي

 126 إنما أنا رحمة مهداة

 79 إنما جعل اإلذن من أجل البصر

 23 اْلَحاذِ  َخِفيفُ  ُمْؤِمنٌ  ِعْنِدي َأْولَِياِئي َأْغَبطِ  ِمنْ  ِإنَّ 

 194 إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه

 357 النَِّساءِ  َعَلى َوالدُُّخولَ  ِإيَّاُكمْ 

 361 النساء شقائق الرجالإنما 

 163 إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق

 124 ُحنَ َفاَء ُكلَُّهمْ  َخَلْقُت ِعَباِدي إني
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 309 إني لست كهيئتكم، إني أطعم و أسقى

 329 إياكم و الشح فإنما أهلك من كان قبلكم بالشح

 340 أي ام أكل و شرب

 350 بغير إذن وليها فنكاحها باطلأيما امرأة نكحت 

يَضاعِ  لَْيسَ  اْلِبرَّ  فَِإنَّ  بِالسَِّكيَنةِ  َعَلْيُكمْ  النَّاسُ  أَي َُّها  337 بِاإْلِ

 213 أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم اهلل تعالى

 321 َغرِيًبا َبَدأَ  َكَما  َوَسيَ ُعودُ  َغرِيًبا اإِلْساَلمُ  َبَدأَ 

 328 ى الضيق و أعطى في النائبةر من أدى الزكاة و قبرئ من الشح 

َنا  301 آت   َجاَءُهمْ  ِإذْ  الصُّْبحِ  َصاَلةِ  ِفي ِبُقَباء   النَّاسُ  بَ ي ْ

 344 تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب

 51 تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة

 329 عبد الدرهم و عبد الخميصة تعس عبد الدينار و

 368-351-80 ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوِلَجَماِلَها َوِلِديِنَها تُ ْنَكُح اْلَمْرَأُة أَلْرَبع  

 َواْلَمْغِربِ  َواْلَعْصرِ  الظُّْهرِ  بَ ْينَ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  َجَمعَ 

 َواْلِعَشاءِ 
299 

 332 حصنوا أموالكم بالزكاة
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نَ ُهَما بَ يِّنٌ  َواْلَحَرامُ  بَ يِّنٌ  اْلَحاَللُ   246 ُمَشب ََّهاتٌ  َوبَ ي ْ

 254 دع ما يريبك إلى ما ال يريبك

 362 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

رُ   320 ِغًنى َظْهرِ  َعنْ  الصََّدَقةِ  َخي ْ

 238 الخيل ثالثة هي لرجل وزر و هي لرجل ستر و هي لرجل أجر

 302 اهلل عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدق بها 

 298 َأْضَعِفِهمْ  َصالةَ  بَِأْصَحاِبكَ  َصلِّ 

 302 صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

 313 الصوم جنة

 23 على كل نفس من ابن آدم كتب حظ من الزنا

.  فاجابوه دعاهم.  اهلل وفد والمعتمر والحاج اهلل سبيل في الغازي

 فأعطاهم وسألوه
343 

 194 فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

 42 َشْيًئا ِبهِ  ُيْشرُِكوا َواَل  يَ ْعُبُدوهُ  َأنْ  اْلِعَبادِ  َعَلى اللَّهِ  َحقَّ  فَِإنَّ 

 367 َوُتاَلِعُبكَ  ُتاَلِعبُ َها َجارِيَةً  فَ َهالَّ 

 216 فهال جلست في بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك
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و لم  فهوي رسول اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ما قال أبو بكر

 يهو ما قلت
37 

 قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل

 و تصوم النهار
286 

 62 قَاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل َنَكْحَت يَا َجاِبرُ 

 336 فسوق وسبابه كفر  أخاه المسلم قتال

 118 كان أهل الجاهلية يقولون إنما الطيرة في المرأة و الدابة و الدار

 264 فَأَتَ ْيُتُه َأُزورُُه لَْياًل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْعَتِكًفا 

الضيق في كان النبي صلى اهلل عليه و سلم إذا دخل على أهله بعض 

 الرزق أمر أهله بالصالة
81 

 312 َشْعَبانَ  ِفي ِإالَّ  َأْقِضيَ  َأنْ  َأْسَتِطيعُ  َفَما رََمَضانَ  ِمنْ  الصَّْومُ  َعَليَّ  َيُكونُ  َكانَ 

 كفى بالمرء إثما أن يضي ع من يقوت
335-357-

365 

كنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو  

 كالرجل المسلم
226 

 87 اْلَباَلءِ  َجْهدِ  ِمنْ  َوَسلََّم يَ تَ َعوَّذُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ 
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 365-203 َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاع   ُكلُُّكمْ 

 311 كنا نغزو مع رسول اهلل في رمضان فمنا الصائم و منا المفطر

 113 كل مولود يولد على الفطرة

 197 ال تغضب

 280 ال تلقوا الركبان

 21 مكتسب الحظ لغني وال لذي مرة

 215 ال ضرر و ال ضرار

 29 ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

 279 ال يبع حاضر لباد

 357 بِاْمَرَأة   رَُجلٌ  َيْخُلَونَّ  اَل 

 370 رِيَبة   ِمنْ  إال النَِّساَء، ُتطَلُِّقوا ال

 280 يحتكر إال خاطئال 

 99 ِفي بَِني قُ َرْيظَةَ اَل ُيَصلَِّينَّ َأَحٌد اْلَعْصَر ِإالَّ 

َها َكرِهَ   ِإنْ  ُمْؤِمَنةً  ُمْؤِمنٌ  يَ ْفَركْ  الَ  َها َرِضىَ  ُخُلًقا ِمن ْ  366 آَخرَ  ِمن ْ

 350 ال نكاح إال بولي

 196 ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده
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 60 المحلل و المحلل له لعن اهلل

 23 َحظٌّ  َوِلَجَسِدكَ  َحظٌّ، ِلَعْيِنكَ 

 325 َوالت َُّقى اْلُهَدى َأْسأَُلكَ  ِإنِّى اللَُّهمَّ 

 87 اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن و الكسل و البخل

 364-191 اللهم هذا قسمي فيما أملك

 128 لن يغلب عسر يسرين

 228 العالنيةله أجران أجر السر و أجر 

 309 لو تأخر الهالل لزدتكم كالمنكل لهم

 319 َصَدَقةٌ  َوُغاَلِمهِ  فَ َرِسهِ  ِفي اْلُمْسِلمِ  َعَلى لَْيسَ 

 311 ليس من البر الصيام في السفر

ليس من بني سلمة إال مقاتل فمنهم من يقاتل طبيعة و منهم من يقاتل 

 رياء
227 

 94 ما أحل اهلل في كتابه فهو حالل

 128 َأْمَرْينِ  بَ ْينَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ُخي ِّرَ  َما

 138 ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن

 228 من غازية تغزو في سبيل اهلل ام
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 327 ما نقصت صدقة من مال

 240 ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

 277 اهللمثل القائم على حدود 

 57 َوتَ َراُحِمِهمْ  تَ َوادِِّهمْ  في اْلُمْؤِمِنينَ  َمَثلُ 

 220 نفر أربعة مثل األمة هذه مثل

 374 َتْطُهرَ  َحتَّى لُِيْمِسْكَها ثُمَّ  فَ ْليُ َراِجْعَها ُمْرهُ 

 237 مروه فليتكلم و ليستظل و ليقعد و ليتم صومه

 268 المسلم أخو المسلم ال يظلمه و ال يسلمه

 139 المكيال مكيال مكيال أهل المدينة

 240 لي وليا لي وليا فقد بارزني بالمحاربةأهان من 

 343 من حج فلم يرفث و لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم ه

 21 من حظ الرجل نفاق أيمه و موضع حقه

 223 من سم ع سم ع اهلل به و من يرائي يرائي اهلل به

 51 ءالعلماء أو ليماري به السفها من طلب العلم ليجاري به

 228 من غزا في سبيل اهلل و هو ال ينو في غزاته إال عقاال فله ما نوي

 54 وجمع له شمله غناه في قلبهمن كانت اآلخرة همه جعل اهلل 
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 182 أمة أمية ال نحسب و ال نكتبإنا 

 262 هلك المتنطعون قالها ثالثا

 131 َعَلْيُكْم ِمَن اأَلْعَماِل َما ُتِطيُقونَ يَا أَي َُّها النَّاُس 

 352-267 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي

 292 يا معاذ أتدري ما حق اهلل على العباد

 367-229 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

 289 يجزيك من ذلك الثلث

 337 بَ ْعًضا بَ ْعُضُكمْ  يَ ْقُتلْ  ال النَّاُس، أَي َُّها يَا

 340 يوم تأكلون فيه من نسككم
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 األعالمفهرس  

 الصفحة اسم العلم 

 21 ابن األثير

 243-228-220 أحمد بن حنبل

 186-80-35-24 مدياآل

 114-47 األخضري

 103 األسنوي

 189 األلوسي

 24 الباجي

 104 ابن برهان

 87 ابن بطال

 53 أبو بكر الوراق

 277-174 البوطي

 44 بن بية

 220 البيضاوي

 292 الحكيم الترمذي
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 169-100-52 ابن تيمية

 108 الجرجاني

 226 ابن جرير

 170 ابن الجوزي

 237-205 ابن الحاج

 219 الحارث المحاسبي

 286-223 ابن حجر

 270-255-226 ابن حزم

 232 الحليمي

 284-232 الحموي

 212 أبو حنيفة

 43-34 الخادمي

 219-86 الخطابي

 236-24 ابن خويز منداد

 268 الدريني

 104 ابن دقيق العيد

 327-292 الدهلوي
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 168-30 الراغب األصفهاني

-172-109-90-70 الرازي

252 

 225 ابن رشد

 156-146--77 الريسوني

 247-180 الزرقاني

-77-69-68-25 الزركشي

191 

 103 أبو زهرة

 260 الزناتي

 252-25 لسبكيا

 254-186-143-93 السرخسي

 143 السعدي

 152-95 السمعاني

 188 السيوطي

-37-26-25-24 الشاطبي

44-47-51-73-
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74-75-77-105-

110-121-132-

147-151-173-

187-191-209-

230-274-283-

286 

 211-183-72 الشافعي

 136 الشوكاني

 67 الشيرازي

 338 الشنقيطي

-43-41-33-32 الطاهر بن عاشور

55-84-90-113-

132-147-183-

202-204 

-329-304-285 الطبري

349 

 172-78-68 الطوفي
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 148-145 ابن عابدين

 332 العامري

 266 ابن عبد البر

 26 زعبد اهلل درا

-99-92-89-53 ابن العربي

138-192-232-

263-274 

 137-113 ابن عطية

 53 علي بن أبي طالب

-146-70-35-32 العز بن عبد السالم

172-194-232-

249-292-316 

-108-63-32-25 الغزالي

109-147-172-

229-262-264-

292-337 

 31 ابن فارس
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 233 الفضيل بن عياض

 251 الفيومي

 226 القاضي عياض

-145-104-39 القرافي

198-238-251-

260 

 137-85 القرطبي

 90 القرضاوي

 292 لقفال الشاشيا

-115-97-29-26 ابن القيم

170-211-219-

220-261-272 

 334 القونوي

 298-292 الكاساني

 127 ابن كثير

 69 الكعبي

 150 الكيالني
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-105-104-85-72 مالك بن أنس

186-214-226-288 

 30 الماوردي

 148-92 شلبيمصطفى 

 284-235 المقري

 332-316-100 المناوي

 31 ابن منظور

 235 ابن المنير

 235 ابن نجيم

 105 نعمان جغيم

 187-262 النووي

 62-45-44 اليوبي
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 القرآن الكريم
  التفسير و علوم القرآن:

، 2القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العرن، بريوت، دار الكتب العلمية، طأحكام  .1
 .م2003 -هد1414

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أبو السعود بن حممد العمادي، حتقيق: عبد   .2
  .القادر أمحد عطا، الرياض، مكتبة الرياض

 .األمني الشنقيطي، دار عامل الفوائدأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد  .3

، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الدين حممد بن عبد اهلل الزركشيالربهان يف علوم القرآن، بدر  .4
  .م1984 -هد1404، 3ط

 .1997-حممد الطاهر بن عاشور، تونس، دار سحنون، طالتحرير و التنوير، .5

 تفسري البحر احمليط، حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود  .6

 .م 1993 -هد1413، 01و آخرون، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 

، 1تفسري بن عرفة، حممد بن عرفة، حتقيق: جالل األسيوطي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط .7
  .م2008

اء إمساعيل بن كثري ،حتقيق: مصطفى السيد حممد و آخرون، تفسري القرآن العظيم، أبو الفد .8
 .م2000-هد1421، 1مصر، مؤسسة قرطبة، ط

قيق عبد الرمحن ، عبد الرمحن بن ناصر السعدي ، حترمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك .9
 .م 2002-ه1422، 2دار السالم ،ط  ،اللوحيق، الرياض

القرطيب ،  حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن  اهلل حممد بن أمحداجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد  .10
 م. 2006 -هد1427، 1الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

، دار إحياء الرتاث بريوت ،األلوسيحممد  ،يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين روح املعاين .11
 .العرن
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  .م1957 -هد1376، 1حماسن التأويل، حممد مجال الدين القامسي، ط .12

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، أبو حممد عبد احلق بن عطية ،حتقيق عبد السالم عبد  .13
 م2001- ده1422،  1الشايف ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،ط 

 م1993 -هد1414، 1حممد الرازي فخر الدين، بريوت، دار الفكر، ط  ،مفاتيح الغيب .14

لقرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين، حتقيق: فؤاد أمحد زمريل، دار الكتاب مناهل العرفان يف علوم ا .15
  م.1995 -هد1415، 1العرن، بريوت، ط

 :كتب السنة
، أبو عبد اهلل ،حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،القاهرة اجلامع الصحيح .1

 هد. 1400- 1،املطبعة السلفية،ط 

احلسني مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار اجلامع الصحيح ، أبو  .2
 )د.ت(إحياء الرتاث العرن .

 اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي( ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر .3

 .)د.ت( و آخرون ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العرن  

-هد  1417، 1ريوت ،دار ابن حزم ،طسنن أن داود ،أبو داود سليمان السجستاين ،ب .4
 م .1997

السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،حتقيق حسن عبد املنعم ،بريوت  .5
 م .2001-هد  1421، 1،مؤسسة الرسالة ،ط

 هد. 1344، 1السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،اهلند ،دائرة املعارف ،ط .6

 بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،باكستان ،جامعة الدراسات اإلسالمية .أبو  السنن الصغرى ، .7

 1410، 1شعب اإلميان ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط .8
 هد.

  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان،حممد بن حبان بن أمحد ،بريوت ،مؤسسة الرسالة . .9
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شعيب األرناؤوط ،عادل مرشد ،بريوت ،مؤسسة الرسالة املسند ،أمحد بن حنبل ،حتقيق  .10
 م . 1995-هد 1416، 1،ط

كم النيسابوري ،دار احلرمني ،ط املستدرك على الصحيحني ، أبو عبد اهلل احلا  .11
 م .1997-هد 1،1417

،بريوت الرمحن األعظمي املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيب .12
 ،املكتب اإلسالمي .

 القاهرة ،مكتبة ابن تيمية .املعجم الكبري ،أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، .13

بريوت ،دار الكتب العلمية املعجم الصغري ، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين،   .14
 م. 1983-هد 1403،

 

 :شروح الحديث 
 
 ،العيد، حتقيق: حممد حامد الفقي إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تقي الدين بن دقيق  .1

 م1959هد/ 1372القاهرة، 
اعيل، مصر، دار إكمال املعلم لفوائد مسلم، أبو الفضل عياض بن موسى، حتقيق: حيي إمس .2

 1998، 1الوفاء، ط
 م1993هد/ 1414، 1االستذكار، ابن عبد الرب، القاهرة، دار الوعي، ط .3
د، يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقيق: سعيد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين و األساني .4

 .م1989هد/1409أمحد، ط 
 حممد عبد الرمحن املباركفوري ،دار الفكر. .الرتمذيحتفة األحوذي يف شرح جامع  .5
اجلامع لشعب اإلميان، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: خمتار أمحد الندوي، اململكة  .6

 .م2003 -هد1423، 1الّرشد، ط العربية السعودية، مكتبة 
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 .ني لطرق رياض الصاحلني، حممد بن عالن الصديقي، بريوت، دار الكتاب العرنفاحلدليل ال .7
 شرح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن املباركفوري، دار الفكر.  .8
شرح السنة، احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب األرناؤوط، بريوت، املكتب اإلسالمي،  .9

 م.1983هد/ 1403، 2ط
  .بدر الدين حممد حممود العيّن، مصر، إدارة املطبعة املنريية شرح صحيح البخاري ، .10
، جالل الدين السيوطي و آخرون، حتقيق: رائد بن صربي، األردن، بيت هشروح سنن ابن ماج .11

 .)د.ت( األفكار الدولية
أبو زرعة، بريوت، دار إحياء عبد الرحيم بن احلسني ويل الدين ،طرح التثريب يف شرح التقريب  .12

 .)د.ت( الرتاث العرن
 . فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر، بريوت، دار الكتب العلمية .13
الفتح املبني بشرح األربعني، شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي، اململكة العربية  .14

 م. 2009هد/1430، 2السعودية، دار املنهاج، ط
اآلمال يف شرح حديث إمنا األعمال بالنيات، جالل الدين السيوطي، حتقيق: حممد منتهى  .15

 .م1998 -هد1419، 1عطية، دار ابن جرام، ط 
املنهاج يف شعب اإلميان، أبو عبد اهلل احلسني بن احلسن احلليمي، حتقيق: حلمي فودة، بريوت،  .16

 .م1979 -هد1399، 1دار الفكر، ط 
 . م2000 -هد1421، 1الشوكاين بريوت، دار ابن حزم، طحممد بن علي  نيل األوطار، .17

  المقاصد و أصول الفقه:
البغا، أثر األدلة املختلف فيها )مصادر التشريع، التبعية يف الفقه اإلسالمي(، مصطفى ديب  .1

أصول السرخسي، أمحد بن أن سهل السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء  .دمشق، دار اإلمام البخاري
 .م1993 -هد1414، 1الكتب العلمية، بريوت، طاألفغاين، دار 

 .)د.ت( دار الثقافة ،القاهرة ،الربديسي حممد زكريا ،أصول الفقه .2
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مؤسسة الثقافة  اإلسكندرية، السرييت، عبد الودود حسني وأمحد فراج أصول الفقه اإلسالمي،  .3
  .1990-1410-اجلامعية ،ط 

 .)د.ت( العرندار الفكر أصول الفقه اإلسالمي، حممد أبو زهرة، .4
 .)د.ت( أصول الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب، بريوت ، الدار اجلامعية .5
 .م2008 -ه1429، 16أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط  .6
بن القيم ،حتقيق بشري حممد عيون ،بريوت ، دار البيان ، ط  حممد بن أن بكرأعالم املوقعني،  .7
 .م2000- ده1421،  1

أفعال الرسول صلى اهلل عليه و سلم و داللتها على األحكام الشرعية، حممد سليمان األشقر،  .8
  .م1996 -هد1417، 5بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية و آثارها يف فهم النص، مسيح عبد الوهاب اجلندي، دار  .9
 .)د.ت( رالقمة، مص

حسن  ،عيل الصنعاين، حتقيق حسن السياغيحممد بن امسا مل،بغية اآلإجابة السائل شرح  .10
  .م1988 – ده1408بريوت ، مؤسسة الرسالة ،ط ، األهدل،

 ،1ط ،الشوكاين، حتقيق سامي بن العرن، الرياض، دار الفضيلة حممد بن علي إرشاد الفحول، .11
 م.2000-ده1421

السبكي، حتقيق: شعبان حممد إمساعيل، مكتبة اإلهباج يف شرح املنهاج، علي بن عبد الكايف  .12
 .م1981 -هد1401الكليات األزهرية، 

 م. 2010-ه1431، 1بريوت ، دار ابن حزم ،ط املقاصدي، نور الدين اخلادمي. االجتهاد .13
اإلحكام يف أصول األحكام، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم، حتقيق: أمحد حممد شاكر،  .14

 د.ت(.) بريوت، دار األفاق اجلديدة
،        1يف أصول األحكام،علي بن حممد اآلمدي، الرياض، دار الصميعي ،ط  اإلحكام  .15

1424-2003. 
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أبو الوليد سليمان الباجي، حتقيق حممد علي فركوس، دار البشائر اإلشارة يف معرفة األصول،  .16
 اإلسالمية.

 -هد1426، 1ة، طإبراهيم بن موسى الشاطيب، بريوت، املكتبة العصري إسحاق: أبو االعتصام .17
 .م2005

اإلمام يف بيان أدلة األحكام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم، حتقيق: رضوان خمتار بن  .18
 .م1987 -هد1407غريبة، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 

الزركشي،  الكويت، وزارة األوقاف و الشؤون الدينية  درالبحر احمليط، بدر الدين حممد بن هبا .19
 .م1992 -هد1413، 2اإلسالمية، ط

الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل اجلويّن، حتقيق: صالح بن حممد بن عويضة،    .20
 .م1998 -هد1418دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

ن علي بن يوسف الشريازي، حتقيق: حممد حسن بصرة يف أصول الفقه، أبو إسحاق إيراهيم بتال .21
  .هد1403، 1هيتو، دمشق، دار الفكر، ط

 .1،1947ط  ،مطبعة األزهرمصطفى شليب،  حممد تعليل األحكام، .22
لدراسات ، دار البحوث لجمدي حممد عاشور،دنكر اإلمام الشاطيب، فالثابت و املتغري يف  .23

 .م2002-ه1423، 1اإلسالمية و الرتاث، ط 
 .هد 1423-قطر ، وزارة األوقاف ،ط  ،، أمحد الريسوينحقوق اإلنسان حمور مقاصد الشريعة   .24
رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، صاحل بن عبد اهلل بن محيد، اململكة العربية السعودية، جامعة  .25

 .هد1403، 1أم القرى، ط
 5ياض ، مكتبة الرشد ،ط الر ني، سرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، يعقوب عبد الوهاب الباح .26

 .م2007-ه 1428،
 )د.ط( .الشاطيب و مقاصد الشريعة، محادي العبيدي، دار قتيبة .27
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شرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد الفتوحي، حتقيق: حممد الزحيلي، نزيه محاد، الرياض، مكتبة  .28
  .م1993هد/1413، 1العبيكان، ط

-1424  -، طدار الفكر ،بريوت القرايف،أبو العباس أمحد بن إدريس شرح تنقيح الفصول،  .29
  .م2004

 بريوت ،شرح مجع اجلوامع، جالل الدين حممد احمللى و معه حاشية العطار على مجع اجلوامع ، .30
 .دار الكتب العلمية

ق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، بريوت، مؤسسة ، حتقيجنم الدين الطويف شرح خمتصر الروضة، .31
  .م1987-ه 1407، 1الرسالة، ط 

 ،1ط ،االرشادمطبعة  ،بغداد ،حتقيق حممد الكبيسي ،أبو حامد الغزايلليل، غشفاء ال .32
 .م1971 –ه1390

 .ضوابط املصلحة، حممد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة .33
-ه 1422، 1نعمان جغيم ،األردن، دار النفائس ، ط طرق الكشف عن مقاصد الشارع، .34

 .م2002
أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء، حتقيق: أمحد بن علي سري املباركي، العدة يف أصول الفقه،  .35

 .م1990هد/1410، 2الرياض، ط
بيه، مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، بن عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، عبد اهلل  .36

2006.  
- ده1423، 1عبد العزيز بن عبد الرمحن بن ربيعة ، الرياض ،ط علم مقاصد الشارع، .37

 .م2003
هد/ 1418، 1العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي، منيب شاكر، الرياض، دار النفائس، ط .38

 .م1998
 الفصول يف األصول، أمحد بن علي اجلصاص، حتقيق: عجيل النشمي، وزارة األوقاف  .39
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  .م1994، 2و الشؤون اإلسالمية، ط
 أحسن، التشريع اإلسالمي لو أثره على مباحث أصو  الفقه املقاصدي عند اإلمام الشاطيب .40

  .م2008- ده1429، 1 ، طالقاهرة، دار السالمحلساسنة، ا
 .1431/2010-1فصول يف االجتهاد و املقاصد، نور الدين اخلادمي ،مصر ،دار السالم ط .41
واتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، حمب اهلل بن عبد الشكور البهاري، بريوت، دار الكتب ف .42

 .م2002 -هد1423، 1العلمية، ط
قواطع األدلة يف أصول الفقه، منصور بن حممد السمعاين، حتقيق: عبد اهلل بن حافظ احلكمي،  .43

 .م1998 -هد1419، 1الرياض، مكتبة التوبة، ط
 ،،بريوت ،دار ابن حزمقواعد األحكام يف مصاحل األنام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم .44

  .م 2003-هد 1424،   1ط 
-ه 1،1421ط  ،دمشق، دار الفكر عند اإلمام الشاطيب، إبراهيم الكيالين، قواعد املقاصد .45

  .م2000
-ه 1413 ،1دار ابن عفان،ط  ،مصرالقواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب، اجلياليل املريّن،  .46

 م.2002
القواعد الصغرى، العز بن عبد السالم، حتقيق: صاحل بن عبد العزيز آل منصور، دار الفرقان،  .47

  م1998 -هد1417، 1ط
 .م2004 – ده1424، 1حممد منظور اهلي، الرياض، مكتبة الرشد، ط القياس يف العبادات، .48
 .م2013، 1الريسوين، املنصورة ،دار الكلمة ،ط أمحدمدخل إىل مقاصد الشريعة، .49
 م1995 -هد1420، 1احملصول يف أصول الفقه، أبو بكر بن العرن، األردن، دار البيارق، ط .50
 .حتقيق جابر العلواين ،مؤسسة الرسالة، فخر الدين الرازي، يف علم أصول الفقه احملصول .51

 .)د.ت(
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-1429 -1ط بريوت ،املكتبة العصرية، ،املستصفى من علم األصول، أبو حامد حممد الغزايل .52
2008.   

املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية، حتقيق: أمحد بن إبراهيم الذروي، الرياض، دار الفضيلة،  .53
    .م2001 -هد1422، 1ط

 .دين اخلادمي، دار ابن حزم، )د.ت(املصلحة املرسلة حجيتها و ضوابطها، نور ال .54
املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية بني األصالة و املعاصرة، إحسان مري علي، دار الثقافة  .55

 .)د.ت(
 .)د.ت( فقه األولويات، دراسة يف الضوابط، حممد الوكيلي .56
 .م1996-ه1417، 1مصر ، دار الصفوة ، ط للشريعة اإلسالمية، بن زغيبة،املقاصد العامة  .57
الرياض ، الدار العاملية للكتاب  العامل، يوسف حامد املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، .58

 .م1994-ه 1415،  2االسالمي ، ط 
، دار املقاصد الكلية و اإلجتهاد املعاصر تأسيس منهجي و قرآين آلليات اإلستنباط، بريوت .59

 .م2001 -هد1421، 1احلوار، ط
م، دار 1998 -هد1419، 3املنخول من تعليقات األصول، حتقيق: حممد حسن هيتو، ط .60

 .الفكر، بريوت
 .حتقيق عبد اهلل دراز ،دار الفكر ،أبو إسحاق الشاطيب، يف أصول الشريعة  املوافقات .61
 .م1987الرسالة، الوجيز يف أصول الفقه، عبد الكرمي زيدان، بريوت، مؤسسة  .62
 
وليني، دار البشائر اإلسالمية، عبد احلكيم عبد الرمحن أسعد صمباحث العلة يف القياس عند األ .63

 .م2000 -هد1421، 2السعدي،  ط
 .مبدأ اعتبار املآل يف البحث الفقهي، يوسف بن عبد اهلل محيتو، مركز البحوث و الدراسات .64
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، 1األخضري، دمشق، دار الريادة، طمدارس النظر إىل الرتاث و مقاصدها، األخضر  .65
  .م2009هد/ 1430

مراعاة املالكية ملقاصد املكلفني، ميلود فروجي، رسالة مقدمة لنيل رسالة املاجستري يف أصول  .66
 .2012الفقه، كلية أصول الدين، اجلزائر، سنة 

، 1اإلسالمي، طمصاحل اإلنسان مقاربة مقاصدية، عبد النور بزة، الو.م.أ، املعهد العاملي للفكر  .67
  .م2008 -هد1429

   .م2001- ده1421،  1بريوت ، دار اهلادي ، ط  مقاصد الشريعة، طه جابر العلواين، .68
 .األكادميية اإلسالمية املفتوحة ، عياض بن نامي السلمي ،مقاصد الشريعة .69
 األردن ،دار،حتقيق حممد الطاهر امليساوي مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور،  .70

 .2001-1421- 2ط  ،النفائس
مقاصد الشريعة اإلسالمية و عالقتها باألدلة الشرعية، حممد سعد بن أمحد اليون، دار اهلجرة  .71

 .م1998 -هد1412، 1للنشر و التوزيع، اململكة العربية السعودية، ط
 حممد بكر امساعيل حبيب ،سلسلة دعوة احلق ، كتاب شهري مقاصد الشريعة تأصيال و تفعيال، .72

  .1427، سنة 216العدد 22حمكم ، السنة 
 م. 1981هد ، 1401، 1الكويت ،مكتبة الفالح ،ط .األشقر سليمان مقاصد املكلفني، عمر .73
بلقاسم حديد ،دمشق ، دار الكلم فيما يقتضيه الشرع و ال يقتضيه ، و مصادره موارد التكليف .74

 .م2009- ده1430، 1الطيب ،ط 
 )د.ت( ، ،يوسف البدوي ،األردن ،دار النفائسمقاصد الشريعة عند ابن تيمية  .75

 .م1984 -دار النهضة ، طنظرية اإلباحة، حممد سالم مدكور،  .76
   .م2007-ه1،1428حتياط الفقهي ،حممد عمر مساعي ،بريوت ،دار ابن حزم ،ط نظرية اال .77
، 5 املعهد العاملي للفكر االسالمي، ط نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين، .78

  .م1995- ده1416
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 الكتب. وي، عاملسيف شرح منهاج األصول، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األ لهناية السو  .79
 :الفقه على المذاهب 

، 1األم، حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: رفعت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء، مصر، ط .1
 .م2001هد/ 1422
 .)د.ت( عبد اهلل بن حممود املوصلي، دار الفكر العرن ،االختيار لتعليل املختار .2
البهجة يف شرح التحفة، أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل، بريوت، دار الكتب العلمية،  .3

 م.1998هد/ 1418، 1ط
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين، بريوت، دار   .4

 م.1986هد/ 1406، 2الكتب العلمية، ط
أمحد احلبان، بريوت، دار ، البيان و التحصيل، حممد بن أمحد بن رشد، حتقيق: حممد العرايشي .5

 .م1988 -هد1408، 2الغرب، ط 
ئق، عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي، القاهرة، املطبعة الكربى، تبيني احلقائق شرح كنز الدقا .6

 .)د.ت(1ط
التلقني يف الفقه املالكي ،أبو حممد عبد الوهاب املالكي ،حتقيق حممد ثالث سعيد الغاين  .7

 .)د.ت( ،الرياض ،مكتبة نزار مصطفى الباز
،دار الغرب شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق حممد حجي ،بريوت الذخرية، .8

 م  1994 ، 1اإلسالمي ،ط
 .)د.ت(ىب، بريوت، املكتبة الثقافيةصاحل عبد السميع اآل ،جواهر اإلكليل شرح خمتصرخليل .9

رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، علي معوض،  .10
 م.2003هد/ 1423الرياض، دار عامل الكتب، ط 

 .)د.ت( ياعلى خمتصر خليل، حممد عليش، مكتبة النجاح، ليبشرح منح اجلليل   .11
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، 1فتح القدير، كمال الدين حممد بن اهلمام، بريوت، دار الكتب العلمية، ط .1
 م. 2003هد/2424

 .الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل، بريوت، دار الكتب العلمية .2
ور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق: حممد أمني كشاف القناع عن منت اإلقناع، منص .3

 .)د.ت( الضناوي، عامل الكتب
 .)د.ت( دار املعرفة،خسي، بريوت ر املبسوط ، مشس الدين الس .4
اجملموع شرح املهذب، أبو زكريا حمي الدين ين شرف النوري، حتقيق: حممد جنيب املطيعي، جدة،  .5

 .)د.ت( مكتبة اإلرشاد
، 1حتقيق: حممد منري الدمشقي، مصر، إدارة املطبعة املنريية، ط زم، حبن علي احمللى،  .6

 .هد1352
هد/ 1415، 1املدونة الكربى، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط .7

 .م1994
القاضي عبد الوهاب، حتقيق: محيش عبد احلق، بريوت، دار  ،املعونة على مذهب عامل املدينة .8

 .م1999هد/ 1419، 1الفكر، ط
املعيار املعرب و اجلامع املغرب، أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي، املغرب، وزارة األوقاف، ط  .9

 .م1981هد/1401
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق الشريازي، حتقيق: حممد الزحيلي، دمشق،  .10

  .م1992هد/1412، 1دار القلم، ط
حتقيق: أبو الوفا األفغاين، اهلند، جلنة إحياء خمتصر الطحاوي، أمحد بن حممد الطحاوي،  .11

 املعارف
، 1مدونة الفقه املالكي و أدلته، الصادق عبد الرمحن الغرياين، بريوت، مؤسسة الريان، ط .12

  .م2002هد/ 1423
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مغّن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيّن، بريوت،  .13
  .م1997هد/ 1418، 1دار املعرفة، ط

 .)د.ت( ، ابن عابدين، جمموعة الرسائل نشر العرف .14
 الفقه العام:

عمر حممد عبد العزيز، اإلمارات.ع.م، ،أحكام املعامالت املالية بني التعبد و معقولية املعىن   .1
 .م2010هد/ 1431، 1إدارة البحوث، ط

 .)د.ت( الفتاوى الكربى الفقهية، أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي، دار الفكر .2
 .1985 – 1405، 02الفقه اإلسالمي و أدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط  .3
 م1973، 2فقه الزكاة،  يوسف القرضاوي.بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط .4

 
 .1998-1418 ،1، ط دار الفكر ،دمشق ،، مصطفى أمحد الزرقااملدخل الفقهي العام .5
 ،مصر ،فريد حممد واصل رنص ،الفقه و التشريعاملدخل الوسيط لدراسة الشريعة اإلسالمية و  .6

 )د.ت( .املكتبة التوفيقية
حممد مصطفى  ،املدخل يف الفقه اإلسالمي تعريفه و تارخيه و مذاهبه نظرية امللكية و العقد .7
   .م1985 -هد1405 ،10ط ،الدار اجلامعية   ،شليب
 .هد1427األوقاف و الشؤون الدينية، الكويت،  ةاملوسوعة الفقهية الكويتية، وزار  .8
دار  ،حسني و عبد الودود حممد السرييت أمحد فراجالنظريات العامة يف الفقه اإلسالمي و تارخيه،  .9

 .1992، النهضة العربية
 .م 1997 -هد  1417 جامعة دمشق ، النظريات الفقهية، فتحي الدريّن، .10
 .م1992هد/ 1414، 1دار القلم، طالنظريات الفقهية، حممد الزحيلي، دمشق،  .11
  .م1996 -هد1416، 1بكر بن عبد اهلل أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط النوازل، .12
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 القواعد الفقهية:
األشباه و النظائر، عبد الوهاب بن عبد الكايف السبكي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، علي  .1

 .م1991هد/ 1411، 1حممد عوض، بريوت، دار الكتب العلمية، ط
األشباه و النظائر يف قواعد و فروع فقه الشافعية، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  دار  .2

 .م1983 -هد1403، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
أنوار الربوق يف أنواء الفروق، القرايف،  حتقيق: حممد أمحد سراج و علي مجعة حممد، القاهرة، دار  .3

  م 2001 -هد1421، 1السالم، ط
القواعد، أبو عبد اهلل حممد بن حممد املقري، حتقيق: أمحد بن محيد، اململكة العربية السعودية،  .4

  .جامعة أم القرى
غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه و النظائر، أمحد بن حممد احلنفي احلموي، بريوت، دار  .5

 .م1985 -هد1405، 1الكتب العلمية، ط
أمحد بن عبد اهلل الضوحيي، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن  قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة، .6

 .هد1428سعود، ص 
  .دار ابن حزمية، حممد صدقي بن أمحد البورنو، موسوعة القواعد الفقه .7

 الكتب العامة:
أحكام الصيام و فلسفته يف ضوء القرآن و السنة، مصطفى السباعي، بريوت، املكتب   .1

 .هد1397، 3اإلسالمي، ط
 .ي، دار الكتب اإلسالميةو  األربعة، أبو احلسن علي النداألركان  .2
أساس التقديس، فخر الدين الرازي، حتقيق: أمحد حجازي السقا، القاهرة، مكتبة الكليات  .3

 .)د.ت( األزهرية
 .1996أسرار الصوم، أبو حامد الغزايل، حتقيق: ماهر املنجد، دمشق، دار الفكر، ط  .4
 هد.1401املعز خطاب، مطبعة اجملد، أسرار الصيام يف القرآن الكرمي، عبد  .5
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 م.2001-ه1421، 8اإلسالم عقيدة و شريعة، حممود شلتوت ،دار الشروق ، ط  .6
 تونس ،الشركة التونسية للتوزيع. الطاهر بن عاشور، حممد، االجتماعيأصول النظام  .7
قيق: أمحد عبد احلميد غراب، الرياض، دار اإلعالم مبناقب اإلسالم، أبو احلسن العامري، حت .8

 م.1988هد/ 1408، 1األصالة، ط
  .2003-1423، 1،القاهرة مكتبة الصفا ،ط إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزايل  .9

 .)د.ت( دبدائع الفوائد، ابن القيم، حتقيق: علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائ .10
احملسن بن عبد العزيز العسكر، الرياض، مركز تدبر بدائع املعاين يف آيات الصيام، عبد  .11

 م.2011هد/ 1422، 2للدراسات، ط
هد/ 1412، 3تاريخ الفقه اإلسالمي، عمر سليمان األشقر، عمان، دار النفائس، ط .12

  .م1991
تبصرة احلكام يف أصول األقضية و مناهج األحكام، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، الرياض،      .13

 م 2003هد/1413تب، ط دار عامل الك
، 6جامع العلوم و احلكم، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، بريوت، دار املعرفة، ط  .14

 .م1996 -هد1417
-ه1426 ،1 اهلل الدهلوي، حتقيق السيد سابق، بريوت، دار اجليل، ط ، ويلحجة اهلل البالغة .15

  .م2005
 ،2خليل، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط عماد الدين ،حول إعادة تشكيل العقل املسلم .16

 .هد1405
درء تعارض العقل و النقل، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل  .17

 .م1991 -هد1411، 2اململكة العربية السعودية، جامعة حممد بن سعود، ط
، 1دار الشروق، ط دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية، يوسف القرضاوي، القاهرة، .18

 .م2001



                                        قائمة المصادر و المراجع.

 

456 
 

شأن الدعاء، أبو سليمان محد بن حممد اخلطان، حتقيق: أمحد يوسف الدقاق، ، دمشق، دار  .19
 .م1992 -هد1412، 2ط،الثقافة العربية 

، 2الشريعة اإلسالمية يف القرآن الكرمي، عبد السالم التوجني، بنغازي، دار الكتب، ط .20
 م.1997هد/416
 .القاهرة، مكتبة دار الرتاث ابن القيم ،القضاء و القدر و التعليل،شفاء العليل يف مسائل  .21
الصواعق  املرسلة على اجلهمية و املعطلة، ابن القيم ، حتقيق: علي بن حممد الدخيل اهلل،  .22

 .)د.ت( الرياض، دار العاصمة
 م.1979هد/ 1399، 4يتو، دمشق، دار العلم، طهالصوم فقهه و أسراره، حمي الدين  .23
، 1الصيام بني الطب و اإلسالم، حممود ناظم النسيمي، اللجنة العلمية لنقابة أطباء حلب، ط .24

 م. 1963هد/ 1383
بن القيم، حتقيق: نايف بن أمحد  حممد بن أن بكرالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،  .25

 .)د.ت(احلمد، دار عامل الفوائد 
هد/ 1413، 13القاهرة، دار الشروق، طالعدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب،  .26
  .م1983

، 2العبودية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: علي حسن عبد اجمليد، دار األصالة، ط .27
 .م1999

 .مد1999، 1عوامل الشهود احلضاري ، عبد اجمليد النجار، بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط   .28
فوائد الصوم، عز الدين بن عبد السالم، حتقيق: عبد اهلل نذير أمحد، بريوت، دار ابن حزم،  .29

 م 1992هد/ 1412، 1ط
قضية اخلري و الشر يف الفكر اإلسالمي أصوهلا النظرية و جوانبها التطبيقية، حممد السيد اجللني،   .30

 م1981، 2دار العلوم، جامعة القاهرة، ط
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ج عبد الرمحن بن رجب، حتقيق: ياسني حممد السواس، بريوت، دار لطائف املعارف، أبو الفر   .31
 .م1999هد/ 1420، 5ابن كثري، ط

تحسني النيات، أبو عبد اهلل حممد بن حممد العبدرى بن احلاج، بتنمية األعمال إىل املدخل   .32
 .)د.ت( بريوت، دار الكتب العلمية

 .)د.ت( القاهرة ، دارالفضيلة مراصد الصالة يف مقاصد الصالة ، قطب الدين القسطالين ، .33
 -هد1346، 2معيار العلم يف فن املنطق، حممد أبو حامد الغزايل، مصر، املطبعة العربية، ط .34

  .م1927
 (.الوعد األخروي، شروطه و موانعه، عيسى بن عبد اهلل السعدي، دار عامل الفوائد، )د.ت .35

 :الفضائل و التزكية 
 .ده1405، 4بريوت ،دار اقرأ،ط املاوردي،  أبو احلسنأدب الدنيا و الدين، .1

،  2بن القيم ،بريوت ، دار املعرفة ،ط حممد بن أن بكر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، .2
   .م1975- ده1395

حتقيق خالد عبد اللطيف العلمي ،دار الكتاب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،  بوذم اهلوى، أ .3
 .1998 -1418 ، 1العرن ، ط

 عطا، بريوت، دار الكتب العلمية الرعاية حلقوق اهلل، احلارث احملاسيب، حتقيق: عبد القادر أمحد .4
 .)د.ت(

 .)د.ت( .حتقيق ،حممد عزير مشس ، دار عامل الفوائدروضة احملبني و نزهة املشتاقني، ابن القيم،  .5
م، حتقيق: أمحد شجرة املعارف و األحوال و صاحل األقوال و األعمال، عز الدين بن عبد السال .6

 .م2003هد/1424، 1فريد املزيدي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط
القصد و الرجوع إىل اهلل، احلارث احملاسيب، حتقيق: عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية،  .7

 .م1986 -هد1406، 1بريوت، ط 
 .)د.ت( دار الكتب العلمية بريوت، ، القيم ابن مدارج السالكني، .8
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 :األبحاث و الدراسات 

أثر القصود يف التصرفات و العقود، من جمموعة حبوث فقهية معاصرة، عبد الكرمي زيدان،  .1
   .م1986هد/ 1407، 1مؤسسة الرسالة، ط

 ضوابط إسقاط احلقوق يف الفقه اإلسالمي، أمحد مصطفى سليمان، كلية العلوم اإلسالمية، .2
  .م2008 -هد1429اجمللد األول، العدد الثاين، 

إسالمية  .و التشريعي مقاربة مقاصدية، عبد الرزاق و ورقية القصد يف القرآن الكرمي بني التكويّن .3
 .2013سنة  ،57املعرفة، العدد 

، 16، جملة جامعة دمشق، اجمللد احلاملصلحة املرسلة و تطبيقاهتا املعاصرة، عبد اهلل حممد ص .4
  .م2000العدد األول، سنة 

     االقتصاديةمقاصد قرآنية يناط هبا التمكني األسري، علي أسعد، جملة جامعة دمشق للعلوم  .5
  2010.، العدد الثاين، سنة 26و القانونية، اجمللد 

 مقاصد احلج يف القرآن الكرمي ،عادل بن علي الشدي ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة  .6

 هد.1429ة ،ذو القعد44و الدراسات االسالمية ،العدد

الوظائف الرتبوية و الدعوية ملقاصد األحكام الفقهية، وصفي عاشور أبو زيد، جملة املسلم  .7
 . 144م، العدد 2012املعاصر، سنة 

  القواميس و المعاجم:
اسل، بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق حممد ب الزخمشري، أبو القاسم جار اهلل أساس البالغة، .1

  .1998-1،1419ط
 .)د.ت(الكويت ،حممد مرتضى الزبيديتاج العروس،  .2
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، دار الشؤون الثقافية بغداد، ،ألنبارياالزاهر يف معاين كلمات الناس، أبو بكر حممد بن القاسم  .3
 .2،1989ط 

 ،املطبعة األمريية ،، مصرالقاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي .4
 .3،1301ط

 . 1419  -2، بريوت، مؤسسة الرسالة، طبن موسى الكفوي الكليات، أن البقاء أيوب .5
 )د.ت( .دار املعارف ،القاهرة ،لسان العرب، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور .6
 .)د.ت( ،بريوت ، مكتبة لبنان تار الصحاح، حممد بن أن بكر بن عبد القادر الرازي خم .7
 .)د.ت( بريوت، مكتبة لبناناملصباح املنري، أمحد بن علي الفيومي،  .8
معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي،   احلسني بن حممد الراغب  األصفهاين، حتقيق: يوسف  .9

 .م2006 -هد1427البقاعي، بريوت، دار الفكر، 
 .ه1425، 4، طقاملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشرو  .10
 املبارك بن حممد بن األثري، دار بن اجلوزي.جمد الدين النهاية يف غريب احلديث و األثر. .11

 :التراجم 
 .م2002، 15األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلوم للماليني، بريوت، ط  .1
شذرات الذهب، شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي بن أمحد العكري، حتقيق: عبد القادر  .2

 م.1992 -هد1413، 1ريوت، دار ابن كثري، ط األرناؤوط و حممد األرناؤوط، ب
طبقات الصوفية أبو عبد الرمحن السلمي، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  .3

 .م2003 -هد1414، 2العلمية، ط 
، 4فوات الوفيات حممد بن شاكر الكتيب، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط .4

 .م1974
)د.ت( .معجم املؤلفني، عمر بن رضا، بريوت، دار إحياء الرتاث العرن .5
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