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  : مقدمة 
، أهلمونور دروب التقوى و ، علم آدم األمساء كلها وفهم، و أنعمسبحان من خلق كل شيء و 

كان للناس كافة ، و هي أقومق باحلق وهدى للي ، ونصر احلمتمبعث حممدا باهلدى فأكمل الدين و و 
عرتته ، وعلى آل بيته و لى نبيك املكرموزد وبارك عسلم ، فاللهم صل و دعوته آفاق األمم فشملت

 . سلمو 
 :التعريف بالموضوع

أنلل الدين ، فقد خلق اخللق حلكمة و  شرع سدى ينلل الاهلل تعاىل مل خيلق شيئا عبثا وملإن 
ألن األزمنة تتبدل ، و صاحل خلقه واستحقاق خالفتهمم تضمن، حتقق وحدانيته وعبوديته و لغاية

دين بشريعة مشلت آباد تعاىل ال، فقد حفظ سبحانه و ل دوام احلالبات من احملا، و والظروف تتغري
لكل واقعة ، و ه اخلاصة، فإذا كان لكل زمن وقائعاآلجل، وكفلت مصاحل الناس يف العاجل و اللمان

هو عة منها قبل تنليل احلكم عليها و عاة ما تؤول إليه كل واق، فقد اقتضى الشارع مراصخلااحكمها 
صي يف مثل هذه املوضوعات التق، ما حّصل يل شرف البحث و ألفعالما يعرف مبراعاة مآالت ا

ية لفقه املآالت يف ضوء الكتاب والسنة وخمتلف آراء ، بدراسة تقعيديف األمهية، الغاية احلساسة
 . األصولينيالفقهاء و 

 :املطروحة هبذا الصدد كاآليتاإلشكالية  :البحث إشكالية
 .؟، وحجيتها؟ وما مدى صلتها باعتبار املآل واملقصد الشرعيـ ما حقيقة قواعد املآل 

 : أهمية الموضوع
لنظرة إليه ا، و موضوع قدمي حديث آالت أمهية كبرية، لجلت يف كونهيكتسي موضوع قواعد امل

 . تعاقب األحداثممتدة مع طول اللمن و 
مصاحل العباد يف  ، تسعى كلها حنو حتقيقأصولياوعة فقهيا و متنخمتلفة و  يةقواعد املآلـ هذه ال
 .العاجل واآلجل
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ـ هو موضوع حيتاجه اجملتهد للنظر فيه قبل تنليل احلكم على الواقعة ، فرياعي بذلك حتقيق  
 .مقاصد الشارع من تشريع احلكم 
 : أسباب اختيار الموضوع

 .ختدمهعن أصل مراعاة املآل و  عرف على القواعد الي تتفرعـ الت 9
الي اتصفت  املآلية خبالف الكثري من الدراساتـ هو موضوع خاص جبانب القواعد  8

 .بالشمول والعموم 
تفويت يضمن عدم جة املاسة للمجتهد عند اجتهاده و هو موضوع علمي دقيق يليب احلاـ  4

 .احلكماملصلحة املبتغاة من 
  .الفقهاألصول و  واملقاصد والقواعد جيمع بنيـ  3

 : أهداف البحث
  .حول ماهية القواعد املآلية وااللتباسـ كشف الغموض  9
 .لعلماء من حجية هذه القواعدـ بيان موقف ا 8

 : صعوبات البحث
تدرس  ، حيث مل طبيقي للقواعد املآليةتللجانب ال ـ وجدت صعوبة يف مجع املادة العلمية 9
، ما جعلين أتقصى كل قاعدة على حدة عند املذاهب جمتمعة إال عند اإلمام الشاطيب  من قبل
 . األخرى 
لف املذاهب وداخل املذهب الواحد، فمرة حيتجون هبا، القواعد املآلية عند خمتب جاجاالحتـ   8

 .بني عدها كدليل شرعيو  بني العمل هبا،والتمييل  هنا بغري امسها،ومرة ال حيتجون هبا، و تارة يسمو 
 : منهج البحث

اعتمدت املنهج ، كما  دت املنهج الوصفي التحليلي خالل الدراسة النظرية التأصيليةاعتم
 . املآليةبالقواعد  االستداللذلك من خالل  عرض آراء املذاهب يف التطبيقي املقارن و 
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 :منهجي في البحث
املصدر، مث الكتاب، مث الباب، مث اجللء والصفحة  اسمبذكر  الو األحاديث إىل مظاهنــــ ع 8

، إذا كان يف غري ومصدر احلكم ، مث ذكر حكم احلديثان يف أحد الصحيحني، إن كورقم احلديث
 .الصحيحني 
 .                    مل ورد له قول يف مسألة ما، أو تعريف عدا املعاصرينـ ترمجت لكل عا 5
 .          كتابه املوافقاتمس الي وردت عن اإلمام الشاطيب يفلية اخلكتفيت بذكر القواعد املآـ ا  7
 . األدلة مث استنتجت طبيعة اخلالف بينهم رض املسائل ذكرت أقوال العلماء و ـ خالل ع 2

ـ ذكرت عن كل قاعدة تطبيقات منوذجية توظف القواعد املآلية، مبثال واحد عن كل مذهب 
 .   دة اخلامسة ذكرت األمثلة الي ذكرها اإلمام الشاطيبمن املذاهب األربعة، ويف القاع

 : الدراسات السابقة
 :حظي البحث بعدة دراسات قيمة أذكر منها

ـ كتاب اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات لعبد الرمحان بن معمر السنوسي يف دراسة  9
خصص الباب : مقارنة يف أصول الفقه ومقاصد الشريعة اإلسالمية، حيث قسم كتابه إىل أربعة أبواب

، وخصص األول حلقيقة املآل وحتليل بعض جوانبه، ويف الباب الثاين ذكر مظاهر اعتباره يف كتاب اهلل
الباب الثالث للجانب التأصيلي للمآل وما يتفرع عنه من قواعد، أما الباب الرابع فبني من خالله 

 .     آثار اعتبار املآل وتعارض املآالت
أثرها الفقهي لوليد علي احلسني عضو هيئة التدريس بكلية اعتبار مآالت األفعال و ـ كتاب  8

أوهلا : أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، حيتوي أربعة أبواب الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم،
لبيان حقيقة مآالت األفعال، وثانيها أدلة اعتبار املآل، وثالثها لدراسة قواعد اعتبار املآل، مث الرابع 

 .       فذكر فيه أثر اعتبار مراعاة املآل
ه رسالة ماجستري، قدم بكلية ـ سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية حملمد هشام الربهاين، أصل 4

القسم : العلوم جامعة القاهرة ومنح صاحبه درجة املاجستري بتقدير ممتاز، وقد قسم كتابه إىل قسمني
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األول تضمن بابني، الباب األول بثالثة فصول، وفيها تكلم عن أركان معىن الذرائع وصلتها مبفردات 
معان قد تطلق على الذرائع كاألصل والدليل  مشاهبة هلا، أركان الذرائع وخواصها، مث تطرق إىل

والقاعدة، ويف الباب الثاين تناول أقسام الذرائع وأحكامها وأثر خمالفة حكمها يف ثالثة فصول على 
 .الرتتيب

أما القسم الثاين فتضمن ثالثة أبواب، الباب األول خصص ألدلة سد الذرائع من الكتاب 
يف اجتهاد الصحابة والتابعني واملذاهب األربعة، وختم بالباب  والسنة، والباب الثاين ألدلة اعتباره

 .            الثالث لبيان نوع اخلالف حول سد الذرائع
ـ كتاب احليل الشرعية بني احلظر واإلباحة لنشوة العلواين، حيث قسمت املؤلفة كتاهبا إىل  3

لحيل الشرعية، والباب الثاين الباب األول قدمت من خالله دراسة موضوعية فقهية ل: مخسة أبواب
ذكرت خالله األدلة الفقهية للحيل، ويف الباب الثالث أسباب احليل وعالقتها بعلم النفس والقانون، 

، وختمت خبامس األبواب واالستحالفمث يف الباب الرابع احليل يف األحوال الشخصية واهلبة واألميان 
 .        يف احليل يف املعامالت املالية

إلضافة الي جاء هبا هذا البحث، أنه خصص لدراسة القواعد والرتكيل على حجيتها أما ا
        . وتطبيقاهتا

 : الخطة المتبعة
 .، وخامتةاحثمبثالثة مكونة من مقدمة، و درست املوضوع وفق خطة 

تناولت يف املقدمة متهيد حول املوضوع الستخالص اإلشكالية، بعدها تطرقت إىل أمهية 
 ...املنهج املتبع من خالله اختياره وأهدافه وأهم الصعوبات مت  وأسباباملوضوع 
والقاعدة املقصدية، املفهوم والتأصيل، املآل املقصدي : خصصته للبحث يف املبحث التمهيدي 

، واملآل، ويف الثاين أدلة اعتبار املآل مطالب، يف األول حقيقة القاعدة املقصدية وقسمته إىل ثالثة
، فخصصته للبحث يف حقيقة القواعد املآلية ألول، أما املبحث ارابع حكمة اعتبار املآلذكرت يف الو 

قاعديت الذرائع واحليل يف مطلب، مت مطالب،  ملآل واملقصدية، وقسمته إىل ثالثة:حجيتها وعالقتها با
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ة قاعديت االستحسان ومراعاة اخلالف يف مطلب، وخصصت املطلب الثالث لقاعدة املصاحل املشروع
ألهم تطبيقات هذه  وخصصت املبحث الثاين ،باألصل إذا اكتنفتها من اخلارج أمور ال ترضى شرعا

 .، مع بعض التوصياتألهم نتائج البحث مث خامتةالقواعد يف املذاهب األربعة، 



 

 

 
 :مبحث تمهيدي

 المآل المقصدي والقاعدة المقصدية، المفهوم والتأصيل

 
 حقيقة القاعدة المقصيدية  والمآل :األولالمطلب 

 أدلة اعتبار المآل: المطلب الثاني

 حكمة اعتبار المآل: المطلب الثالث
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 :تمهيد
وف ، بسبب ظر على حمله تشريع احلكم عند تنليلهقد ال يتحقق املقصد الشرعي من       

؛ لذا للم اجملتهد ضرورة النظر يف ما تؤول ومالبسات أحاطت بواقع اإلنسان، فيحل الضرر بدل النفع
نقيض ، حيدث ختلف أحدمها ألحكام مع ما حتققه من مقصد شرعي، نظرا ملا بينهما من تالزمإليه ا

                                  .                                        ما يبتغيه الشارع
مراعاة املآل واحلكمة من  ؟ وما الدليل على حجيةفما هو مفهوم القاعدة املقصدية واملآل

 ؟ذلك
 .والمآل حقيقة القاعدة المقصدية: المطلب األول

وإن تعمق يف جانب خاص منها فال ينبغي له التجاوز دون اإلحاطة  املآالت إن الباحث يف
ا فيما سيأيت يف قادم هذا ، ملا بينها وبني املآل من عالقة نتداركهاساسي وهو القصدية منهألباملنطلق ا
 .املبحث

  .المقاصد اعدو ق تعريف: الفرع األول
 :القاعدة لغةـ تعريف  0
قواعد اهلودج و " ، 2 " وما يرتكل عليه" ، 1 "، وقواعد البيت أساسهقعد يقعد قعودا"مصدر  

َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمْسَاِعيُل   :قال تعاىل. 3"يف أسفلهخشبات أربع معرتضات 
 .[ 987اآلية ] البقرة   َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 

 : ـ تعريف القاعدة اصطالحا  9
 : بعدة تعريفات منها االصطالحة يف تعرف القاعد

  
                                                           

 591، ص 8ج ( لعلمية، بريوت املكتبة ا) املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن علي الفيومي، أبو العباس  1 
  453، ص 9م، ج 9122ه ـ 9312: 8، ـط(دار النفائس)جممع لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي ، حامد صادق قنييب،  2
، ج (دار الفكر، دمشق، سورية)معجم مقاييس اللغة، أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق عبد السالم حممد هارون،  3
 (  911ـ  912)، ص 5
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 2"لية منطبقة على مجيع  جلئياهتا قضية ك:" بقوله 1عرفها اجلرجاين
وألن ؛ ...3، أو لغوية فقهية كانت، أو أصولية ،خمتلف أنواع القواعدعام يضم  تعريف هذاو 

من  االستعمالأوىل يف  ، فهو لفظا مجيع األركان على وجه احلقيقةالتعبري بلفظ قضية أمت وأمشل لتناوهل
 4أمر، صورة ،، مثل حكمىظ أخر األف

 : ـ تعريف المقاصد لغة 3
وقصد فالن يف "، 5"والقصد استقامة الطريق، "دقصد يقصد قصدا فهو قاص"مصدر : القصد

 .6" مشيه إذا مشى سويا
وقصدت الشيء وله وإليه قصدي "، [ 91اآلية ] لقمان   َواْقِصْد يف َمْشِيكَ   :قال تعاىل 

 .7 "وكسرها حنو مقصد معنيومقصدي بفتح الصاد 
  

                                                           
،  9841ه ـ  797، 731( ) أبو احلسن ) هو علي بن حممد بن علي اجلرجاين، احلسيين احلنفي ويعرف بالسيد الشريف  1

معجم املؤلفني، عمر بن رضا بن حممد بن حممد راغب بن عبد الغين  . ، من مؤلفاته شرح التذكرة النصريية يف اهليئة(م  9394
   897،  ص 7، ج(، بريوتدار إحياء الرتاث، العريب)كحالة الدمشقي، 

 891، ص 9،  ج 5، ط (دار الكتاب العريب، بريوت)التعريفات، بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق إبراهيم األبياري،   2
  99م ص  8111ه ـ  9389: 9قواعد املقاصد عند الشاطيب، عبد الرمحان إبراهيم الكيالين، دار الفكر، دمشق، سورية ، ط 3
     99م، ص  8117ه ـ 9382، ط (دار زدين، السعودية)القواعد الفقهية، مسلم بن حممد بن ماجد الدوسري، املمتع يف  4
العني، أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، حتقيق مهدي املخلومي وإبراهيم السامرائي، دار  5

 53، ص 5ومكتبة اهلالل، ج 
( دار إحياء الرتاث العريب، بريوت)مد بن أمحد بن األزهري اهلروي أبو منصور، حتقيق حممد بن عوض مرعب، هتذيب اللغة، حم 6
  877، ص 2م، ج 8119: 9ط
 513املصباح املنري، املرجع السابق، ص  7
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 : المقاصد اصطالحاتعريف ـ  4
هم دينهم هو أن حيفظ عليو : مقصود الشرع من اخللق مخسة:  1حامد الغلايل ويقول اإلمام أب

كل ما صول اخلمسة فهو مصلحة، و ماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األونفسهم وعقلهم ونسلهم و 
 .2دفعها مصلحة األصول فهو مفسدة و يفوت هذه 
وهو  ،ودرء كل ما يفوهتافاإلمام الغلايل حصر املقصد الشرعي يف حفظ األصول اخلمسة  

  .املقصود من وضع الشرع
كون عبدا قصد الشارع من املكلف إخراجه عن داعية هواه حىت ي: " 3ويقول اإلمام الشاطيب

 4"هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا 
وهو  ،ودرء كل ما يفوهتااملقصد الشرعي يف حفظ األصول اخلمسة فاإلمام الغلايل حصر 
واخلضوع هلل  االنقيادوهو  ،عرب عن املقصد األمسى للشارع ، أما الشاطيباملقصود من وضع الشرع

  .، يف مجيع األحوالتعاىل 
 :ن بتعريفات منهاياملعاصر بعض د عرفها وق
 . 5" كل حكم من أحكامها  الغاية منها واألسرار الي وضعها الشارع عند"ـ 

                                                           
،  9152ه ـ  515،  351) أبو حامد، امللقب حبجة اإلسالم،  ،هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغلايل الطوسي 1

، من مؤلفاته إحياء علوم الدين، طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، حتقيق (م 9999
 919، ص 7ه، ج  9394: 8، ط (هجر للطباعة والنشر والتوزيع)حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو، 

ه ـ 9394: الطوسي، حتقيق عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية ، طاملستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغلايل  2
  973م، ص 9114

شجرة النور اللكية . ، من تصانيفه اخلالصة(ه 711)هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهري بالشاطيب، تويف سنة  3
 849، ص 9، ج(هرةاملطبعة السلفية، القا)يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف، 

م، ج  9117ه ـ  9397: 9، ط (دار ابن عفان )املوافقات،  الشاطيب،  حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  4
 821، ص 8
  7، ص9114: 5مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي، دار الغرب اإلسالمي، ط 5
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هي املعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية و املرتتبة عليها ، سواء أكانت تلك املعاين ِحكما " 
هي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية اهلل و  ،جلئية أم مصاحل كلية أم مسات إمجالية

  1" ومصلحة اإلنسان يف الدارين 
غايتها و ؛ أو للمكلف تصب كلها يف معىن واحد سواء كانت مقاصد للشارع ريفاتعإذن وهي 
العباد على  حتقيق مصاحل اإلنسان يف العاجل واآلجل ؛ وألن الشريعة وضعت حلفظ مصاحلإمنا هي 

، ويللم املكلف حتري ذلك يف مجيع أفعاله بأن يكون قصده موافقا ملا قصده اإلطالق والعموم
 .2الشارع
  .واعد المقاصدتعريف ق ـ 5

 : ، وقد عرفت بأهنا ر دراستهاما كان متناثرا مما يسّ  صيغت مجلة املقاصد يف قواعد مجعت
ما يعرب به عن معىن عام ، مستفاد من أدلة الشريعة املختلفة ، الجهت إرادة الشارع إىل إقامته " 

 3" بين عليه من أحكام  من خالل ما
األزمنة مجيع األبواب واألشخاص و  شمللتالكلية، و  باألتساعتسم إذن تفالقاعدة املقاصدية  
 .4هو باملعىن اخلاص، ليخرج بذلك كل ما  عن معىن عام حيقق مقصود الشارع،كما تعربواألحوال
وخطوة يف غاية  امقعرضا قيما، و " املوافقات، واإلعتصام " قدم اإلمام الشاطيب يف كتابيه وقد 

تنظم مقاصد الشريعة ، مركلةيف شكل قواعد مبسطة و  املختلفةاألمهية بصياغة مجلة املقاصد 
  :يلي ما القواعدهذه ، أذكر من بني 5تيسر على الباحث تقصيها وفهمهاو  وتضبطها،

                                                           
: 9، ط(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر)نور الدين خمتار اخلادمي، االجتهاد املقاصدي حجيته، ضوابطه، جماالته،  1

 . 54ـ  558، ص 9م، ج9112ه ـ 9391
  83، ص 4املوافقات،  ج  2
  55م، ص  8111ه ـ 9:9389، ط(دار الفكر،دمشق، سورية)قواعد املقاصد عند الشاطيب،عبد الرمحان إبراهيم  الكيالين،  3

  57املرجع نفسه، ص قواعد املقاصد،  4
 5م، ص9118ه ـ 9398: 4، ط(الدار العاملية للكتاب اإلسالمي) نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين،  5
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 1التكاليف باملشاق اإلعنات فيه إىل أن الشارع مل يقصد 

عنها من قواعد ، وهذه القاعدة وما يتفرع 2معترب مقصود شرعا  مآالت األفعالـ النظر يف 
 .أصولية، هي حمل الدراسة

 .المآل تعريف: فرع الثانيال
لكل فن حقيقته، وحقيقة املآل تتطلب اإلحاطة بكافة دعائمه، لغرض اتضاح معامله، والسري 
حنو مواكبة تطوره، وخالل هذا املطلب يتسىن يل الوقوف على بعض من جوانبه، من تعريفه، وبيان 

  .د الشرعيمراتبه، مث صلته باملقص
 : ـ تعريف المآل لغة 

 ، ول إىل كرم وعنه ارتد، رجع وصار يقال فالن يؤ مآالآل إليه أوال وإياال وأيلولة و " مصدر 
 .3 "وآل الشيء رده

 :ـ تعريف المآل اصطالحا  9
يه عند تنليله التبعي الذي يكون عل االقتضاءحتقيق مناط احلكم بالنظر يف : عرفه السنوسي بأنه

 .4 االقتضاء، و البناء علي ما يستدعيه ذلك حصول مقصده من حيث
وذلك أنه ال ينبغي للمجتهد، أن يضع حكما ملسألة من املسائل، أو حيكم على فعل من 
أفعال املكلفني باالقدام أو اإلحجام قبل النظر إىل ما تؤول إليه، وأكد باألدلة واالستقراء التام، أن 

  . 5ذلك معترب يف أصل املشروعية
  

                                                           
 891، ص 8املوافقات، ج  1
  977، ص 5املرجع نفسه، ج  2
  44املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، ص  3
  91ه، ص 9383: 9ت ومراعاة نتائج التصرفات عبد الرمحان بن معمر السنوسي، دار بن اجلوزي، طاعتبار املآال 4
   971ـ  977، ص 5املوافقات، ج 5
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  .مراتب المآل: لثالثالفرع ا
منها  ، وإمنا هي مراتب لكلل تبني يل أهنا ليست مرتبة واحدةمن خالل دراسي ملآالت األفعا

، حيث يقوى الظن و الوسائل واألسباب املفضية  إليها، هذه املراتب تابعة ملراتب حكمها اخلاص
 : أربع مراتب كما يلين إمجاهلا يف وميك ،حبسب الوسيلة الي تؤدي إليهايضعف 
املؤدية إىل حصوله ويقصد به ما كانت الوسيلة : "كان قطعي التحقق ما :ألولىـ المرتبة ا 0

 .1"؛ حبيث يرتتب املآل املمنوع عنها على وجه القطع ذات إفضاء قوي
، 2هذا النوع من املآل متفق على وجوب مراعاته بناء على وجوب سد ذريعته باتفاق العلماء 
 .3له اإلمام القرايف حبفر اآلبار يف طريق املسلمني وإلقاء السم يف أطعمتهمومثل 

كانت الوسيلة املؤدية إليه يغلب  أي ما: " ما كان ظين التحقق ظنا غالبا :المرتبة الثانيةـ  9
 .4"على الظن إفضاؤها إىل املآل املمنوع واملفسدة احملرمة و ال يتخلف ذلك إال نادرا 

مام اإل حيث يرى ،لغلبة وقوعه 5مالك وأمحد بقطعي التحقق مانقه اإلماهذا النوع أحل 
  6"احلكم بغلبة الظن أصل يف األحكام " :أن الشاطيب

  

                                                           
  87املرجع نفسه، ص   1
 78، ص 8، ج(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)الفروق، أيب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف،  2
 78املرجع نفسه، ص  3
  82اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، املرجع نفسه، ص  4
  819املرجع السابق، ص أيب زهرة،  5
  734، ص 8االعتصام، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل، ج  6
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، فهذا مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا ما يغلب ترتب: " 1يقول اإلمام العل بن عبد السالم
 .2" يف أكثر األحوال الظن مقام العلمأيضا ال جيوز اإلقدام عليه ألن الشرع أقام 

 . بيع العنب للخّمار ،الفنتقت بيع السالح و : أمثلتهمن 
يلته تفضي إىل حصوله وهو ما كانت وس: " ا كان مظنونا ظنا غري غالبم :المرتبة الثالثةـ  3

وال ، وأداؤه إىل املفسدة ليس على وجه القطع ال تبلغ أن تكون يف غالب األحوال، كثرة إفضاء كثريا
 .3" وجه حيكم العقل برجحانهعلى 
 حنيفة باألصل وهو اإلذن وأن القطع ، حيث أخذ الشافعي وأبو4هنا موضع اختالف العلماءو 

؛ حلصول كثرة باالحتياطأما مالك وأمحد فأخذا و سدة منتفيان وال مرجح ألحدمها، الظن بوقوع املفو 
 . 5، فيقدم درأ املفاسد على جلب املصاحل الضرر مع أصل اإلذن

 ... ، عقد السلم  عليه وسلم عن اخللوة باألجنبية، بيوع اآلجالصلى اهلل هنيه : من أمثلته 
ىل وقوعه ال كانت الوسيلة املؤدية إ ويقصد به ما: "نادر التحققما كان : ـ المرتبة الرابعة 3

 .6"، والغالب فيها السالمة تفضي إليه إال نادرا
ن زراعة العنب خشية ، ومن أمثلته املنع م7هذا القسم اجتمعت األمة على عدم منعه وسده  

 .، املنع من اجملاورة يف البيوت خشية اللىن اختاذها مخرا

                                                           
) هو عبد العليل بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن أبو حممد السلمي الدمشقي املصري الشافعي امللقب بسلطان العلماء  1

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد (. ه 771ـ  577
  583ـ  589، ص 7، ج(دار بن كثري، دمشق، بريوت)اؤوط، العكري احلنبلي الدمشقي، حتقيق حممود األرن

دار القلم، )قواعد األحكام يف إصالح األنام، عل الدين بن عبد السالم، حتقيق نليه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية،  2
  911، ص 9م، ج8111ه ـ 9389: 9، ط9، ج(دمشق

  41اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات ، ص 3
  78الفروق، ص  4
  818أيب زهرة، املرجع السابق، ص  5
  48اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص  6
 78الفروق،املرجع السابق، ص  7
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ماال يرتتب مسببه إال نادرا ، فهذا ال حيرم اإلقدام عليه لغلبة : " بن عبد السالم يقول العل
 . 1"السالمة من أذيته 

  .عالقة المآل بالمقصد الشرعي: ابعر الفرع ال
تربز أمهية و  تربط بينهما،، تبني وجود صلة قيقة كل من املقصد واملآلبعد اإلطالع على ح 
   .مراعاهتما

ودرء  مصاحل اإلنسانجلب يف  ةاملتمثل اصدهامقحتقيق  ةم الشرعياحكفإذا كان األصل يف األ
وملا كانت هذه األحكام تتعلق مبقاصد املكلفني، فيللم عند تنليلها على أفعال املكلفني   ،املفاسد عنه

، وال تتحقق املصلحة إال بالنظر إىل املآل، إذ 2مراعاة ما تؤول إليه، كي ال تقع مناقضة ملراد الشارع 
ىل غري مراد ليا قد يفضي إجيعل التطبيق آ ،املقصد الشرعي وحده دون اعتبار للمآلإن استحضار 

؛ الرتباطهما جبوهر بني املآل واملقصد الشرعي وطيدة النجار أن العالقة ريى عبد اجمليدف، الشارع
 . 3املفاسد التشريع اإلسالمي القائم على جلب املصاحل ودرأ

ن املآل يف إ نصاري أن العالقة بني املقصد واملآل ذات طبيعة عضوية إذبينما يرى فريد األ
وطيدة له عالقة "ويقول  يعة يف مستقبل تنليل احلكم الشرعموعة مصاحل ومفاسد متوقحقيقته ميثل جم
نا وه... ، إذ املآل ليس سوى املصاحل أو املفاسد املتوقعة استقباال بعد إيقاع الفعل بقضية املقاصد

فإنه ميكن م املآل، وعليه ، لرتتبط جوهريا مبفهو تتداخل مباحث املصاحل الشرعية، واملقاصد التكليفية
  4"أن للمآل عالقة عضوية باملقاصد: القول

                                                           
 911قواعد األحكام، املرجع السابق، ص  1
  59ص م،8111ه ـ 9341: 8ط : 9، ج(دار التدُمرية )اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، وليد بن علي احلسني، 2
  48املقتضيات املنهجية لتطبيق الشريعة يف الواقع اإلسالمي الراهن، عبد اجمليد النجار، دار املستقبل اجللائر، ص  3
:  9، ط(معهد الدراسات املصطلحية واملعهد العايل للفكر اإلسالمي)املصطلح األصويل عند الشاطيب، فريد األنصاري،  4

  341م، ص  8113ه ـ 9383



 والقاعدة المقصدية، المفهوم والتأصيل يدالمآل المقص                     : مبحث تمهيدي
 

 

15 

جود فروق متيل  ، إال أن هذا ال ينفي و لعالقة بني املآل واملقصد الشرعيقيل عن ا لكن رغم ما
شرعي نظرا ، ومع ذلك تبقى فروق جلئية ال تلغي العالقة بني املآل واملقصد الكل منهما عن اآلخر

 .1روق هيلتعلقها مبجال املصلحة، وهذه الف
يف األحكام من جلب املصاحل و درأ املفاسد أو مها معا، أما  أن املقصد حيدد مسبقا ملا .9

 . املآل كناتج بعد تطبيق األحكام على الواقع لذا جيب مراعاته ابتداء قبل تنفيذ احلكم 
السنة أو اإلمجاع، أما املآل أمر خفي يصعب على اجملتهد  املقصد الشرعي يرد يف القرآن أو .8

 . التوصل إليه إال بعد تأمل دقيق، ومعرفة تامة باألحوال والظروف
يعد أصال، وأصل الشريعة حتقيق مصاحل املكلفني يف العاجل واآلجل، أما الشرعي املقصد  .4
 . تغيري األحوال واألزمنةأيت نتيجة املآل في
 يعول على استحضار النية والقصد؛ ملعرفة مدى موافقتها ملا جاء بهيف املقصد الشرعي  .3
، أما يف املآل فال حاجة للنظر يف قصد املكلف ونيته وإمنا 2" إمنا األعمال بالنيات :"  لقوله  الشرع

 . معيار ذلك النتيجة والثمرة املرجوة من ذلك العمل
د الشرعي، هي عالقة اجللء من الكل؛ ومن خالل ما سبق يتضح أن العالقة بني املآل واملقص

أي أن مراعاة املآل أحد املقاصد الشرعية الي غايتها جلب املصاحل ودرء املفاسد، وبينهما تالزم، إذ 
 . ال يستقيم أمر االجتهاد باالستغناء عن أحدمها حني تنليل احلكم

 .أدلة اعتبار المآل: انيالمطلب الث
، من خالل مصادر التشريع اإلسالمي قاء أدلته، استلالفعضوحا ملآل إن مما يليد الصورة و 

  .أكدت مشروعية اعتباره والعمل بهاملآل و  ألجسدت مبواقف واقعية رسخت مبد
 .من القرآن الكريمأدلة اعتبار المآل : الفرع األول

 :يف مواطن عدة نذكر منهايتجلى اعتبار املآل من خالل كالم اهلل تعاىل  
                                                           

 33ـ  39، ص (دار ابن حلم)اعتبار املآل بني النظرية والتطبيق، عمر جدية،  أصل 1
 .   7/  9/  9أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدأ الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، رقم  2
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قَاَل يَا بـُيَنَّ اَل تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى  :قوله تعاىل على لسان سيدنا يعقوب عليه السالم  (9
ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي  جاء حتذير فقد [ .  5اآلية ] يوسف  ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلْْلِ

اإلفصاح  ألخوته عما رآه يف منامه، خوفا من نصب  نيب اهلل يعقوب البنه يوسف عليهما السالم من
 هذه اآلية إحدى عشرة مسألة مناإلمام القرطيب  استخلصوقد  م،مكائد له بسبب غريهتم وحسده

 1:، خنص بالذكر ما يتعلق  باملآل مثل
يرجى خريه، مث إن التحذير من  إباحة حتذير املسلم أخاه املسلم من صاحب السوء وممن ال- أ

وء ال يكون قدحا فيه، وال يعد من دواعي الغيبة، وإمنا هو غرض صحيح ال ميكن صاحب الس
 .2الوصول إليه إال هبا كما ورد عن اإلمام النووي يف مباحات الغيبة 

بالتسرت والكتمان يف  واالستعانةجواز ترك إظهار النعمة عند من ختشى غائلته حسدا وكيدا - ب
على قضاء احلوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة  استعينوا"  رسول اهلل  قضاء احلوائج، قال

 .3"حمسود
قَاَل َهَذا ِفرَاُق بـَْييِن َوبـَْيِنَك   : السالم ماقوله تعاىل على لسان سيدنا اخلضر ملوسى عليه (8

رًا  أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَسا  ِكنَي يـَْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْ
 . [71ـــ  72اآلية ] الكهف    أَِعيبَـَها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا 

مما أهلمه اهلل تعاىل  ،ن إقدام اخلضر عليه السالم على هذه األعمال الي أنكرها سيدنا موسىكا
 "تأويل"لفظ وقد جاء ، "َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْرًا " من العلم مبآهلا يف قوله تعاىل 

                                                           
م، ج  8117ه ،  9387: 9سسة الرسالة، طـ اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤ 1

 .  855ـ ص 99
التظلم ، االستعانة على إزالة املنكر، االستفتاء، التحذير من الشر، اجملاهرة بالفسق ، التعريف )ـ  حصرها يف ستة نقاط وهي 2

ه ـ 9382: 3، ط(لبنانمكتبة دار البيان، بريوت )األذكار، اإلمام النووي، حتقيق حممد بشري عيون، ( . بوصف أو لقب 
 . 418م، ص  8117

رواه بن أيب الدنيا والطرباين من : قال العراقي.  387/  8/  9331ـ أخرجه الروياين يف مسنده، باب معاذ بن جبل، رقم 3
ختريج أحاديث إحياء علوم الدين، العراقي، . حديث معاذ بسند ضعيف، وأورده بن اجلوزي يف املوضوعات وقال سعيد كذاب

 .  9231، ص 3م، ج 9127هـ 9312: 9، ط(دار العاصمة، الرياض)لبيدي، ابن السبكي،  ال
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إذا رجع إىل الشيء، وهو يطلق على تفسري اللفظ الذي خفي معناه تفسريا يظهر  " آل" مشتق من 
، فبني له أن خرق السفينة فيه جناة من فيها من طمع امللك 1"خفيا املعىن فيؤول واضحا بعد أن كان 

أخف الضررين، وهكذا يف بقية صنيعه من  بارتكاالظامل وتسلطه على السفن السليمة ويف خرقها 
 . األعمال
يًعا أَيُـَّها  قوله تعاىل  (4 َواَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ

 [ .   49اآلية ]النور    اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 
نتها رف يبدي زيوهناها عن كل تص ،لقد حرم اهلل تعاىل على املرأة أن تتلين ملن هو أجنيب عنها

 . ، فقد يكون جمرد ضرب رجلها سبب يف ذلك حرصا على لجنب إثارة الفتنة
، فإمساع شت لُِتسمع صوت خلخاهلاأي ال تضرب املرأة برجلها إذا م"  :2قال اإلمام القرطيب

  3" الغرض التسرتصوت اللينة كإبداء اللينة وأشد و 
اِءها أو أشد منه يف إثارة إبدخطورة خطورة إمساع صوت اللينة ال يساوي  و كوجهة نظر، فإن

لتحرز من الوقوع يف ما هو أخطر من ذلك؛ وا مبالغة يف شدة احلرص على التسرت، وإمنا هي الفتنة؛
والشارع حرم كل ما  ،السمع والبصر حاسييقوي اإلثارة باجتماع  السامع يهيأ بصره للنظر مما وألن

 .مراعاة للمآلمن ظاهر االمث وباطنه  ا،كبري   وكان أ اأن يؤول إىل حمرم صغري من شأنه 
  

                                                           
 . 978، ص 99، ج(الدار التونسية للنشر، تونس)ـ التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، 1
، من مصنفاته التذكرة يف (ه 779)رطيب، تويف سنة هو حممد بن أمحد بن أيب فرح األنصاري اخللرجي املالكي، أبو عبد اهلل الق 2

طبقات املفسرين العشرين، عبد الرمحان بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، حتقيق علي حممد عمر،  . أحوال املوتى وأمور اآلخرة 
 (  18ه ، ص 9417:  9،  ط(مكتبة وهبة ، القاهرة)
 847، ص 98ـ اجلامع ألحكام القرآن، ج ،3
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  .من السنة النبويةأدلة اعتبار المآل : الفرع الثاني
ويتجسد ذلك  ،ه صلى اهلل عليه وسلم مببدأ اعتبار املآلؤ املطهرة اعتنامن خالل السنة  يظهر

 :يف بعض ما يلي
 : عن قتل المنافقين االمتناع (9

، مرة يف جيش: قال سفيان، غلاة كنا يف": ـ عن جابر بن عبد اهلل رضي اللَّه عنهما، قال
هاجرين، رجال من األ 1فكسع

ُ
هاجري: صار، فقال األنصارينرجل من امل

ُ
يا : يا لألنصار، وقال امل

ا ي: قالوا ،ما بال دعوى اجلاهِلية : صلى اهلل عليه وسلم فقال، فسمع ذلك رسول اهللللمهاجرين
هاجرين رجال من األنصار، فقال، كسع رجرسول اهلل

ُ
سمع بذلك عبد ف ،دعوها فإهنا منتنة :ل من امل

، فبلغ النيب األذلمنها  األعلرجن  لئن رجعنا إىل املدينة ليخ، أما و اهللفعلوها: اهلل بن أيب، فقال
، فقال النيب صلى املنافقأضرب عنق هذا دعين : يا رسول اهلل: لى اهلل عليه وسلم فقام عمر فقالص

من وكانت األنصار أكثر  ،قتل أصحابه، ال يتحدث الناس أن حممدا يدعه:  اهلل عليه وسلم
هاجرين حني قدموا املدينة

ُ
هاجرين كثرواامل

ُ
 . 2"بعد  ، مث إن امل

 ، إال أن النيب صلى اهللمن املفاسد ما ال ينكره عقل عاقلرغم أن يف بقاء املنافقني يف املدينة 
م أعظم من تصفيتهم والقضاء عليهم، فاقتضت حكمته صلى اهلل عليه وسلم راعى مصلحة بقاءه

ظن ل، اتقاء هم ومنع قتاهلمئذلك بإبقاسلم أن تدفع املفسدة العظمى باملفسدة الصغرى و عليه و 
 .3اهلل عليه وسلم يف معاملة أصحابهالسوء بالنيب صلى 

  

                                                           
 .  948ص : 9العني، ج. ب دبر الشيءضر : ـ أي 1
/  7/  3115ـ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب سواء عليهم أاستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم، رقم 2

953 . 
 .942ـ اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات ـ ص3
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 : بول األعرابي في المسجد  (9
ال هلم النيب ، فققام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس:" أيب هريرة رضي اهلل عنه قالـ عن  

بعثتم  على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإمنا ، دعوه وأهريقوا1تلرموه ال: صلي اهلل عليه وسلم
 .2" ميسرين ومل تبعثوا معسرين
أمرهم ، ومل يقل هلم مِل هنيتم األعرايب ؟ بل مل ينكر النيب على الصحابة"  3قال اإلمام ابن حجر

، وهي دفع أعظم املفسدتني باحتمال أيسرمها وحتصيل أعظم بالكف عنه للمصلحة الراجحة
 .4"املصلحتني برتك أيسرمها 

 : التحرز من وسوسة الشيطان  (3
ا أن صفية زوج النيب صلى اهلل عليه أخربين علي بن احلسني رضي اهلل عنهم: ـ عن اللهري قال 

ملسجد يف العشر األواخر يف تلوره يف اعتكافه يف ا و سلم أخربته أهنا جاءت إىل رسول اهلل 
، حىت إذا بلغت باب 5معها يقلبها ، فتحدثت عنده ساعة مث قامت تنقلب فقام النيب رمضان

  ، فقال هلما النيب  املسجد عند باب أم سلمة مر رجالن من األنصار فسلما على رسول اهلل 
فقال  ،، و كرب عليهما رسول اهلل ، ياسبحان اهلل: ، إمنا هي صفية بنت حيي، فقاالعلى رسلكما

 ، 6من ابن آدم مبلغ الدم إن الشيطان يبلغ: " النيب 

                                                           
، (دار املعرفة، بريوت)د بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  أمح. ال تقطعوا عليه بوله: ـ أي1
 . 331، ص 91ج
 .471/  9/  894ـ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب صب املاء على البول يف املسجد، رقم 2
رآن من ـ من مؤلفاته اإلحكام ملا وقع يف الق( ه  258ت ) ـ هو أمحد بن علي بن العسقالين ، شهاب الدين ، ابن حجر 3

، (مكتبة العلوم واحلكم، السعودية)طبقات املفسرين، أمحد بن حممد األدنه وي، حتقيق سليمان بن صاحل اخللي، . ) اإلفهام 
  441، ص (م 9117ه ـ 9397: )9ط
 . 485، ص9ـ فتح الباري، ج4
، (م 9147ه ،  9357)   9ــ ط( ندار إحياء الرتاث العريب بريوت، لبنا)شرح الكرماين على صحيح البخاري، . ـ أي يصرفها5
 .  972، ص 1م، ج 9129, ه 9319: 8ط
 .  327ـ، ص5فتح الباري، ج. كثرة إغوائه وكأنه ال يفارق كالدم فاشرتكا يف شدة االتصال وعدم املفارقة:ـ أي 6
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 .1"يقذف يف قلوبكما شيئا خشيت أن إين و 
أنه مل يوجه القول هلما على أهنما ( ين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئاإو ) دل قوله ي

، ولكن خشي عليهما وسوسة الشيطان فبادر إىل قرر عنده من صدق إمياهنمايسوءان الظن به ملا ت
من   االحتفاظو سوء الظن من التحرز عن التعرض لملا يف ذلك المهما باعتبارمها غري معصومني و إع

 .2كيد الشيطان 
 .من فقه الصحابةأدلة اعتبار المآل : الفرع الثالث 

لقد دأب الصحابة رضوان اهلل عليهم على مراعاة املآل يف مجيع أحواهلم فكانوا منوذجا يف  
 :اب اهلل وسنة نبيه ومن أهم مواقفهماإلقتداء مبا جاء يف كت

 :الجيشعزل خالد بن الوليد عن قيادة  (0
لناس بعد ما أِلف االوليد رضي اهلل عنه من انتصارات، و حققه الصحايب خالد بن  بعد كل ما 

، ها هو اخلليفة عمر بن اخلطاب يقعده عن قيادة اجليش حىت ال يعتقد بطوالته يف كل معركة خيوضها
عبيدة بن اجلراح قام رضي اهلل عنه بتولية الصحايب أبو أن النصر والظفر بيده دون غريه، و  الناس
 .مكانه 
  

                                                           
 .972/  1/  9111ـ أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب االعتكاف، باب خروج املعتكف إىل باب املسجد، رقم 1
 322ـ فتح الباري، املرجع نفسه، ص 2
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إين مل أعلل خالدا عن سخطة وال خيانة،  : "قائالبذلك يف رسالته لألمصار  1عمرقد صرح و 
أن ال ببت أن يعلموا أن الصانع هو اهلل، و فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه فأحولكن الناس فخموه و 
 .2" يكونوا بعرض فتنة 

يه مدى تأثر اجلنود بغياب خالد وإحباط استشعر فكما كان أليب عبيدة كذلك موقفا مآليا 
 .3قاتل بني اجلنود كواحد منهم إىل أن كتب اهلل النصرمعنوياهتم، فأخفى قرار العلل و 

يف احلرص على التمسك بشريعة متانة افق الي حتتاج إىل وقفة صادقة و هذا من أصعب املو و  
العقيدة فهو األوىل  ن األمر ميس جانب، وقطع ما يؤدي إىل إضعاف تلك الصلة خاصة إن كااهلل

 . االهتمام باملراعاة و 
 : قتل الجماعة بالواحد  (9

 لو اشرتك فيها أهل صنعاء : رفقال عم ،اهلل عنهما أن غالما قُتل غيلة عن ابن عمر رضي
 .4لقتلتهم
يكون زهوقها بفعل بعض دون  فال تتبعض، أن النفس ال :وحجة اجلمهور": ن حجرقال اب

، ومثله لو اشرتكوا يف رفع حجر على رجل فقتله كان كل واحد منهم بعض وكان كل منهم قاتال
 5"رفع

                                                           
هو عمر بن اخلطاب بن العلي بن رباح بن عبد اهلل بن قرط بن زراح بن كعب، ثاين اخللفاء الراشدين بعد أيب بكر، دامت  1

معجم الصحابة ، أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق ( . ه  84) خالفته عشر سنني ومخسة أشهر، تويف سنة 
؛ 884، ص 8ه، ج9392:  9، ط(مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة)الصرايت،   األموي البغدادي،  حتقيق صالح بن سامل

معجم الصحابة، أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العليل بن املرزيان بن سابور البغوي، حتقيق حممد األمني بن حممد اجلكين، 
   494، ص3م، ج 8111ه ـ 9389: 9، ط(مكتبة دار البيان، الكويت)
الكامل يف التاريخ، أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين املعروف بابن األثري، حتقيق أبو  ـ2

 . 842ـ  429، ص9م، ج9127ه، 9317: 9، ط(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)الفداء عبد اهلل القاضي، 
 911صـ أصل اعتبار املآل بني النظرية والتطبيق، 3
 .  737/  9/  9973ـ أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الديات، باب طالق الثالث، رقم 4
  73ـ  74، ص97ـ فتح الباري، ج5
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ماعة بالواحد النظر إىل املصلحة، وإال تذرع محه اهلل إىل أن عمدة قتل اجلر وأشار ابن رشد 
 . 1؛ بأن يتعمدوا قتل الواحد باجلماعة الناس إىل  القتل

أهنا  3، و ورد عن الظاهرية سواء كثرت اجلماعة أم قلت 2هو قول مجهور فقهاء األمصارو 
خذا بظاهر قوله ، وحجتهم أهنا من السرف يف القتل أال تقتل اجلماعة بالواحدتؤخذ منهم الدية و 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفسِ " : تعاىل  [  35اآلية ] املائدة " وََكَتبـْ
 :يقاع الطالق الثالث بلفظ واحدإ (3
كان الطالق الثالث على عهد رسول اهلل صلى اهلل : ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قالعن 

رضي اهلل عنه طالق الثالث واحدة، فقال عمر بن  عليه  وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر
 .4، فأمضاه عليهمم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهمكانت هلن الناس قد استعجلوا يف أمر  إ: اخلطاب

صار الناس يف زمن عمر يف اللمن األول كان طلقة واحدة و واملراد من احلديث أن املعتاد 
، العن تغري حكم وهذا إخبار عن اختالف عادة الناس، حقهميوقعون الثالث دفعة واحدة فنفذه يف 

الطالق مراعاة لتالعب الناس ولجاوزهم بلفظ الطالق ألدىن ، وتنفيذ عمر هلذا 5يف مسألة واحدة 
 .6سبب
  

                                                           
 .  311، ص 8م، ج9128ه ، 9318: 7، ط(دار املعرفة)ـ بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد احلفيد، 1
  454، ص 3املرجع نفسه، ج 2
، (دار اآلفاق اجلديدة، بريوت)ألحكام أيب حممد بن أمحد بن سعيد بن حلم، حتقيق أمحد حممد شاكر، اإلحكام يف أصول ا 3
  977، ص 7ج
 . 9111/  8/ 9378ـ أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب الطالق، باب طالق الثالث، رقم 4
 . 79، ص91، ج(املطبعة املصرية األزهر)ـ صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، 5
 .  977بار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، صـ اعت6
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فتوى عمر رضي اهلل عنه بينما يرى الظاهرية خالف ذلك  1وقد وافق رأى مجهور الفقهاء
، وكانت فتوى ابن القيم نظرة من 3، وتلميذه ابن القيم 2فاعتربوه واحدة ، وقال هبذا ابن تيمية 

، نتيجة ملا آل إليه الناس من رقة يف الدين هي الوقوع يف التحليلظم و جانب آخر ومراعاة ملفسدة أع
 . 4مل تكن يف زمن الصحابة بل كانوا أشد خلق اهلل يف املنع منه وتوعدوا فاعله بالرجم

، ومناسبة ألوضاع الناس واستخفافهم  تبناها العلماء إعماال للمآالتفكانت هذه اآلراء الي
دة فيه ، والقول بواحالتالعب بلفظ الطالقضاؤه فيه مراعاة للتهاون و ، فإمأحكامهبأمور دينهم و 

 . مراعاة للوقوع يف التحليل
  .عند األصوليينأدلة اعتبار المآل : الفرع الرابع

، فقد حث الشاطيب اإلماممع مآالت األفعال من بني العلماء األصوليني الذين كانت هلم وقفة 
 . التام لألدلة الشرعية  باالستقراءعلى مشروعية اعتبارها وأكد ثبوهتا 

مآالت األفعال معترب مقصود شرعا، كانت األفعال موافقة أو  النظر يف" :يقول اإلمام الشاطيب
باإلحجام دام أو ــــــــالصادرة عن املكلفني باإلق األفعالذلك أن اجملتهد ال حيكم على فعل من و  ،خمالفة

 .5"ءتدر ، أو مفسدة الفعل مشروعا ملصلحة فيه تستجلب يؤول إليه ذلك إال بعد نظره إىل ما
ملكلف هي راجعة  إىل مآل ااحل العباد دينية كانت أو دنيوية، و مث أن التكاليف إمنا شرعت ملص

بات مقصودة أسباب ملسب أما الدنيا فاألعمال فيها مبثابة مقدمات لنتائج املصاحل و ،اآلخرةيف 
، ملكلف اعتبارها يف جريان األسباب، مطلوب من ااملسببات هي مآالت تلك األفعال هذهللشارع، 

                                                           
 . 79بداية اجملتهد وهناية املقتصد، املرجع السابق، ص  1
، (وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية)جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية، ابن تيمية،  2
  1،  ص 44ج
: ، ط(دار بن اجلوزي)أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية،  إعالم املوقعني عن رب العاملني، 3

  312، ص 3ه، ج9384
  311ـ  312املرجع نفسه، ص  4
 .  977، ص 5ـ املوافقات، ج،  5



 والقاعدة المقصدية، المفهوم والتأصيل يدالمآل المقص                     : مبحث تمهيدي
 

 

24 

ُرُساًل   :ه تعاىلاستدل على مشروعية املآل بقولو . 1وهو ما يسمى بالنظر يف مآالت األفعال
اآلية ]النساء  ٌة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعلِيلًا َحِكيًماُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ 

957  ] 
 :  لعائشة رضي اهلل عنها  وقوله 
، فإن ته على أساس إبراهيم عليه السالم، مث لبني حداثة قومك بالكفر لنقضت البيتلوال" 

 2" قريشا اقتصرت بناءه وجعلت له خلفا
ل بل إىل أن النظر يف مآالت األفعال ال يلتفت فيه إىل نية الفاعكما جند اإلمام أبا زهرة يشري 

 ما، بأن يأخذ الفعل حكما يتفق مع حبسب النتيجة حيمد الفعل أو يذم، و إىل نتيجة العمل ومثرته
يؤدي إىل ، فإذا كان الفعل الذي آل إليه الفعل أم ال يقصده ، سواء أكان يقصد ذلكيؤول إليه

والقصد إىل املفسدة يف املآل حيّمل . "3ذلك فهو منهي عنه كان غري  ، وإنمطلوب، فهو مطلوب
 . 4" القاصد عليه مسؤولية العمل وإن ختّلف ما قصد إليه يف النهاية 

، حنو قوله 5"أن األصل يف اعتبار الذرائع هو النظر إىل مآالت األفعال "  :ومّثل بالذرائع قائال
 [  911] األنعام    ُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلمٍ َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَدْ  تعاىل 

، ولو وجدها تباع يف السوق سدا لذريعة العود فيما خرج عنه هلل شراء الرجل صدقته وهنيه 
 . ، وقد يكون ذلك بالشرط ا بغنب فاحشاد صدقته عن طريق شرائهدلجنبا للتحايل على الفقري واسرت 

، عبد اجمليد النجار وأكد أن كانوا أشد حرصا على مراعاة املآلكذلك من بني املفكرين الذين  
ولتوجيه األحكام : " تكامل للشريعة اإلسالمية إذ يقولاعتبارها من شأنه أن يفضي إىل بناء م

من مبدأ التكامل يف الشريعة  الشرعية حبسب مآالهتا حني إعدادها للتطبيق مربر ضروري ومشروع 

                                                           
 .   972ـ  املرجع نفسه، ص  1
 . 937/  8/  9525ـ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج،  باب فضل مكة وبنياهنا،  رقم  2
 822ـ أيب زهرة، أصول الفقه، ص  3
 .  952ـ مقاصد الشريعة ومكارمها، عالل الفاسي، ص  4
  822ـ أيب زهرة، املرجع نفسه، ص  5
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، يف ظل اعاته يف الواقع اإلسالمي الراهن، كما شدد على ضرورة مر 1" كمبدأ عقدي أساسي
الصعوبات والتعقيدات الي جعلت مشاكل الفرد مشاكل اجتماعية ، مما يستللم جهودا أكثر بكثري 

  2مما كان عليه األمر سابقا 
عوبة املضاعفة شيئا كثريا من التحري يف تقدير مآالت وتستللم هذه الص: " يقول هبذا الصدد

 خطأإىل ، أو وهم فيها يؤدي يف تقديرها خطأبنية عليها، وأي األفعال باعتبار أن األحكام ستكون م
  3"إىل التضارب من حيث أريد التكامل، ويؤدي ذلك يف بناء احلكم

ية اعتباره، ويتبني من حديث أستنتج مما سبق، أن ملآل الفعل أدلة كثرية تعلز مدى مشروع
 .العلماء عنه أنه موضوع مأخوذ بالعناية منذ القدمي

  .حكمة اعتبار المآل: ثالثالمطلب ال
 : تتجلى حكمة مراعاة املآل عند تنليل األحكام يف يف عدة نقاط أمهها

مجيعها هذه احلكم هو أمسى املقاصد وأعالها وباإلمكان إدراج  :مقاصد التشريع تحقيق: أوال
، فيللم مراعاة تلك سىن يف جلب املصاحل ودرأ املفاسد، والغاية من تشريع ألحكام تتحتت هذا املقصد

، وإناطة األحكام بتحقيق قصده الشارع ل حىت يوافق احلكم ماالغايات عند تنليل احلكم على الفع
 4باحلكمة ، وعدم لجرد احلكم عن مصلحته الي شرع من أجلها ألن احلكم مقرتن املصاحل
جلب املصاحل كلها ِدقِّها  الشريعة كلها مشتملة على: " ن فوائد العل بن عبد السالم قولهوم
ة أو ، فال لجد حكما هلل إال وهو جالب ملصلحة عاجلدرأ املفاسد بأسرها ِدّقها وجلها، وعلى وجلها

 5"آجلة أو عاجلة وآجلة، أو درأ مفسدة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة

                                                           
 . 77املقتضيات املنهجية، ص 1
 .71املرجع السابق،ص املقتضيات املنهجية 2
 71املرجع نفسه، ص   3
 917ص اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي،  4
  41، ص 9قواعد األحكام يف إصالح األنام، ج 5
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، وإمنا هي وسيلة للمصلحة الي شرعت من أجلها وأن األفعال تعترب فاألحكام ليست غاية
ألن مآله نقيض  ؛ صده الشارع فال اعتبار مبشروعيتهق بالغايات واملقاصد فكل فعل يفضي إىل غري ما

ف لفة قصد املكلعدم خما: اصد الشارع يف أمرين اثنني مها، وحتصل موافقة الفعل ملققصد الشارع
الفة مآل الفعل ملقاصد عدم خم، و (د املكلفني والنظر يف نواياهم مراعاة مقاص)ملقاصد الشريعة 

 . 1(مفسدة  ءيؤول إليه الفعل من جلب مصلحة أو در  ما)الشريعة 
  .تحقيق العدل: نياثا

، والتحقق من هذا يؤكد د احلكم املرجوة من مراعاة املآليعترب حتقيق العدل يف األحكام أح
 . ، فيتجنب املكلف الوقوع يف املفسدة األحكام الشرعية يف حتقيق العدل مدى فاعلية
بأحكام تنصف املسلم ، متثل مصاحل نافعة لجاه كل فعل يصدر عنه ،  إلسالميةالشريعة اتتميل 

 : ون مآل الفعل حمققا للعدل بأمرين، ويكالعدل وبتحقيقها يتحقق
، هذا املبدأ اإّلنسان بأكل امليتة حفظا لنفسهمراعاة املآل قبل وقوع الفعل كاستنجاد : أوهلما

، وهبذا يسعى اجملتهد يف احلكم على الفعل مبا ملقاصد الشريعة يقضي بعدم وقوع الفعل مناقضا 
 . 2قدر اإلمكان األضرارتقتضيه العدالة بتجنب 
ملآل ضررا العدل يف أقوى صورها فيما إذا كان اوإمنا تبدو صلة املآل بأصل : " يقول الدريين

، أم كان نتيجة الزمة تلقائية إباحة كان ناشئا عن ممارسة حق أم ، سواء أراجحا بالغا غري معتاد
 . 3" الجتهاد تشريعي فروعي يف وقائع معروضة 

، إنصافالفعل بعد وقوعه بعدل و ، بأن ينظر املكلف إىل مراعاة املآل بعد وقوع الفعل: ثانيها
 . 4هو أشد منه ضررا  فقد يؤدي ارتكابه ملمنوع إىل ارتكاب ما

                                                           
   818ـ  911اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، ص  1
  815املرجع نفسه، ص  2
  83ـ  84م، ص 9121ه ـ 9312: 3، ط(مؤسسة الرسالة، بريوت)نظرية التعسف يف استعمال احلق، فتحي الدريين،  3
 817اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، املرجع نفسه، ص  4
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من املكلف سببا يف  إيقاعهافال يكون , إن املمنوعات يف الشرع إذا وقعت : "يقول الشاطيب
 . 1"احليف عليه بلائد على ما شرع له من اللواجر أو غريها 

يعمل باجتهاد غريه ب بطالن الفعل و وتكون مراعاة املآل برتك اجملتهد العمل باجتهاده املوج
 . 2، ويرتك الفعل على ما هو عليه درأ  للمفسدة مراعاة للخالف

  .بيان واقعية الشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكان: ثالثا
، النظر يف األحوال واحملالِّ الوقائع املستجدةإن مما حيقق املوافقة بني األحكام الشرعية و 

، صدها الشرعية الي شرعت من أجلهايسمح بقابلية األحكام يف مسايرة مقا والظروف املتغرية ما
 . 3حىت ال يقع تناقض يف احلكم مع املسألة  االعتباروعلى اجملتهد اختاذ التغريات بعني 

يتطلبه البناء التكاملي لتطبيق الشريعة فقه واسع بالواقع الذي يعيشه املسلمون يف   أهم ماو 
اع ه جمال العالقات الرابطة بني األوضمهينبغي ف هم ما، وأاتهحمركو يف أسبابه و  ،تفاصيلهكلياته و 

تربية ، كتأثري وسائل اإلعالم يف حياة األسر و والصور الواقعية املختلفة، ومسارات التأثر والتأثري بينها
 . 4االجتماعي، والعالقة بني طراز العمران والرتابط بالوضع السياسي االقتصاداألطفال، وتأثر 

له، فإن مل فإن صحت يف ميلاهنا فانظر يف مآهلا بالنسبة إىل حال اللمن وأه: " يقول الشاطيب
وإن مل ...، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها يؤد ذكرها إىل مفسدة، فاعرضها يف ذهنك على العقول

 5" يكن ملسألتك هذا املصاغ فالسكوت عنها هو اجلاري على املصلحة الشرعية والعقلية 
واعتبار املآل ، مية ختدم واقع اإلنسان أين ما حلفكل ما ذُكر يوضح أن الشريعة اإلسال
، واآليات كانومويبني صالحية أحكامها لكل زمان يكشف مدى تغطيتها لكافة جوانب حياته 

 .لقرآنية مناذج مثلى يف توضيح ذلكا

                                                           
  922، ص 5املوافقات، ج  1
  817اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، ص  2
 899املرجع نفسه، ص  3
  77ت املنهجية لتطبيق الشريعة يف الواقع اإلسالمي الراهن، ص املقتضيا 4
  978املوافقات، املرجع السابق، ص  5
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إذا كان الشارع وأذكر على سبيل املثال ما يؤكد أن مراعاة املآل صاحلة لكل زمان ومكان، أنه  
َواَل   علم ما ختفي من زينتها لقوله تعاىل قد حذر املرأة من ضرب رجلها حىت ال يُ  :احلكيم مثال

لكل امرأة يف كل ، فهو تنبيه [ 49اآلية ] ور الن   َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ 
، وإذا كان القرآن حيذر غدا، هو سببا للفتنة اليوم و سابقا ، وما كان سببا يف إثارة الفتنةزمان ومكان

وُتشِعر بوجود زينة خمفية فما أحوجنا اليوم إىل مراعاة هذه القيم واملعاين  االنتباهمن جمرد حركة تُلِفت 
رت اللينة فيه شيء ظاهر غري ، خصوصا يف زمن صادفع املفاسد يف اجملتمع اإلسالميالنبيلة الي ت

يف شىت اجملاالت االجتماعية   خمتلف األنشطةيف ، وأصبح خروج املرأة أمر طبيعي وتواجدهاخمفي
رمبا وقوعها يف و  االختالط، ما أدى هبا إىل لبلوىذلك مما عمت به ا وغريوالسياسية واالقتصادية 

اآلية ] األحلاب    َفاَل خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي يف قـَْلِبِه َمَرضٌ  : قال تعاىل، وع بالقولاخلض
48 ]. 

؛ وإمنا حذرها من كل ما يدعوا إىل الفتنة واملفسدة ، فأتى افالشارع احلكيم مل حيرم خروجه
 . ، بل بتقدير دقيق ونظرة بعيدة ختاطب سائر األمم إىل يوم الدين ضعها عبثابأحكام مل يكن لي

، فهي حتقق مصاحل األحكام على املستوى اللمين أيضاكما تتكامل : "يقول عبد اجمليد النجار
تفاوت، خالصة  ، وهكذا فإن الشريعة معصومة بالوحي من كلتوازن على مر اللمناألجيال بتكامل و 
 .1"من كل تناقض

ل ما سبق يتبني  أن مثة حكمة بالغة من مراعاة املآل، لجلت يف حتقيق املقاصد من خال 
التشريعية املتمثلة يف جلب املصاحل ودرء ما يفوهتا، كما هتدف مراعاته عند تنليل اإلحكام إىل ما 
حيقق العدل للمكلف قبل وقوع الفعل، أو بعده برفع الظلم عنه، وأن كل هذه األحكام الشرعية 

  .لة تثبت واقعية الشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكانالعاد

                                                           
  74املقتضيات املنهجية لتطبيق الشريعة يف الواقع اإلسالمي الراهن، ص  1
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 : تمهيد
عد أصول ضابطة عن قاعدة أصل اعتبار املآل قواعد متعددة ومتنوعة، تعد هذه القوايتفرع 

 واالستحسان، مثل سد الذرائع واحليل تعرب عن مراعاته مبختلف تسمياهتا، و ألصل اعتبار املآل
 . اخلالف واملصاحل املشروعة باألصلومراعاة 

 ؟واملقصد الشرعي وحجيتها ؟ وما مدى صلتها باملآل فما حقيقة هذه القواعد
    .والحيل سد الذرائع تيقاعد: المطلب األول

غالبا ما تستهل دراسة القواعد املآلية بقاعدة الذرائع، وتدرج يف املوضوعات األصولية ضمن 
األدلة املختلف فيها، ويف ما يأيت وقفة على تعريفها وحجيتها، ومدى عالقتها باملآل واملقصد 

 .احليل يف املطلب نفسهالشرعي، مت اتبعتا بقاعدة 
  عقاعدة سد الذرائ: الفرع األول

 .تعريف سد الذرائع: أوال
 :السد لغةتعريف ـ  0
والثُّلمَة  يقال ردم الباب ،والسد إغالق اخللل وردم الثلم ،1الضم مبعىن احلاجلالسد بالفتح و  
َناُهْم َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ  : ىلقال تعا. 2سده كله أو ثلثه :يردمه ا َفَأْغَشيـْ ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ أَْيِديِهْم َسدًّ

 .[ 1اآلية ]يس     فـَُهْم اَل يـُْبِصُرونَ 
  

                                                           
  921، ص 2، ج (دار اهلداية )تاج العروس، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين،  1
، ص 4ه، ج 9393: 4، ط (دار صادر، بريوت)لسان العرب، حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور،  2

:  4، ط(مؤسسة الرسالة بريوت، لبنان)؛ ينظر القاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، 817
  9998، ص 9م ج8111ه ـ 9387
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 :السد اصطالحاتعريف ـ  9
 2" سدها املنع من فعلها لتحرميه: "1يقول ابن النجار ،معناه املنع 

 :لغة  ائعالذر تعريف ـ  3
 ،فالن ذريعي إليك : يقال ،السبب إىل الشيءو الوسيلة  : الذرائع مجع ذريعة وتعين يف اللغة
 3سبيب ووصلي الذي أتسبب به إليك

 :الذريعة اصطالحاتعريف ـ  4
 :ُعرفت بعدة تعاريف منها 

 5"الوسيلة إىل الشيء"  4عرفها املقري
بغض النظر عن الشيء املتوسل  ،عبارة عن وسيلة وسببللذريعة  االصطالحيهذا التعريف 

 . 6قوال أو فعال مصلحة أو مفسدة  ،به
الذي عليه املرتكل و  ،عريف اللغوي ويشمل سد الذريعة وفتحهاهو تعريف عام ال يبتعد عن التو 

عرف هو اجلانب األغلب املهتم به يف و  ،هو سد الذرائع الذي يشمل األفعاليف هذا البحث 
 .األصوليني من خالل الدراسة واإلطالع

  

                                                           
،  9318ه ـ  1178، 212)ن عبد العليل الفتوحي احلنبلي،  تقي الدين أبو البقاء، الشهري بابن النجار هو حممد بن أمحد ب 1

 .7، ص 7األعالم ج. من مؤلفاته منتهى اإلرادات يف مجع املقنع( 9573
النجار، حتقيق حممد  شرح الكوكب املنري مبختصر التحرير، حممد بن أمحد بن عبد العليل بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن 2

  343، ص 3، ج 9114ـ  9394: اللحيلي ونليه محاد، مكتبة العبيكان، ط
  98، ص 89تاج العروس، ج  3
هو أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر ابن حيي بن عبد الرمحان بن أيب بكر بن علي القرشي التلمساين الشهري  4

  929، ص  99معجم املؤلفني، ج . قائق والرقائقمن تصانيفه احل( ه  751) باملقري 
مركل إحياء والرتاث اإلسالمي، مكة )القواعد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املقري، حتقيق أمحد بن عبد اهلل بن محيد،  5

  379، ص  8،ج (املكرمة
  981ـ  982أصل اعتبار املآل وأثره الفقهي، ص  6
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ء لكنها صارت يف عرف الفقها ،ما كان وسيلة وطريقا إىل الشيء لذريعةا: " 1يقول ابن تيمية
 .2"عبارة عما أفضت إىل فعل حمرم 

 :  عض تعاريف األصوليني لسد الذرائعب يأذكر فيما يلو  
 4"راإلباحة ويتوصل هبا إىل فعل حمظو املسألة الي ظاهرها : " 3عرفها الباجي 

 5"ظاهرها مباح ويتوصل به إىل حمرم أو األقوال ،األفعالأي شيء من : " ن النجارعرفها ب
والذي يبدو من التعريفني أن األصل يف الذريعة والداعي لسدها، هو التذرع مبا هو مشروع؛ 

 . لغرض غري مشروع، فيخرج من هذا ما هو غري مشروع أصال
  .عسد الذرائقاعدة ة حجي  :ثانيا

 : إىل الجاهني  القول بسد الذرائعاختلف األصوليون يف
 الذرائع أصل معترب حيتج به شرعا، إىل أن سد 7وأمحد 6ذهب اإلمام مالك :األول االتجاه

  .8وظهر ذلك يف الفروع احلنفية

                                                           
العباس ابن جمد الدين عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن تيمية، تويف  هو أمحد تقي الدين، أيب 1

الشهادة اللكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية، مرعي بن يوسف بن أيب بكر بن أمحد الكرمي احلنبلي، (. م782ه ـ 779)سنة 
 83ـ  84ه ، ص 9313: 9، ط(الرسالة، بريوتمؤسسة ) حتقيق جنم عبد الرمحان خلف، دار الفرقان، 

  914، ص  4جمموع الفتاوى، ج  2
ه،  373ـ  314) هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب األندلسي القرطيب املالكي، أبو الوليد الباجي  3

؛ األعالم ـ  849، ص 9ملالك، ج شجرة النور اللكية يف طبقات ا .، من مصنفاته السراج يف علم احلجاج(م  9129ـ  9198
  985، ص 4ج
  994، ص 4، ط ( املطبعة التونسية)اإلشارات، أيب الوليد الباجي،  4
  343شرح الكوكب املنري،  املرجع السابق، ص  5
،     8؛ أحكام القرآن ـ أيب بكر بن عبد اهلل املعروف بابن العريب ، حتقيق علي حممد البجاوي، ج   78ـ، ص 8الفروق، ج  6
 712ص 

  879، ص 7املغين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي، مكتبة القاهرة ج  7
طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي ، حممد حميي الدين عبد  عبد الغين بن ،اللباب يف شرح الكتاب 8

 ؛ 25، ص 4، ج(املكتبة العلمية، بريوت، لبنان) ،احلميد
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فكل  ،وما أشبهه ،ومن ذلك عقود الربا وعقود العينة وسلف جر منفعة: "1يقول ابن فرحون
 . 2"إذا علم به اكم املنع منه ابتداءما جرى جمراها جيب على احلهذه و 
   3ها ابن القيم أحد أرباع التكليفاعترب و 

بأن سد  رأي مالك وأمحد فقالخالفا حيث  ،4هو مذهب اإلمام الشافعي :الثاني االتجاه
بة اضطرابا شديدا، بني الوسائل مضطر و  ،لفقه؛ ألن الذرائع هي الوسائلالذرائع ليس من أدلة ا

املفاسد وضعفها، ختتلف مع مقاصدها حسب قوة املصاحل و ، كما الوجوب واحلرمة واإلكراه والندب
مع ذلك مل يبدو عندهم ، و 5دعوى كلية باعتبارها أو إلغائها خفائها فال ميكن ادعاءوظهور الوسيلة و 

ألخذهم بظواهر ؛ فأنكروها مطلقا 6أما الظاهرية، يف بعض فروعهم ذلك لظهور ،بالنفي مطلقا القول
 . النصوص
الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إىل  فإذا اشرتى: "بيع العينة يف 7قول الشافعيي
 .8"قد أقل أو أكثر مما اشرتاها به من غريه بنو  ،الذي اشرتاها منه فال بأس أن يبتاعها من ،أجل

                                                           

، من مؤلفاته درة الغواص يف حماضرة (ه 711ت )هو برهان الدين، ابو اسحاق ابراهيم ابن الشيخ أيب احلسن علي بن فرحون  1
 888، ص 9اخلواص، شجرة النور اللكية ، ج

م ، 9127ه ـ  9317: 9، ط8تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، مكتبة الكليات األزهرية، ج  2
  477ص 

  985، ص 4إعالم املوقعني، ج  3
؛ حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أمحد بن علي بن حجر اهليثمي، املكتبة التجارية 23، ص 7البحر احمليط ، اللركشي، ج  4
؛ اجملموع املهذب، أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف الدين  817م، ص 9124ه ـ 9457، بدون طبعة  7لكربى مبصر، جا

  951، ص 91، ج(دار الفكر، دمشق سورية)النووي،  
مطابع دار : 9ه، ط 9387ه إىل  9313من : ، ط83املوسوعة الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت،ج  5
 872، ص(دار السالسل، الكويت) 8لصفوة، مصر؛ ط ا

  8، ص 7ابن حلم، اإلحكام يف أصول األحكام، ج 6
، من ( ه  813ه ـ  951) هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع اهلامشي القرشي املطليب ، أبو عبد اهلل  7

والشافعي وأمحد، أبو زكريا حيي بن إبراهيم بن أمحد بن حممد، أبو منازل األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك . مؤلفاته خمتلف احلديث 
 8118هـ ـ  9388: 9بكر بن أيب طاهر األزدي السلماسي، حتقيق حممود بن عبد الرمحان قدح، مكتبة امللك فهد الوطنية،  ط

 . 813ـ  818ـ  811م، ص 
  71، ص 4األم، اإلمام الشافعي، ج  8
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مسعت رسول اهلل : مسْعته يقول: بن بشري، قال استدل الظاهرية بظاهر ما روي عن النعمانقد و 
رام بني، ، وإن احلبني لالاحل نإ" : ىل أذنيهإصبعيه أن باعمنهوى الأو  :ل، يقو  عليه وسلمى اهلل لص

لدينه، وعرضه، ومن وقع يف  أ من الناس، فمن اتقى الشبهات استرب ريوبينهما مشتبهات ال يعلمهن كث
ى، إن لكل ملك محو ، يوشك أن يرتع فيه، أال ىرام، كالراعي يرعى حول احلمالشبهات وقع يف احل

فسدت، فسد ا سد كله، وإذسد مضغة، إذا صلحت، صلح اجليف اجلاهلل حمارمه أال وإن  ىن محإ و الأ
 .1"سد كله، أال وهي القلباجل

الشبهات ليست بيقني من احلرام فهي حول احلمى ليس من احلمى و   أن ماهو نص جلي يبنيو 
األنعام    َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكمْ  َوَقدْ  لقوله تعاىل  ،مل تكن مما فصل اهلل إذا من احلالل ما

يًعا  :،وقوله [ 991 اآلية]  [ 81اآلية ] البقرة  ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ
فهو حض من  ،يتيقن أنه بفعله راكب يف احلراميدل على أن الفاعل يكون مرتكب لفعل و 

 2.له  إجيابال  ،الرسول على الورع
والشافعية الذين منعوا القول بسد الذرائع احتجوا هبا يف العديد من حقيقة األمر أن احلنفية و 

 اهو مو  ،من باب املصاحل االستحسانيف فروع كثرية باسم هبا  عملواالفروع، حيث جند احلنفية 
املناط الذي يتحقق ويف  ،لفظيا ايف القول حبجيته االختالفويبقى  ،يسمى عند املالكية بسد الذرائع

 . 3به التذرع
؛ إال أنه جرى على مقتضاها يف مسائل  ي مل يتوسع يف إعمال هذه القاعدةرغم أن الشافعو 
من و  ،4قد ثبت عنه العمل هبا يف غري ذلكغريها فه عنها يف العقود مثال و ؤ ستغنافإذا غلب ا...كثرية 

لجويل ذلك ذريعة إىل أن  ألن ، قرض وطؤهاقرض اجلارية الي حيل للمأمثلة أخذه بسد الذرائع منعه 

                                                           

  9981/  4/  9511اب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك احلرام، رقم أخرجه مسلم يف صحيحه ، كت 1
  3ـ  4ابن حلم، املرجع السابق، ص 2
م، ص   9125ـ  9317: 9، ط(دار الفكر دمشق)سد الذرائع وتطبيقاهتا يف الشريعة اإلسالمية، حممد هشام الربهاين،  3

  819، ص 3؛ هامش املوافقات، ج 717
 857ـ  855عاة نتائج التصرفات، ص اعتبار املآالت ومرا 4
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  ،أن ما أدى إىل احلرام فهو حرام أما احلنفية فقد نصوا يف كثري من املواضع ،1يطأها وهو ميلك ردها
 . 2فتنةكنهيهم عن خروج الشواب إىل اجلماعات خوفا من الفتنة ألن ما أدى إىل الفتنة فهو 

  .هو إال قول بسد الذرائع وهذا ما
وخالفه أكثر الناس تأصيال وعملوا به  ،سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه" :القرطيبيقول 

 3"يف أكثر فروعهم تفصيال
كان حول الوسائل الي جاء دليل على حترميها أو    االتفاقأن حمل  يظهر من خالل ما تقدمو 
 قال بسدها من باب الي إذ أن اإلمام الشافعي اعترب األمور ،نت قطعية يف إفضاءها إىل احملرمكا

املباحة خشية الوقوع  يف املنع من الوسائل ورد االختالف يف حني أن ،احلالل واحلرام املنصوص عليه
س أو العقود  أنه ال جيوز احلكم على الناو  ،هذه اخلشية تومها وظنااإلمام الشايف فاعترب  ، يف احملرم

فاحلكم هبا على الناس خمالف  ،تقرتن بنص أو بينةا مل مآالت األمور إذبناء على القرائن واألمارات و 
الي ال يعلمها إال سائر تصرفاهتم من الغيبيات ؛ ألن سرائر الناس يف أقواهلم وأفعاهلم و للكتاب والسنة

، فاعترب احلكم على الناس حبالف ما تؤول إليه األمور على حقيقتهاأنه سبحانه هو من يعلم و  ،اهلل
ُقْل اَل يـَْعَلُم َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض    :لقوله تعاىل  4نليل والسنة ما ظهر عليهم خالفا للت

اإلسراء   َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم     :قوله و ،  [ 75اآلية ] النمل     اْلَغْيَب ِإالَّ اللَّهُ 
  .[ 47اآلية ] 

                                                           

  27، ص 7م، ج  9118ه ـ  9394: 8البحر احمليط يف أصول الفقه، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت، ط  1
، ط (دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي،  2
  957، ص 9م، ج 9127ه ـ  9317: 8
م،  9113ه ـ  9393: 9البحر احمليط  يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي  ، دار الكتيب، ط 3
 11ـ ص  2ج 
  498، ص 7؛ ج 59، ص 3ينظر ااألم ج   4
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والتوسع والتضييق  وعدمه ،الفقهاء حول سدها  اختالفملراتب الذرائع دوراً يف كما يبدوا أن 
 1شرعا  إال فإهنا أصل معتربو يف األخذ هبا، 

وأهنم  ،أخذ به الفقهاء مجيعا ،الذرائع أصل يف الفقه اإلسالمي : "يقول اإلمام أبو زهره 
 . 2" ومل خيتلفوا يف أنه أصل مقرر ثابت ،اختلفوا يف مقداره

سد الذرائع مل يكن اختالفا بينهما يف  االختالفأن االلجاهني، يتبني من خالل هذين إذن 
ة،  ري من املسائل الواردة عن الصحابإمنا هو اختالف لفظي نظرا التفاقهم يف العمل به يف كثو  ،عمليا
يث املطلقة ثالثا يف مرض املوت تور و  ،وإمضاء الطالق بلفظ الثالث ،القول بقتل اجلماعة بالواحدك
، وقد أخذوا هبذا األصل يف كثري من  دلت على احتجاجهم بسد الذرائعائل اليغريها من املسو 

 .الفروع، إال أهنم اختلفوا يف االحتجاج به يف ذات الفرع الواحد كمسألة بيوع اآلجال
  .الذرائع بالمآل والمقصديةسد عالقة : لثاثا

هذا األصل و : "يقول الشاطيب ل،تبار املآمتثل قاعدة الذرائع أحد القواعد املتفرعة عن أصل اع
بل قال البعض  ،الركن األساسي ألصل اعتبار املآلتعد و  ، 3"قاعدة الذرائع: عليه قواعد منهاينبين 

رجحان املصلحة  كما يعترب النظر إىل املآل أهم خطوة لبيان حتقيق  ،شيء واحدأن سد الذرائع واملآل 
ل بسد الذرائع يتعلق املآو  ،أنواع املصاحل املرجو حتقيقها سد الذرائع نوع منمن تشريع احلكم و 
صارت قاعدة سد  وقد ،نتيجة الفعل دون مراعاة النيات واألمور الشخصيةإىل بصرف النظر إليه و 

النظر إىل ما تفضي إليه األفعال وما يرتتب و  واالجتهادوإعماهلا أثناء الفتوى  لالستنباط الذرائع أصال
 . 4را ملا يربطها بأصل اعتبار املآلفاسد نظعليها من مصاحل وم

                                                           

ه ـ  9381: 9، ـ ط (مكتبة الرشد، الرياض)املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة،  1
  9192، ص 4م ، ج 9111

  814أصول الفقه، ص  2
  928، ص 5املوافقات، ج  3
 955ـ  937ـ  935أصل اعتبار املآل بني النظرية والتطبيق، ص  4
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، فإن كانت ألفعال وما تنتهي يف مجلتها إليهإن اجملتهد ينظر إىل ا: " يقول سعد الدين اليويب
إن  قدار يناسب طلب هذه املقاصد؛ و ، كانت مطلوبة مبلي هي املقاصد والغاياتتنحو املصاحل ا

مبا يناسب مع حترمي هذه املقاصد، وهذا األخري  حمرمةكانت مآالهتا تنحو حنو املفاسد فإهنا تكون 
فحينئذ حيكم عليها مبا  ،مثرهتافاجملتهد ال يستطيع أن يسد الذريعة حىت يعرف مآهلا و  ،هو سد الذرائع

 .1"يناسب 
 ،بيان صورتيها من فتحها أو سدهاكما أن يف النظر إىل املآل أمهية كبرية يف تقسيم الذرائع و 

بل تأخذ حكم ما آلت  ،املنعأو اإلذن و  ،الفسادنظر إليها يف ذاهتا من حيث الصحة و فالذريعة ال يُ 
ر مأذون صار هذا احملظو  ،من فعل حمظور إليه فإن استدعى األمر اقتضاء مصلحة راجحة مؤكدة

هذا و  ،من فعل مباح كانت املصلحة يف سدهإذا استدعى األمر دفع مفسدة و  ،بارتكابه فتفتح الذريعة
 2املآل يف الفصل بني نوعي الذرائع أثر مراعاة ما يبني

خيص الصلة بني سد الذرائع واملآل فقد خصها ابن القيم يف جانب من حديثه عن سد  أما ما
 ملا خلق اخللق من أجل أن اهلل تعاىلو  ،لجلت هذه الصلة يف جلب املصاحل ودرء املفاسدالذرائع 

جاءت لتحقيق سعادهتم يف كرم املسلمني بشريعة اصطفى اإلنسان و  ،عبادته وتوحيده وعمارة األرض
فشرع وسائل حتقق  ،وسائلهلتحقيق هذه السعادة أمر بدفع ما يضادها من الفساد و ؛ و واآلخرةالدنيا 

 . 3هذه الغاية من بينها سد الذرائع الي متنع الوصول إىل الفساد
لكاملة الي جاءت بدفع املفاسد وسد عظيمة اكيف يظن هبذه الشريعة الو : " 4يقول ابن القيم 

رق املكر على إسقاط واجباهتا، واستباحة حمرماهتا، طل، و أن لجوز فتح باب احلي ،أبواهبا وطرقها
 عليها أوىل أن باالحتيالفالتذرع إىل احملرمات ... ا ؟هالتذرع إىل حصول املفاسد الي َقصدت دفعو 

                                                           

  52مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، سعد الدين اليويب، ص  1
  943ـ  944لنظرية والتطبيق ، ص أصل اعتبار املآل بني ا 2
ه ـ  9382: 9سد الذرائع عند اإلمام ابن قيم اجلوزية وأثره اختياراته الفقهية، سعود بن ملوح سلطان العنلي، الدار األثرية، ط 3

  978م، ص  8117
ه ـ  719)هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جريل اللرعي، الدمشقي، مشس الدين، أبو عبد اهلل بن قيم اجلوزية  4

  975ـ ص  5ذيل طبقات احلنابلة ـ ج . ، له كتاب الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية (ه  759
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أن وأن يُعامل بنقيض قصده و  ،وأوىل أن ال يُعان فاعله عليه ،واإلهدارأوىل باإلبطال و يكون حراما، 
 1" فهم يف الشرع ومقاصده وهذا بفضل اهلل ملن له فقه و  ،عليه كيده ومكره يبطل

 ،درء املفاسدفسد الذرائع له ارتباط وثيق باملقصد العام للشريعة املتمثل يف جلب املصاحل و 
 .2أي حكم مآهلا وعاقبتها  ،ضت إليهأف األمر الذي جعل الذريعة تأخذ ما

  .قاعدة الحيل :الفرع الثاني
على األحكام الشرعية من القواعد الي جيب مراعاهتا صيانة ملقاصدها الشرعية ويف ما  التحيل

 يلي التعرف على حدها، وحجيتها، مث عالقتها باملآل وبعض تطبيقاهتا
  تعريف قاعدة الحيل :أوال
  :لغةتعريف الحيل  ـ 0
احلذق وجودة النظر : واحليلة ،3"يقال فالن كثري احليل االحتيال،من  احليل مجع حيلة، واحليلة"

هره ابتغاء الوصول إىل املقصود وسيلة بارعة حتيل الشرع عن ظاو  ر،والقدرة على دقة التصرف يف األمو 
 . 4واخلديعة
  :الحيل اصطالحاتعريف ـ  9

 منها ماو  ،هو عام يف مجيع احليل املشروعة وغري املشروعة منها ماأطلق عليها العلماء تعريفات 
 . املذمومة الي هنى الشارع عنها وهي حمل املوضوعهو خاص باحليل 

مل الذي يتحول به فاعله عف والر صلتن اموص صخم عاحليلة هي نو  بقوله: " 5عرفها ابن القيم
ا الرجل  يتوصل هبيفية الالطرق اخل وكسل يفا غلب عليها بالعرف استعماهل ، مثلمن حال إىل حا

                                                           

  471، ص 9مد حامد الفقي، مكتبة املعارف الرياض، جإغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، ابن القيم، حتقيق حم 1
  943أصل اعتبار املآل بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص  2
  871، ص  9؛ جممل اللغة ،ج  379، ص 7تاج العروس،  ج 3
  811، ص 9املعجم الوسيط، ج  4
ه ـ  719) هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جريل اللرعي، الدمشقي، مشس الدين، أبو عبد اهلل بن قيم اجلوزية  5

  975، ص 5ذيل طبقات احلنابلة، ج . ، له كتاب الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية (ه  759
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من الذكاء والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها يف  عضه، حبيث ال يتفطن له إال بنو ر إىل حصول غ
 . 1"ا أصل اللغة، وسواء كان املقصود أمرا جائلا أو حمرم

مث  ،2يتوصل به إىل غرض مقبول شرعا أو مناف له هذا التعريف عام يف احليلة سواء كانت ماو 
ال أو عادة فهذا قشرعا أو ع منوع منهوصل إىل الغرض املتا يف الوأخص من هذا استعماهل" : يقول

 . 3"ف الناسر هو الغالب عليها يف ع
له يف الظاهر إىل يو وحت يل حكم شرعاجلواز إلبطر اهال ظمع تقدمي: " وعرفها الشاطيب بأهنا

 . 4" لواقععة يف اريحكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الش
مقصد الشارع من أصل تشريع التحيل قوامه القصد أو الباعث الذي ينايف : " ويقول الدريين

تحقيق غرض غري ل ،بالتوسل بفعل مشروع يف األصل ،مبا يستهدف هدم مقاصد الشريعة ،الفعل 
 . 5"مشروع حمرم قطعا 

ما اختذ فيما يعطل مقاصد واملعىن يف هذين التعريفني يشري إىل العمل املباح املشروع إذا 
التشريع، سواء قصد أم مل يقصد، وهو ما يسمى باحليل املذمومة، ليخرج من ذلك ما هو غري 

 .مشروع يف األصل
 إبطال الحيل حجية  :ثانيا

أن كل و  ،ألحكام الشرعية باطل على اجلملةعلى أن التحيل على ا 6الفقهاء اتفق مجهور
يف احليل يف مدى تأثري  اختالفهم قد ظهرو ،  شريعة مردودتصرف جائل يفضي إىل هدم مقاصد ال

                                                           

  922، ص 4إعالم املوقعني، ج  1
  951النظرية والتطبيق، صأصل اعتبار املآل بني  2
 922إعالم املوقعني املرجع نفسه ، ص  3
  927، ص5املوافقات،ج  4
  393، ص 9، ج (مؤسسة الرسالة)حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حممد فتحي الدريين،  5
بدون : 8، ط7لكتاب اإلسالمي، ج البحر الرائق شرح كنل الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن جنيم املصري ، دار ا 6

املكتب )؛ روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، حتقيق زهري الشاويش ، 922، ص 5؛ املوافقات، ج 819تاريخ ، ص 
 .  77، ص 3؛ املغين، ج 991م، ص  9119ه ـ  9398: 4، ط99، ج (اإلسالمي، بريوت، دمشق، عمان
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الطرق الشرعية إلثبات هذا تبعا الختالفهم يف حتديد  ،ث غري املشروع على إبطال التصرفالباع
 1 ثالباع

فعل لو ثبتت بالقرائن ال تكفي للتأثري يف الإىل أن جمرد النية و  3الشافعي و  2فة يحن فذهب أبو
ومعربا عنه  ، قدبل ال بد أن يكون الباعث مصرحا به يف صلب الع ،الفساد أو التصرف بالصحة أو

مع أن أبا حنيفة أجاز  ،4جمال للحكم على األمور الباطنة وخفايا النفوسال و  ،بنص قطعي 
ه بالصحة أو البطالن فيحكم علي ،الص الباعث من طبيعة حمل العقد ومضمونه إذا أمكناستخ

إمنا للهو يستخلص منه أن بيعه ليس لفائدة و  فاعتبار القرد حمل العقد كبيع قرد مثال  ،حسب األحوال
 . 5فقط فهو غرض حمرم لفساد هذا الداعي

 املشروع يف إبطال غري قصدال إلثباتوجود القرائن يكفي  إىل أن 7احلنابلة و  6وذهب املالكية 
اعترب اإلمام مالك أن هذا العقد نفسه يعترب قرينة هنم حرموا بيع العينة و أ: ومن أدلتهم ،التصرف قضاء

 بل القرتاض مبلغ ،بالتملكللباعث غري املشروع فالسلعة بني البائع واملشرتي لغو فهي غري مقصودة 
فهذا التصرف قرينة كافية توضح الباعث غري املشروع  ،ا املقرتض مببلغ أكثر منه مؤجلهمايل ليقرتض

 . 8هو الرباصول إىل غرض غري مشروع و للو 

                                                           

 .393ي وأصوله، املرجع السابق، ص حبوث مقارنة قي الفقه اإلسالم 1
  97، ص 5البحر الرائق شرح كنل الدقائق ، ج  2
؛ حاشية البجريمي، سليمان بن حممد بن عمر البجريمي املصري الشافعي ،  817، ص  3حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ، ج  3
  433، ص 8م، ج  9115ه ـ  9395، بدون طبعة ( دار الفكر، دمشق، سورية)
 347وث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، ص حب 4
  47، ص  5املبسوط، ج  5
دار الغرب اإلسالمي ، بريوت )البيان والتحصيل، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، حتقيق حممد حجي وآخرون ،  6

  781، ص 97م ،ج  9122ه ـ  9312: ) 8،ط (لبنان
 811،  ص 3م، ج  9113هـ  9393: 9الكايف يف فقه اإلمام أمحد، بن قدامة ، دار الكتب العلمية،  ط  7
 342حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ، املرجع السابق ، ص  8
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 ،1يق املناط كما سبق يف سد الذرائعإمنا وقع يف حتق؛ اخلالف بني العلماء يف شأن احليلفهذا 
وال يصح  ،خمالفته للمصلحة أجازه ومن رأى عدم ،هذا التصرف خيالف املصلحة منعه فمن رأى أن

أجازه بناء على حتري سائل مقر مبخالفة قصد الشارع؛ وإمنا القول أن من أجاز احليلة يف بعض امل
خري دليل على ذلك مسألة اللكاة فيمن يهب ماله عند رأس السنة فرارا منها و ، 2نصفهمه للقصده و 

 ،و اهلبة ولو كان قبل احلول بيوم أ ،املال قبل احلول بالبيعفأيب حنيفة أفىت فيها جبواز التصرف يف  3
ناىف يف من اإلمام أيب حنيفة ال يت االجتهادا فهذ ، 4فال يضره ألن اللكاة ال تللم إال مبرور احلول 

كما جند ،  أو إسقاط حكم شرعي االحتيال،وليس دليال على مقاصدها جوهره مع أصول الشريعة و 
وت من لو فتصرف يف ماله هروبا من اللكاة و  اإلمام مالك يف هذه املسألة يرى للوم أخذ اللكاة ممن

ا اختلفوا فيه من قواعد منا هو يف بعض التفصيالت املرتبطة مبفهذا اخلالف إ، ماله هبذه النية قبل شهر
لعلماء أجالء بلغوا من العلم ما بلغوا  ينبغيفال ، وحتقيق املصلحة يف أمر دون اآلخر ،الفقه واألصول

 . 5أو حىت تنسب إليهم  ،ا يعارض مقاصد الشريعة أو يعطلهااإلقدام على اإلفتاء مب
 .عالقة الحيل بالمآل والمقصدية : ثالثا

 ،به مشروع ملصلحة يف الظاهر تكمن العالقة بني احليل واملآل من حيث أن الفعل املتحيل
فهذا التصرف مآله إىل املفسدة ملا يؤول إليه من خرم ،نقيض قصد الشارع من تشريع احلكمتؤول إىل 

تحيل به هو وسيلة مشروعة يف األصل فامل، قواعد الشريعة وإبطال أحكامها وإفراغها من حقيقتها 
 ل سواء توصل إليه مبباح أوكل ما كان خمالفا ملقصود الشارع فهو باطو ،  6نظر إىل مآهلا تبطللكن بال

                                                           

  922، ص 5هامش املوافقات، ج  1
  32احليل الشرعية بني احلظر واإلباحة، ص  2
  922، ص 5املوافقات، ج  3
  97، ص 8؛بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ج 978، ص  8بسوط، للسرخسي، دار املعرفة بريوت لبنان، ج امل 4
  31ـ  97احليل الشرعية بني احلظر واإلباحة، ص  5
  974أصل اعتبار املآل ، ص  6
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مما  ،ض بني مصلحة األصل ومفسدة املآلمث إن قاعدة احليل يف جوهرها مبنية على التعار  ، 1حبرام
 .2رض شخصي يناقض املصلحة الشرعية يرجح مفسدة املآل على املصلحة احملققة لغ

ري املشروع وجود الباعث غ: ممنوعني يناقضان روح مبدأ املآل فالتحيل بذلك يتضمن أمرين
 .3واملفسدة املتوقعة الي يغلب حدوثها يف املآل  ،املناقض لقصد الشارع

، ليهيمها واختالف عواقب ما تفضي إكما يظهر أثر مراعاة املآل بالنسبة للحيل يف تقس
وإما  ،زها  كالنطق بكلمة الكفر إكراها فتختلف احليلة بالنظر إىل مآهلا فتكون إما متفق على جوا

وإما أن تكون خمتلف فيها كنكاح ، اللوجة عن اإلسالم لتفسخ نكاحها متفق على بطالهنا كأن ترتد
  .4التحليل وبيوع اآلجال

د مثل وتبقى العربة باملآل يف حتدي، إليهها نظرا إىل مآهلا وما تفضي فاحلكم على كل نوع من
ادي واملوضوعي للفعل املتحيل به؛ لتحديد املصلحة يشكل املعيار املهو ما و  ،هذه التصرفات

 . الراجحة
وتعسفا ، تفريغ للنصوص الشرعية من معانيهاإذن فاحليلة إبطال ملقاصد الشارع وتضييعا هلا و 

يشرع  مل وقصد بالسبب ما ، واملتحيل اختذ آيات اهلل هلؤا ،قاصد الشريعة واقتحاما ألسوارهاومكرا مل
 .5يف الغاية واحلكمة والسبب مجيعا فهو هبذا ضاد الشارع ،ألجله وال قصده به الشارع

؛ لكوهنا ال ختلو يف وفرعا عنها ،حليل إحدى قواعد املآل األساسيةوتكون بذلك قاعدة ا  
  .6عل املتحيل به ولجسد اجلانب العملي ألصل مراعاة املآلجانب من جوانبها إىل النظر إىل نتيجة الف

  

                                                           

 521مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، ص  1
  973أصل اعتبار املآل وأثره الفقهي، ص  2
  827اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص  3
  84احليل الشرعية بني احلظر واإلباحة، ص  4
  874؛ اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص 518ـ  519مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، ص : ينظر 5
  975أصل اعتبار املآل، ص  6
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  .ومراعاة الخالف االستحسان تيقاعد: نيالمطلب الثا
مواصلة للقواعد األصولية للمآل، أذكر قاعديت االستحسان ومراعاة اخلالف، مبينة يف كل 

 .    منهما التعريف واحلجية، وعالقتها باملقاصد واملآل
 االستحسانقاعدة  :الفرع األول

  االستحسانتعريف  :أوال
 : لغة تعريف االستحسانـ  0

 ،واختار األحسن" ،1" عده حسنا: واستحسن الشيء" ،مصدر استحسناالستحسان 
 . 2" املالئم املفيد الالئق: واملستحَسن

 :اصطالحا تعريف االستحسانـ  9
 :يلي ما االستحسانف الي ورد هبا من بني التعاري 

يه األوهام ليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إدلال: " بأنه 3السرخسيعرفه 
 ل الذي يدلن الل يف حكم احلادثة وأشباهها من األصول يظهر أمقبل إنعام التأمل فيه وبعد إنعام التأ

 . 4"عارضه فوقه يف القوة فإن العمل به هو الواجب فسموا ذلك استحسانا 
ن ترتك حكما إىل حكم هو أوىل أ االستحسان: " لهبقو  5يعقوب الربزبيينوعرفه القاضي 

 .6"منه
 

                                                           

 973، ص 9املعجم الوسيط، ج  1
  317، ص 9م، ج 8112ه ـ  9381: 9، ط(عامل الكتب)معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر،  2
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ـ . من مؤلفاته املبسوط ( ه  311) هو حممد بن أمحد بن أيب سهل ، أبو بكر السرخسي  3

  82، ص  8عبد القادر بن حممد بن نصر اهلل القرشي احلنفي،  مري حممد كتب خانة، كراتشي، ج 
  811ص ،  8،ج (دار املعرفة، بريوت)أصول السرخسي، اإلمام السرخسي،  4
، من (م 9114، 9192ه ـ 327، 311) هو يعقوب بن إبراهيم بن أمحد بن سطور العكربي، أبو علي الربزبيين احلنبلي  5

 . 913، ص 2؛ األعالم، ج 972، ص 9ذيل طبقات احلنابلة ج . مؤلفاته التعليقة يف الفقه
  374م، ص  8118ه ـ  9384: 8، ط9روضة الناظر وجنة املناظر، ابن قدامة، مؤسسة الريان، ج  6
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غري شامل مشول األلفاظ  االجتهادهو ترك وجه من وجوه : " 1 البصري نياحلسأبو وعرفه 
 . 2"لوجه أقوى منه وهو يف حكم الطارئ على األول 

 :قبله، يتميل هبما عن التعريفني 3ويف هذا التعريف األخري قيدان
، من العام واخلاص اً لفظي شامل مشوالً  هو قوله غري شامل مشول األلفاظ خيرج منه ما: أوهلما 
ملرجوح إىل العمل بالقياس به عن ترك القياس ا حرتزاقوله يف حكم الطارئ على األول : والثاين
 ؛ ذلك أن أحد القياسني ليس طارئا على اآلخرالراجح

 ،عن كونه دليل من األدلة الشرعيةاالستحسان ال خيرج  من خالل هذه التعاريف يتضح أن
 .4... أو مصلحة  ،أو عرفا ،أو إمجاعا ،إما نصا ،لدليل شرعي مقابل دليل آخرفهو إعمال 
   االستحسان حجية: ثانيا

 ،6وأقره اإلمام أمحد ،5حنيفة ومالك من خواص اإلمام أيب االستحساناشتهر القول بأن 
  .7ابن حلموأنكره اإلمام الشافعي و 
 9"تسعة أعشار العلم االستحسان: " 8يقول اإلمام مالك

                                                           

شرح : ، من مؤلفاته(م  9133ه ـ  347) هو حممد بن علي الطيب، أبو احلسني البصري، أحد أئمة املعتللة تويف سنة  1
 .875، ص 7األعالم، ج. األصول اخلمسة

، ط 8لمية بريوت، ج املعتمد يف أصول الفقه، حممد بن علي الطيب أبو احلسني البصري، حتقيق خليل امليس، دار الكتب الع 2
  817، ص (ه  9314)  9
شرح خمتصر الروضة، سليمان عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف الصرصري، أبو الربيع جنم الدين، حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن  3

 9112م، ص  9118ه ـ  9398: 9، ط4الرتكي، مؤسسة الرسالة، ج 
 971أصل اعتبار املآل، ص  4
قواطع األدلة يف األصول، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين التميمي، حتقيق حممد حسن  5

؛ احملصول يف أصول الفقه، 872، ص 9111ه ـ  9392: 9، ط8، ج (دار الكتب العلمية، بريوت لبنان)إمساعيل الشافعي، 
 .949أبو بكر بن العريب، ص 

 374اظر وجنة املناظر، املرجع السابق، ص روضة الن 6
 . 97، ص 7؛ اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حلم، ج  513ـ  514الرسالة،  اإلمام الشافعي، ص  7
 924منازل األئمة األربعة ـ ص . من مصنفاته املوطأ ( ه  971ه ـ  14) هو مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي  8
  931، ص 9، جاالعتصام ـ اإلمام الشاطيب 9
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الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك  فـََبشِّْر ِعَبادِ  :واستدلوا على حجيته بقوله تعاىل
َواتَِّبُعوا  ؛ وقوله تعاىل[ 92 ـــ 97اآلية ]اللمر   و اأْلَْلَباِب الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم أُولُ 
األمر تعاىل أمر باتباع األحسن، و  ، فاهلل[ 55اآلية ] اللمر   َأْحَسَن َما أُْنلَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم 

 1وجوبلل
 االستدالل،من خالل ردهم على هذا  لالستحسانابن حلم كما يظهر إنكار الشافعي و 

حنن نستحسن إبطال " :ما أنلل هو اتباع األدلة حيث قالفاعترب اإلمام الغلايل أن اتباع أحسن 
  2" دق باملعجلة فليكن هذا حجة عليهمأن ال يكون لنا شرع سوى املصّ و  االستحسان
ه ورسوله صلى اهلل علي أشار ابن حلم كذلك إىل أن أحسن األقوال هو ما وافق كالم اهللو 
َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء  هذا هو اإلمجاع املتيقن من كل مسلم متمسكني بقوله تعاىل و  ،وسلم

أن كل ما ، و  [ 91اآلية ] الشورى    َفُحْكُمُه ِإىَل اللَِّه َذِلُكُم اللَُّه َريبِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب 
لو كان كذلك لوقع و ه إىل ما تستحسنون، مل يقل فردو و  ،سوللف فيه فمرده إىل اهلل والر اختُ 

واحد على  يتفق استحسان العلماء على قول الو  ،ولتضادت الدالئل وتعارضت الرباهني االختالف
والبعض يغلب عليهم  ،فطائفة طبعها الشدة واألخرى مييلها اللني، اختالف مهمهم وطبائعهم

 .3يقال أن االستحسان شهوة واتباع اهلوى والضالل االحتياط؛ لذلك صح أنوآخرون  لتصميما
وتعديا على نصوصه الي جاء ،   مشاركة هلل يف التشريع االستحسان الشافعية والظاهرية فاعترب

 :     لقوله تعاىل 4ما يظهره اهلل للناس ال مبا جيوس يف قلوهبمو ،   لل على نبيه فيها باتباع ما أن
 ْساَلَم ِديًناَلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِي َوَرضِ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت ،  [4اآلية ] املائدةيُت َلُكُم اإْلِ

                                                           

بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرمحان ابن أمحد بن حممد أبو الثناء مشس الدين األصفهاين، حتقيق  1
  825م، ص ـ  9117ه ـ  9317: 9، ط4حممد بن مظهر بقا، دار املدين السعودية، ج

 978املستصفى ـ ص  2
  97ابق ، ص اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع الس 3
،   8م  ،  ج 8117ه ـ  9382:  8مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين اهلجري ، حممد بلتاجي، دار السالم ، ط  4
 537ص 
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َيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنَي  : وقوله تعاىل       َونـَلَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
  .[ 21اآلية ] النحل

هد إال من بأنه ال جيوز ألحد أن يفي وجيت االستحسانا استدل اإلمام الشافعي على إبطال كم
أنه لو جاز تعطيل القياس؛ و  ،جهة علم قد مضى قبله وهو القرآن والسنة واإلمجاع واآلثار والقياس

لو و ، 1ناالستحساخرب مبا حيضرهم من جلاز ألهل العقول من غري أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه 
  2ذلك ري دليل لوجب أن يستوي العلماء والعامة جاز الرجوع إىل ما يستحسنه اإلنسان من غ

عني  املطلوب ال يكون أبدًا إال علىال يكون إال على مطلوب، و  جتهاداال: " يقول الشافعي
يُقصد هبا إليها، أو تشبيٍه على عني قائمة، وهذا يبني أن حرامًا على أحد أن  قائمة ُتطلب بداللةٍ 
ن إذا خالف االستحساُن اخلرَب، واخلرُب من الكتاب والسنة عنٌي يتأخى معناها يقول باالستحسا
 3"اجملتهد ليصيبه

 ؛ إذ مل يكن هلم تصور4لفظي باالستحسانلفقهاء يف القول بني ا االختالفاحلقيقة أن و 
إال على ما فيه عدول عن  االستحسانن القائلني به ال يطلقون اسم إحيث ،  5واضح وحمدد له

 ،6أو اإلمجاع ،أو السنة ،من القرآن اً أو نص اً،خفي اً ، سواء أكان قياس إىل غريه موجب القياس اجللي
عمل أو إمجاع  إما لقول أوو  ، ح عن الرسول ترك القياس العقلي إما خلرب ص"  فاحلنفية قصدوا به

 ،ه اإلمام مالك تسعة أعشار العلميف حني أن ما اعترب  ،7وإما للعرف أو قياس أخفى منه ،للصحابة

                                                           

 514الرسالة، ص  1
التبصرة يف أصول الفقه، أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، حتقيق حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، سورية  2
  313، ص 9ه ج 9314: 9ط ،
  513الرسالة، ص  3
ارشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين، حتقيق أمحد علو عناية،  4
                                           924، ص 8م، ج 9111ه ـ  9391: 9، ط(دار الكتاب العريب)
  849، ص 7نهاج شرح مغين احملتاج، اإلمام النووي، ج امل 5
 9ـ العدد  47جملة دراسات علوم الشريعة والقانون ـ ج ) االستحسان حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية، منصور راجح مقدادي  6
 (  991ـ ص (  8191) 
  871، ص 9مناهج التشريع يف القرن الثاين اهلجري، ج 7
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أما  ،الشريعةاملرسل على القياس يف حالة استثنائية حتقق مقاصد  االستداللتقدمي " أراد به
وما جيوس يف دليل ما يصدر عن اجملتهد بغري الذي رفضه اإلمام الشافعي وهامجه هو  حساناالست

 . 1خيطر على الوهم بال مثال أو مقيس النفس و 
ألن  ؛حنيفة فليس خبارج عن األدلة البتة ِإذا كان هذا معناه عن مالك وَأيبو : "يقول الشاطيب 

األدلة يقيد بعضها وخيصص بعضها بعضا، كما يف األدلة السنية مع القرآنية، وال يرد الشافِعي مثل 
 " .  2 هذا أصال
  .صداستحسان بالمآل والمقعالقة اال: ثالثا
تها الي تسمو إىل جلب انطالقا من حقيق، ومراعاة املآل االستحسانح العالقة بني قاعدة تتض

 . املصاحل ودرء املفاسد كما مر مع الذرائع واحليل
على  دآل يف حتصيل املصاحل أو درء املفاسن حقيقتها ترجع ِإىل اعتبار املفإِ : " يقول الشاطيب

دى ِإىل لو بقينا مع أصل الدليل العام أل؛ ألَنا اخلصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك
 3"لواجب رعي ذلك املآل ِإىل أَقصاه، َفكان من اا اقتضاه ذلك الدليل من اْلمصلحةرفع م
إذا كان من الضروري للمجتهد مراعاة املآل أثناء تنليل األحكام ففي إعماله لقاعدة و 

فتشكل  ،القاعدة العامة والواقع العمليفر للنظر املآيل حني توفيقه بني مقتضى و احلظ األ االستحسان
؛ 4يق من حيث أنه مصلحة مقصودة شرعاهبذا أحد أضرب النظر يف مآل التطب االستحسانقاعدة 

يعرب عن  ن،االستحساق املآيل ملبدأ قاعدة هذا التقدير املصلحي للشريعة اإلسالمية من خالل التطبي
 .5تنمية اجلوانب اإلجيابية الي متثلها املصلحة وحفظ مقاصدها يف اخللق و  ،مظهر من مظاهر مرونتها

                                                           

  551ـ  359ـ  351املرجع نفسه، ص  1
  741االعتصام، ص  2
  915، ص 5املوافقات، ج  3
  922أصل اعتبار املآل، ص 4
  498اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص  5
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، فال ينبغي قاعدة مآلية حتمي مصاحل املكلفنيكونه لمبقاصد الشريعة  االستحسانفارتباط 
أن  االستحسانف، د الشارع باعتباره نظر مصلحي حمضإىل مقصو  االلتفاتللفقيه أن يغيب عنه 

 1دفع ما يفوهتا ويؤدي إىل اإلضرار، و باجتهاده حفظ ما أتلف من املصاحلحيقق 
ي حالة استثنائية ، تراع من قواعد عامة ةاستثنائيقاعدة هي  االستحسانفالقول أن قاعدة 

 .  لظروف واقعية ومالبسات تستدعي حتكيمها
حتصيل مصاحل عاجلة وآجلة أن اهلل شرع لعباده السعي يف  أعلم: " يقول العل بن عبد السالم
مفسدة َترىب على ، مث استثىن منها ما يف مالبسته مشقة شديدة أو لجمع كل قاعدة منها علة واحدة

يف الدارين أو يف أحدمها لجمع كل قاعدة منها كذلك شرع هلم السعي يف درء مفاسد تلك املصاحل، و 
ة أو مصلحة ترىب على تلك املفاسد، وكل ما يف اجتنابه مشقة شديد ، مث استثىن منهاعلة واحدة

 . 2" ذلك رمحة بعباده
 .قاعدة مراعاة الخالف: لفرع الثانيا

من القواعد الي تراعي املآل، مراعاة خالف الفقهاء، ويف ما يأيت تعريفها وحجيتها، مث عالقتها 
 باملآل واملقصد الشرعي 

 .فالخالتعريف قاعدة مراعاة : أوال
 :المراعاة لغةتعريف  (0
اإلبقاء على واحملافظة و " ،3"االعتباروهي مالحظة الوضع يف  ،بضم امليم مصدر راعى" 
 . 5"واملراعاة أن جيمع بني الشيء وما يناسبه بغري تضاد" ،4"الشيء

  

                                                           

  542؛ املصطلح األصويل عند الشاطيب، ص 79نظرية املقاصد عند الشاطيب، ص  1
  978ـ  979، ص 8قواعد األحكام، ج 2
  381معجم لغة الفقهاء، ص  3
  913، ص 4هتذيب اللغة، ج  4
  457، ص 9املعجم الوسيط، ج  5
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 :الخالف لغةتعريف  (9
مل : مران واختلفااألوختالف " ،2والشقاق  ،1"وهو املضادة والنلاع ،بكسر اخلاء مصدر خالف"
 . [ 939اآلية ] األنعام    َوالنَّْخَل َواللَّرَْع خُمَْتِلًفا ُأُكُلُه   قال تعاىل  ،3" يتفقا

 :مراعاة الخالف في اصطالح الفقهاءتعريف  (3
 :  له تعاريف عدة من بينها 
املعتربة، مبا ال يبطل دليل املستدل  العمل بدليل املخالف يف املسألة من املذاهب الفقهية" 

 4" بالكلية، وذلك لرجحان الدليل املراعى وقوته 
؛ يف األصل مرجوحا يف نظر اجملتهد ، ولو كانليل كل من اخلصمني واتباع الراجحإعمال د" 

  .5" عربة مبا آل إليه أمر هذا الدليلوإمنا يقوم به خمالفه ألن ال
  .فراعاة الخالحجية قاعدة م: ثانيا

 : لعلماء يف حجية مراعاة اخلالف على قولنيااختلف 
يف  اإلعتماد عليه ثبتقد و  ،دليل معترب شرعاو ، أصل صحيح أن مراعاة اخلالف :األول قولال

 ، كما ظهر ذلك 6ابن القاسمالك و مذلك إىل اإلمام  نسبوقد  ،بناء كثري من الفروع واملسائل
  .من احلنفية والشافعية واحلنابلة يف أكثر فروعهم  1عند مجهور الفقهاء

                                                           

 912معجم لغة الفقهاء، ص  1
  7، ص 5العني، ج  2
  19، ص 1لسان العرب،ج  3
، 9 م، ج 8117ه ـ 9387: 9، ط(دار الفكر، دمشق )القواعد الفقهية وتطبيقاهتا قي املذاهب األربعة ،حممد اللحيلي،  4
 774ص 

  914أصل اعتبار املآل،  ص  5
شركة الطباعة ) ؛ شرح تنقيح الفصول، اإلمام القرايف، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد 917املوافقات املرجع السابق، ص : ينظر 6

، ؛ شرح التحفة ، علي بن عبد السالم بن علي أبو احلسني التسويل 975م، ص  9174ه ـ  9414:  9، ط (الفنية املتحدة 
 81، ص 9م، ج  9112ه ـ  9392: 9، ط ( دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت ) حتقيق حممد عبد القادر شاهني، 
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يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل حتُِلُّوا َشَعائَِر اللَِّه َواَل الشَّْهَر احلَْرَاَم َواَل اهْلَْدَي َواَل  : ىلواستدلوا بقوله تعا
ْم َوِرْضَوانًا اْلَقاَلِئَد َواَل َآمِّنَي اْلبَـْيَت احلَْرَاَم يـَْبتَـُغوَن َفْضاًل  علل ، حيث [  8اآلية ] املائدة     ِمْن َرهبِِّ

استحالل شعائره ؛ بابتغائهم رضوانه مع كفرهم الذي ال يقبل به عمل وال تصح  إياهماهلل تعاىل هنيه 
  .2معه عبادة 

ص، ااختصم سعد بن أيب وق" :لتا، أهنا قاكما استدلوا مبا روي عن عائشة رضي اهلل عنه
 هأنه ابن يلبة بن أيب وقاص، عِهد إتهذا يا رسول اهلل ابن أخي ع: م، فقال سعدالزمعة يف غ وعبد بن

فنظر ، ، ولد على فرا  أيب من وليدتههللرسول ا اخي يا أهذ: قال عبد بن زمَعةو انظر إىل شبهه، 
، الولد للفرا   عبد بن زمعة اهو لك ي »: ه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقالهإىل شب اهلل  ولرس

  3  "فلم تره سودة قط«  يا سودة بنت زمعة هنموللعاهر احلجر، واحتجيب 
؛ فأحلق الولد بلمعة مبقتضى الفرا  ، وراعى  راعى احلكمني معا أن النيب : ووجه داللته

 .4الشبه البني بعتبة ، فأمر سودة باالحتجاب منه
الدليل األول بالكلية كما جاء يف التعريف  ومن هنا يستنتج أن إعمال دليل اخلالف ، ال يبطل

 . الثاين حملمد اللحيلي
قبل الوقوع أي مراعاة  كما يظهر من مسائل مجهور العلماء أهنم قصدوا مبراعاة اخلالف ما

بينما يرى البعض أن مالكا راعى اخلالف قبل الوقوع وبعده بشرط أن  ،تورعااخلالف ابتداء احتياطا و 
 الإ ، روج من اخلالف إطالقان مرتادفانحقيقة األمر أن مراعاة اخلالف واخلو  ، 5 يكون اخلالف قويا

                                                                                                                                                                                     

، ص 9، ج (دار إحياء الكتب العربية ) درر احلكام شرح غرر األحكام، حممد بن علي فرامرز بن علي الشهري مبال خسرو  1
 . 854، ص 9، ج ؛ قواعد األحكام 387، ص 7؛ البحر احمليط، ج  911

  759، ص  8االعتصام، ج  2
  29/  4/  8892صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب شراء اململوك من احلريب ، رقم  3
  813، ص 8إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية، ج  4
  939اخلالف عند القرايف دراسة تأصيلية تطبيقية، ص  ؛ مراعاة912هامش قواعد املقاصد عند الشاطيب، ص : ينظر 5
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نظرا لصلتها مببدأ اعتبار  ،يف الغالب ما بعد وقوع النازلة فروع قصدوا هبااملالكية متسكوا بأدلة و أن  
 . 1املآل

جاء خمالفا لقول مجهور الفقهاء برد قاعدة مراعاة اخلالف وسد هذا الباب كليا، : القول الثاني
 3وكذا بن حلم الظاهري  2وإليه ذهب أبو عمران وعياض وابن عبد الرب من املالكية 

ه يف كونه حجة يف موضع جاء نتيجة عدم انضباط العمل ب ،إال أن هذا اخلالف يف مراعاته
وتعيني املتفق عليه من  ،فقه املالكي إىل اخلالف املذهيبمعرفة نظرة الريجع ضابطه إىل ف ،دون موضع
، ويبقى اخلالف داخل املذهب الواحد، أو بني املذاهب قبل وقوع النازلة أو بعدها غري الراجح وغريه

 .4معترب وال يؤثر يف العمل به
أنه خاص هبم و  ،اخلالفكية تفردوا مببدأ مراعاة وجند بعض العلماء من قال بأن املال ،هذا 

عملوا هبا يف تعليل األحكام قد أما مجهور العلماء ف ،إال أهنم اعتمدوا عليها بكثرة ،5دون غريهم 
  6يد عقمسلكا يف استنباط األحكام ومل يبلغوا هبا درجة التأصيل والتلكن مل يعتربوها أصال و 

 اعتربوا و  أبواب االجتهاد، وسد كل مطلقاوبطالنه  االختالفعلى ذم ل الظاهرية عم كما  
صح عن رسول اهلل ما و  ،تعاىل الذي شرع لنا دين اإلسالمالفرض هو اتباع ما جاء به القرآن عن اهلل 

بِاْلبَـيـَِّناِت َواللُّبُِر َوأَنـْلَْلنَا إِلَْيَك  : سلم الذي أمره اهلل تعاىل ببيان الدين لقوله تعاىل صلى اهلل عليه و 
َ لِلنَّاِس َما نـُلَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ الذِّْكَر  فهذا هو احلق وال يليده  ،...[ 33اآلية ] النحل  لِتُبَـنيِّ

                                                           

  488اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص  1
  47املعيار املعرب، ص  2
  73، ص 5اإلحكام يف أصول األحكام، ج  3
رسالة ماجستري يف العلوم الشرعية، فقه وأصول، )  989قاعدة مراعاة اخلالف وأثرها يف الفقه اإلسالمي،  العيد عباسة، ص  4

 (. 8117ـ  8117
 971نظرية التعسف يف استعمال احلق، ص  5
جملة العلوم )  481، ص مراعاة اخلالف عند القرايف دراسة تأصيلية تطبيقية من كتاب الذخرية، العريب بن حممد اإلدريسي 6

 ( م 8193ه ـ  9345)  8/  95، العدد 2اإلسالمية، ج 
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،  ال جيب أن يراعى أصال االختالفن قوة أن لجمع عليه أهل األرض وال يوهنه ترك من تركه فصح أ
 1. ه من أفسد األقوال كما غّلطوا القول بأن اختالف العلماء رمحة واعتربو 

ولعل ما جاء به الظاهرية من إنكارهم لالختالف وذمه، هو أخذهم بظواهر النصوص وعدم 
فهمهم ملقصود هذه القاعدة، إذ إن هذا االختالف املوصوف بأنه رمحة، ال يدخل حتت مسماه ، 

تاتا؛ وإمنا اخلالف أهل البدع واألهواء، الذين يأخذون الدين من عقوهلم مما أورثهم ذلك تفرقا وش
املقصود، هو ما نتج عن النقل عن الرواية والثقات ، وإن اختلفت يف ألفاظها، فقد ورد أن صحابة 

قد اختلفوا بعده يف كثري من املسائل لكن مل يتفرقوا، ومل يكونوا شيعا، وكانوا هبذا  رسول اهلل 
االختالف حممودين، ووسعوا على العلماء من بعدهم فيما مل جيدوا حكمه يف الكتاب أو السنة، 
باإلضافة إىل وجود تفاوت يف فهم النصوص الشرعية املستدل هبا، وكون معظم هذه النصوص ذات 

  2.ظنيةداللة 
يستنتج مما سبق أن االختالف يف القول مبراعاة اخلالف بني العلماء، نتج عن عدم وضوح يف 
حترير حمل النلاع حوله ، وأن وجود االختالف شيء طبيعي، وهو أحد أسباب صالحية  الشريعة لكل 

 . زمان ومكان، ومبراعاة هذا اخلالف تثبت سعة رمحته
  .والمقصد الشرعي الف بالمآلعالقة قاعدة مراعاة الخ: ثالثا

، مما  ا يناسب واقعية التشريع وغائيتهتظهر مآلية مراعاة اخلالف يف حتقيق املصاحل املشروعة مب
؛  د املتفرعة عن أصل مآالت األفعالهي أحد القواعو  3يقتضي عدول اجملتهد عن دليله إىل دليل غريه 

، فأما األول فبالنظر إىل ما يؤول الوقوع، أو بعده تفضي إليه، إما قبل مبنية على النظر إىل ماكوهنا 
 . 4يف الدين  االحتياطو ل صحيحا موافقا ملقاصد الشرع، أليه من براءة الذمة والتيقن من وقوع الفع

                                                           

 . 73اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع السابق، ص  1
( دار احلديث ، القاهرة ، مصر ) خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ، ابن قيم اجلوزية ، حتقيق سيد إبراهيم : ينظر 2

 .713ـ  711م، ص  8119ه ـ  9388: 9، ط 
  442اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص  3
 417اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، ص  4
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وجلب  ،يف الدين االحتياط؛ ألن مآهلا هذه قاعدة مهمة ينبغي التمسك هبا: " يقول الندوي
ولو مل يكن ... يف مسائل اخلطب فيها يسري  طريق نبذ اخلالفالتأليف بني القلوب عن و  ،احملبة 
سالمي لوقع الناس يف حرج شديد جود مثل هذه األصول القومية الي تدل على مساحة الشرع اإلو 

 . 1" وخالف عنيف
خاصة  ،جملال التنليلي لألحكام الشرعيةفقاعدة مراعاة اخلالف إذن مرتبطة أكثر من غريها با

ه اإلبقاء على وتظل قائمة على نظر مآيل واضح يستحضر فيه اجملتهد ما يؤول إلي. ..جانب الفتوى 
بالنظر ، وأيضا يته اعتبارا للمآلإعماله رغم مرجوحمما يستللمه ترجيح دليل خمالفه و  ،دليله قبل الوقوع

 ،قتضى النهي تناقض مقاصد الشريعةإىل ما يؤول إليه الفعل من مفسدة أشد على املكلف من م
فإذا  ،الفسادوعن مرتتباهتا بالبطالن و  ،الي تقتضي احلكم باحلظراألدلة املتعلقة مبواقعة املنهيات و و 

أدى التمسك بالدليل إىل الوقوع فيما يناقض قصد الشارع وإحلاق الضرر باملكلف يف نصب األدلة 
هذا ما فاسد و ع إىل رفع احليف ودرأ املفال بد من إعادة نظر آخر يستدعي استحضار مقاصد الشر 

  2اخلصوصيات الفردية م وطبيعة الوقائع اجللئية و ءال مراعاة اخلالف كدليل يتاليقتضي إعم
فال يكون إيقاعها من املكلف سببا يف  ،يف الشرع إذا وقعتت إن املمنوعا: " يقول الشاطيب

 . 3" أو غريها ،بلائد على ما شرع له من اللواجراحليف عليه 
قاعدة المصالح المشروعة باألصل إذا اكتنفتها من الخارج أمور ال ترضى : الثالثالمطلب 

  .شرعا
أضاف اإلمام الشاطيب إىل القواعد األربعة السابقة، قاعدة اإلقدام على املصاحل املشروعة 

 . باألصل مراعاة، لضياع املصاحل
  قاعدة المصالح المشروعة باألصلتعريف : الفرع األول

  .اصطالحاتعريف المصالح لغة و  :أوال
                                                           

  851ـ  852القواعد الفقهية  وأثرها يف الفقه اإلسالمي، علي أمحد غالم حممد الندوي، ص  1
  917ـ  915؛ قاعدة مراعاة اخلالف وأثرها يف الفقه اإلسالمي، ص 813ـ  818ينظر أصل اعتبار املآل، ص  2
  921ـ  922املوافقات، ص 3
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 :املصاحل لغةتعريف 
والصالح ضد " 2 "املصلحة من الصالح واملنفعةو " 1"سر الالم واحدها مصلحةوكبفتح امليم " 
  3"الفساد 

 :المصلحة اصطالحاتعريف 
احد هو حتقيق مقاصد الشارع اختلفت املصاحل وتنوعت وإن كانت كلها تصبو إىل هدف و  
 : فإهنا باللفظ املطلق تعين ،أو يف العاجل واآلجل مها معا ،أو اآلجل ،جليف العا

أما لذات الدنيا وأسباهبا وأفراحها وأسباهبا فمعلومة  ،راح وأسباهبااألفاللذات وأسباهبا و " 
واللجر  ،يدأسباهبا فقد دل عليها الوعد والوعوأما لذات اآلخرة وأسباهبا وأفراحها و  ،بالعادات
  4"والتجديد

فاملصلحة مطلقا هي كل ما حيقق سعادة اإلنسان يف الدنيا مما هو معا ، أو ما ينبؤ عنها من 
 .أمور اآلخرة
وهي املذكورة  ،ما يدخل كقاعدة من قواعد املآل ، هون ما حنن بصدد دراسته من املصاحللك

ر ال ترضى تها من اخلارج أمو املصاحل املشروعة باألصل إذا اكتنف" يف عنوان املطلب حتت مسمى
  ."شرعا

إذا ما مت  ،خنرام املتوقع هلاألصلية من االأو ا االبتدائية،ينبغي حفظ املشروعات معناها أنه و " 
 ،ها توجه السد؛ وذلك حينما ختالطها املنكرات حىت يصبح الظاهر فيابطسد الذرائع فيها دون ضو 
هو رفع أصل األحكام و  ،التشريعنهاية إىل مآل ينقض أصل يؤدي يف ال ألنه؛ فال يعمل به رغم ذلك

                                                           

  348معجم لغة الفقهاء، ص  1
  581املعجم الوسيط ـ، ص  2
املكتبة ) ، حتقيق يوسف الشيخ حممد  خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي 3

  972م، ص  9111ه ـ  9381: 5، ط (املصرية ، الدار النموذجية بريوت ، صيدا 
  97ـ  95، ص 9قواعد األحكام يف إصالح األنام، ج  4
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ا قوام الدين ؛ ألن هبا رغم توجه عموم السد يف أمثاهلافكأننا نستثنيه ،ونقض املصاحل الكلية ،مطلقا
 .1"رعيا للمآل املذكور ،خول فيها رغم غلبة الفساد عليهافنجيل الد ،واستمرار الشريعة

من الضروريات واحلاجيات  بتدائية،االهي تلك املصاحل : صلفاملقصود باملصاحل املشروعة باأل
عوارض خارجية غري مقبولة خنرام رغم ما حييط هبا من عدم االواملتميلة بالثبات و  ،والتحسينيات

 .2فخرج هبا عن مطلق املصاحل كالرخص، الي قصد هبا الشاطيب العلائمو شرعا، 
ختتص  أهنا ال: كليةهنا  كو اء، ومعىن  العلمية ما شرع من األحكام الكلية ابتد: " قال الشاطيب

مثال  كالصالة  ؛ببعض املكلفني من حيث هم مكلفون دون بعض، وال ببعض األحوال دون بعض
وسائر ...فإهنا مشروعة على اإلطالق والعموم يف كل شخص ويف كل حال، وكذلك الصوم واللكاة 

وباجلملة مجيع  ... شعائر اإلسالم الكلية، ويدخل حتت هذا ما شرع لسبب مصلحي يف األصل؛ 
 .3" كليات الشريعة

ية على العباد أول التكليف أن يكون قصد الشارع هبا إنشاء األحكام: ومعىن شرعيتها ابتداء
عند الشاطيب إمنا هي الضروريات ، هذا ما يبني أن مفهوم هذه املصاحل املشروعة باألصل األمر

 4، أما التكميلية فهي مما يتجاذبه األنظار نفيا وإثباتا واحلاجيات
ن ومعامالته فهي كل ما يعارض حتركات اإلنسا:  الي ال ترضى شرعا األمورو  أما املناكر 
 .5رض خارجية تعيق تصرفاته املشروعةعواة من منكرات و اليومي

  .حجية قاعدة المصالح المشروعة باألصل: الفرع الثاني
من عليها طرأ ي رغم ما اعتبارهاو  مراعاة املصاحل املشروعة باألصلمشروعية  أكد اإلمام الشاطيب

 حيث أن ها صحيح بشرط التحفظ قدر اإلمكان، ن اإلقدام عليأو  ،عوارض خارجية تعيق طلبها

                                                           

  597املصطلح األصويل عند الشاطيب، ص  1
  597ألصويل، ص ؛ املصطلح ا 891ينظر أصل اعتبار املآل بني النظرية والتطبيق، ص  2
 373، ص 9املوافقات، ج 3
 591املصطلح األصويل، ص  4
 891أصل اعتبار املآل بني النظرية والتطبيق ،ص  5
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إذا كانت ، فمن ممنوعاتيعارضها  عامالت رغم ماملاولة املكر ال متنع من القيام باملصاحل و هذه املنا 
ففي ترك هذه  ،ا يف ذلك من التحرز عن احملرماتمل ؛هذه املمنوعات سببا يف ترك مصلحة مشروعة

، كما أشار ا ال يطاقمبتكليف الع الناس يف الضيق واحلرج أو املصاحل ووقو ، ضياع املشروعات ابتداء
إىل أن رأي مجهور السلف الصاحل موافقا ملا تقرر عنده؛ ملا ينبين ذلك على مراعاة املآل، وضرورة 

 .1اعتبارها على اإلطالق
خارج ها من تاحلاجية أو التكميلية إذا اكتنف إن األمور الضرورية أو غريها من" يقول الشاطيب
 االستطاعةفإن اإلقدام على جلب املصاحل صحيح على شرط التحفظ حبسب  ،أمور ال ترضى شرعا

 2"من غري حرج 
ساكنة املذا داخلتها املناكر؛ كالبيع، والشراء، واملخالطة، و القواعد املشروعة باألصل إ: "ويقول

ه يف حاجاته وتصرفه يف ، حبيث صار املكلف عند أخذإذا كثر الفساد يف األرض واشتهرت املناكر
تضي الكف عن كل ما يؤديه إىل ؛ فالظاهر يقلغالب من لقاء املنكر أو مالبستهأحواله ال يسلم يف ا

 .  3ضي أن ال بد له من اقتضاء حاجاته، كانت مطلوبة باجللء أو بالكل، ولكن احلق يقتهذا
  .والمقصديةعالقة قاعدة المصالح المشروعة باألصل بالمآل : الثالفرع الث

ك املشروعات بالنظر يف املآل حتفظ تلو  ،تبار املآل أساس قاعدة املصاحل وجوهرهايعد اع
، وإن ا من األمور الي ال ترضى شرعا وال تعني يف حتصيلهاخنرام مما يعارضهاالباألصل من اإلبطال و 

 ؛ فمن أجلارجيةرغم ما خيالطها من عوارض خ عدم القول بإبطال هذه املصاحل املشروعة باألصل
، 4إلفضاء إىل مآل ينقضها أو يرفعهاعدم اصيانة أصول األحكام الشرعية، وقواعد املصاحل الكلية، و 

؛ إال ، أو درأ مفسدة فيكون منهيا عنههل يتأتى وصف الفعل بكونه حمققا ملصلحة فيكون مأمورا بهو 

                                                           

 811، ص 5املوافقات، ج  1
 811املرجع نفسه، ص  2
 587، ص 4املوافقات، ج  3
 893أصل اعتبار املآل بني النظرية والتطبيق، ص  4
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، وهذا يكون بالنظر إىل ة تدرأل من مصلحة تستجلب أو مفسدبعد النظر إىل ما يؤول إليه ذلك الفع
 .1متها ملقاصد الشرعءمدى حتقق املصلحة يف الفعل ومال

،   خنرام املتوقععة هو حفظها من االمن مراعاة املآل حني اإلقدام على املصاحل املشرو  فالقصد
يؤدي سدها لكي ال  ،كما يبني أن لسد الذرائع ضوابط خيرج هذا النوع املقصود باإلقدام من السد

  2إىل نقض أصل التشريع ورفع أصول األحكام مطلقا

                                                           

  814اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، ص  1
 589املصطلح األصويل، ص  2
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 .والحيلالذرائع سد تيبعض تطبيقات قاعد: األولمطلب ال
دليل شرعي عند ، أهنا معتربة كل مشروعية العمل بقاعدة الذرائعكما تبني سابقا من خال  

يف ما يلي ، و عمليا؛ إمنا كان نظريا ال ينفي األخذ هبا الذي دار حوهلا االختالفمجهور العلماء، وأن 
  .لكل قاعديت سد الذرائع واحليل األربعةج عن كل مذهب من املذاهب عرض منوذ 

 .تطبيقات قاعدة سد الذرائع: الفرع األول
  .البائن والمتوفى عنها زوجهاالطالق حداد : الحنفية

قيم احلداد سدا لذريعة ، أو من توىف عنها زوجها البالغة املسلمة أن تعلى املطلقة طالقا بائنا
؛ ملا يف هذه األمور من والكحل والدهن واملطيب إال من عذراحلداد أن ترتك الطيب واللينة و الفتنة، 
 1بها سدا لذريعة الوقوع يف احلراميف لجني الرغبة، و دواع
  .تحريم بيوع اآلجال: لمالكيةا

إىل أجل آخر أو  رمن آخثها بييشرت  يبيع الرجل سلعة بثمن إىل أجل مث" بيوع اآلجال كأن
 2"نقدا

، كأن يشرتي هذه املسائل بيع الطعام قبل قبضهمن بني  3مسألةوقد قيل أهنا تصل إىل ألف 
 ، لكن اشرتي منكاألجل يقول البائع ليس عندي طعامرجل طعاما إىل أجل مث إذا حان ذلك 

 غري ذلك من صور ، إىل 4، و هذا ما حرمه اإلمام مالك سدا لذريعة الرباالذي وجب عليالطعام 
 5لكية أصول الربا الي تعترب عند املاالبيع املؤجل و 

                                                           

اهلداية يف شرح بداية املبتدي، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين، حتقيق طالل  1
  872، ص 4يوسف، دار احياء الرتاث العريب بريوت، لبنان، ج 

  971، ص 4وهناية املقتصد، ج  بداية اجملتهد 2
  38، ص  8أنوار الربوق يف أنواء الفروق، ج  3
 978بداية اجملتهد وهناية املقتصد، املرجع نفسه ص  4
أنظرين أزدك، أو إىل بيع ما ال جيوز متفاضال، أو بيع ما الجيوزَنساء، أو : أصول الربا عند مالك هي البيوع الي يتذرع منها إىل 5

بداية اجملتهد ) لف، أو إىل ذهب وعرض بذهب، أو إىل ضع وتعجل، أو بيع الطعام قبل أن يستتوىف، أو بيع وصرف إىل بيع وس
 (     979وهناية املقتصد املرجع نفسه، ص 
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 .عدم جهر المفطر في رمضان بعذر بفطره : الشافعية
، أو يشرب عند من جيهل إذا أفطر الصائم بعذر من مرض، أو سفر فال يستحب له أن يأكل

 .املعصية ذره سدا لذريعة التهمة بالفسوق و ع
هو مفطر استحب هلما وإن قدم املسافر وهو مفطر أو برء املريض و : " 1يقول اإلمام الشريازي

ف ال يأكالن عند من ال يعر إمساك بقية النهار حلرمة الوقت وال جيب ذلك ألهنما أفطرا لعذر و 
 2"عذرمها خلوف التهمة والعقوبة

  .التاجر في بلد الكفر منع زواج األسير و: الحنابلة
من وطء   اتقاءً و ري أن يتلوج مادام أسريا؛ ألن ولده يكون عبدا عندهم، منع اإلمام أمحد األس

امرأته بولد فيستويل من أن تأيت ؤ ، فال يتاجر الذي يدخل إىل ديارهم بأمان، أما الامرأته بأحد غريه
 .، أو ينشأ بينهم فيصري على دينهم عليه الكفار

وه، ويعِلموه قّ افة أن يغلبوا على ولده، فيسرت ا كرهنا له التلوج منهم خمإمن: " 3يقول ابن قدامة
 نهم؛مذا الفساد العظيم، وازدادت الكراهة إذا تلوج تلوجيه تعريض هل الكفر، ففي
سالم فيما سالم تغليب اإلإل، فتكفره، كما أن حكم ااالظاهر أن امرأته تغلبه على ولده نأل

 4"إذا أسلم أحد األبوين
  

                                                           

طبقات االشافعية .  له التبصرة يف أصول الفقه( ه  377ت ) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزابادي ، أبو إسحاق،  1
    881، ص 3، تاج الدين بن عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، جالكربى

،  ص 9، ج( دار الكتب العلمية، بريوت)املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،  2
487  

، له  (ه511)بو عبد اهلل، تويف سنة ، هو عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة بن نصر بن عبد اهلل املقدسي موفق الدين، أ 3
ذيل طبقات احلنابلة، زين الدين عبد الرمحان بن أمحد بن رجب بن احلسن السالمي البغدادي، حتقيق . كتاب الروضة يف األصول

 .م8115ه ـ 9385: 9، ط(مكتبة العبيكان، الرياض)عبد الرمحان بن عبد الرمحان بن سليمان العثيمني، 
  814 ، ص1املغين، ج  4
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  .تطبيقات قاعدة الحيل : نيالفرع الثا
أو إسقاط األحكام باللف والدوران كليف، قد يوهم البعض أنه يستطيع اخلروج من الت 

يغري مقصد  ،ما من شأهنا أن يعطل حكما شرعيا قد عمل الفقهاء على منع كلو  ،واستخدام احليل
 : يلي رفات املذمومة املتحيل هبا مامن بني التصالشارع من تشريعه، و 

 .الحيلة في إثبات الحرية وإسقاط الحد: الحنفية
، الرجل أال يلين أبدا، وإذا زنا يعتق عبده، كـأن حيلف إثبات احلريةأ إليه من احليل يف لجمما يُ 

يف هذا واضحة يف أن  فاحليلةمواله زنا وحنث وقد اعتقه،  فيحتال العبد على القاضي بدعوى أن
 1إثبات حريته ال إجياب احلد على مواله  العبد يريد

 2الحيلة في التهرب من الزكاة : المالكية
فإذا علم ذلك  األموال شىت الطرق للهروب من وجوب اللكاة يف أمواهلم ،قد يستعمل أرباب 

 ينظر حليلهم، من الوجب عليهم إخراجها و ، أخذت منهم و من خالل القرائن واألحوال، أو باإلقرار
 : هذه الطرق مثال

ـ أن يهب الرجل ماله أو بعض ماله ألحد أقربائه قبل انتهاء احلول بقليل ، مث يرجعه بعد مرور 
 احلول 

هم من اللكاة  ، فحكمهم فيما جيب عليي املتحدة النوع من مالكني فأكثرـ اخللطة يف املواش
 . كحكم املالك الواحد

ريه أو بعرض بعد انتهاء احلول أو ـ إبدال املاشية املوجودة عنده البالغة للنصاب بنوعها أو بغ
 قبله بقليل 

                                                           

  817، ص 2احمليط الربهاين يف الفقه النعماين، ج  1
انظر بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري  2

دار )؛ انظر اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية، حممد العريب القروي، 719، ص 9بالصاوي املالكي، دار املعارف، ج 
، (مطبعة اإلنشاء دمشق،  سوريا)فقه العبادات على املذهب املالكي، احلاجة كوكب عبيد، ؛ 937، ص (الكتب العلمية، بريوت

 . 875ـ  873م، ص 9127ه ـ  9317: 9ط
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  .الحيلة في الوصية للوارث: الشافعية
 ، فإن قبل للمه دفعها ، إن تربع لولدي خبمسمائة مثالكأن يقول املوصي أوصيت لليد بألف

زة ، فلمن رد الوصية يف حياته اإلجاحياة املوصي، أو إجازهتم يف إليه، وبقيت الورثة ال عربة بردهم
د ، وقعد موته، وإما عكس ذلك، وألنه ال استحقاق هلم وال للموصى له قبل موته، فقد يربأ املوصيب

كل وصية العربة بكونه وارثا بيوم املوت و إمنا أثر لْلجازة أيضا بعد املوت؛ و  الميوت املوصى له قبله، و 
 .1فهي لغو للوارث بقدر حصته
   .الحيلة في إسقاط الشفعة: عند الحنابلة

أن "عدم جواز التحيل لدفع الشفعة، وإن فعل ذلك مل تسقط، وذلك نص اإلمام أمحد على 
من وجوه التحيل و ، 2"يع شيئا ال يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطئون يف الباطن على خالفهيظهروا يف الب

 : ريك على شريكهيف إسقاط ما جعله اهلل حقا للش
 لشفيع غرية غري موزونة لجعل اربّ العقد يصربه صُ  ، مث عنداتفاق الشريكني على مقدار الثمنـ  9

، فإن ف املشرتي بعدم معرفته قدر الثمن، فهنا جاز للشفيع أن يستحلقادر على معرفة ما يدفع
 3أخذ بنكوله إن نكل يُ بقيمته، و  حلف جاز له أخذ الِشقص

املوزون، أو ينفقه، أو  خيلطه بغريه بال وزن يفلشقص مبجهول مشاهد ويقبضه و أن يبيعه اـ  8 
 4يتلفه
  

                                                           

  74، ص 3مغين احملتاج إىل معرفة معاين املنهاج، ج  1
   878، ص 5املغين، ج  2
ي شهرة، الرحيباىن مولدا مث الدمشقي احلنبلي ـ  مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوط 2

  919م،ص  9113 -هـ  9395: 8، ط 3املكتب اإلسالمي، ج 
   849، ص 4إعالم املوقعني، ج  3
بدون : 4حاشية البجريمي علي اخلطيب، سليمان بن حممد بن عمر البجريمي املصري الشافعي، دار الفكر، دمشق سوريا، ج  4

   928م، ص  9115ه ـ  9395طبعة، 
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، أو يشرتي ِشقصا بألف ي عبدا قيمته مائة بألف يف ذمته، مث يبيعه الشقص باأللفيشرت ـ  4
 ...  1مث يربئه البائع من تسعمائة 

ألن الشفعة شرعت لدفع  ؛فات وغريها إلسقاط الشفعة فهو باطلفما وجد من هذه التصر 
 . 2لكان تعديا على حق الشريك، وإبطال مقصود الشارع ؛ بطاهلالو شرع التحيل إلالضرر، و 

  4"جيوز شيء من احليل يف إبطاهلا وال إبطال حق مسّلم له الو : " 3يقول اإلمام أمحد
  .االستحسان ومراعاة الخالف تيبعض تطبيقات قاعد: مطلب الثانيال

 :يثبت استحسان األئمة األربعة ومراعاهتم للخالف مايليمن بني ما 
 .تطبيقات قاعدة االستحسان: الفرع األول

 : ة يف الكثري من املسائل من بينهااستحسن األئمة األربع 
  .وجوب الحد على من شهد له أربعة بالزنا في أماكن مختلفة: الحنفية 
، يف زاوية من زوايا البيت تقبل رجل باللنا يف بيت كل واحد منهم إذا شهد أربعة على 
؛ ألهنم اجتمعوا على فعل واحد واختلفوا فيما مل يكلفوا على اللانينياحلد  قاميو استحسانا شهادهتم 

 5به، كاختالفهم يف ثياب امللين هبا، أو أن يشهد اثنان على اللنا يف مقدمة البيت واثنان يف مؤخرته
  

                                                           

 878املغين،  املرجع السابق ، ص  1
بدر الدين البعلي، حتقيق عبد اجمليد  خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية، حممد بن علي بن أمحد بن عمر بن يعلى، أبو عبد اهلل 2

 849؛ إعالم املوقعني، املرجع السابق ، ص 478سليم، حممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، ص 
  841منازل األئمة األربعة ـ ص (. ه 839ه ـ 973) هو أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبد اهلل بن هالل بن أسد بن إدريس 3

 شرح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الشهري، الرحيباىن الدمشقي احلنبلي، املكتب مطالب أويل النهى يف 4
 919، ص 3اإلسالمي، ج 

 78، ص 1املبسوط ، ج 5
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 عدم نفي المرأة الزانية : المالكية
عكس الرجل؛ فإنه إذا زىن ينفى العبيد و جاء يف قول مالك وأصحابه أنه ال تغريب على النساء 

فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتـَنْيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ : عمال بقوله تعاىل 1يسجن يف املكان الذي نفي إليه و 
تسافر املرأة إال مع ال ":   ، وقوله[ 85اآلية ] النساء ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب 

إين أريد أن أخرج إىل جيش   رسول اهلل ، فقال رجل ياحمرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرمذي 
 2"امرأيت تريد احلج، فقال اخرج معهاو كذا وكذا، 
فعي الشاالذي نفى التغريب أصال، و  كان هذا الرأي لْلمام مالك على خالف أيب حنيفةو 

قد أخرج املرأة من عموم التغريب ختصيصا بد، و الذي أوجبه مع اجللد للذكر واألنثى، احلر والع
 .3أة تعرض بالتغريب ألكثر من اللىن؛ و ألن املر يسمى عنده بتقدمي القياس املرسل ، أو ماياسبالق

  .خراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو ثالثةإ :الشافعية
الشمس ليلة عيد ، أهنم يقولون بوجوب إخراج زكاة الفطر بغروب مما هو معلوم عند الشافعية

أصح هذه ،  و 4مبجموع الوقتني يف قول ثالثو ع الفجر يوم العيد قي قول آخر، بطلو الفطر يف قول، و 
هو موسع بليلة العيد ويومها، فقد جاء يف أما وقت وجوهبا ف  5األقوال باتفاقهم هو القول األول

 6:اللبد
 ت مشس متام الشهر                     لجب إىل غروب يوم الفطر                     إن غرب      

                                                           

م،   9122ه ـ 9312: 9، ط(دار الغرب اإلسالمي)؛ املقدمات املمهدات، ابن رشد، 941، ص 98الذخرية، ج : ينظر 1
ه ـ 9395:  9، ط (دار الكتب العلمية)لك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، ؛ املدونة، ما858، ص 4ج

  513، ص 3م، ج 9113
  91/  4/  9287أخرجه البخاري يف صحيحه،  كتاب جلاء الصيد، باب حج النساء، رقم  2
  881، ص  3بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ج  3
  544، ص 5، ج (دار الفكر، دمشق، سورية)بن حممد الرافعي القلويين، فتح العليل بشرح الوجيل، عبد الكرمي  4
؛ منهاج الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، حتقيق عوض قاسم أمحد عوض، ط 987، ص 7اجملموع شرح املهذب، ج  5
  71م، ص  8115ه ـ 9385: 9
دار املعرفة )بن حسن بن علي بن أرسالن الشافعي، اللبد يف الفقه الشافعي، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسني  6

  935، ص (بريوت
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؛ ملا روي عن قبل العيد بيومني أو ثالثة أيام لكن الشافعي استحسن جواز إخراج زكاة الفطر
  1"تسلف صدقة مال العباس قبل أن حتل" سلم أنه  عليه و النيب صلى اهلل

، أن ابن عمر كان يبعث بلكاة الفطر إىل الذي لك، حدثنا نافعأخربنا ما: " يقول الشافعي
  2"نده قبل الفطر بيومني أو ثالثة لجمع ع

قد أجاب عمن قالوا بكراهة إخراج زكاة ، و "هذا حسن، واستحسنه ملن فعل: " قال الشافعي
كانوا قد محلوا   ، فإنلفطر بأهنم خالفوا رواية ابن عمر، وما روى غريهم ذلكالفطر إال مع الغدو يوم ا

أرادوا وأظهروا للناس خالف السلف، وإن كانوا ، فقد وجدوا ما رفوهمعناه ليعلموا الناس أهنم قد ع
روي مرة  ما، مث ال جيوز أن يكون ما تركوا منه كثري مما أخذوا به ؛ ألهنممحلوه ليأخذوا به، فقد أخطأوا
 .3حجة ومرة أخرى غري حجة

  .وبةزرع األرض المغص:  الحنابلة 
، فذهب اإلمام أمحد حينها رض الي غصبها فأدركها صاحبها واللرع قائمإذا زرع الغاصب األ

د على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤونة اللرع يف احلرث والسقي، إىل أنه على صاحب األرض أن ير 
 4احب البذر؛ بكونه مناء عني مالهغريه استحسانا على خالف القياس الذي يرد اللرع لصو 

 5" هذا شيء ال يوافق القياس، استحِسُن أن يدفع إليه نفقته: " وقد صرح اإلمام أمحد قائال
  .تطبيقات مراعاة الخالف: نيالفرع الثا
 : عاة للخالف نذكر على سبيل املثاليف العديد من املسائل مرادليل املخالف األئمة  أعمل

  .تجديد الماء في الوضوء لمسح األذنين: ةالحنفي

                                                           

قال البيهقي خمتلف فيه على احلكم بن عتيبة، البدر . 927/  3السنن الكربى للبيهقي، كتاب اللكاة، باب تعجيل الصدقة   1
و حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري، ابن امللقن سراج الدين، أب

  311، ص 5م، ج  8113ه ـ 9385: 9، ط(دار اهلجرة، الرياض)املصري، حتقيق مصطفى أبو الغيط وآخرون، 
  315قال البيهقي مرسل، البدر املنري املرجع نفسه، ص . 981ص/ 433موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين، رقم  2
  873ـ  874، ص 7أنظر األم، ج 3
  911، ص 5املغين، ج  4
 911املرجع نفسه، ص  5
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م السنة أن قول احلنفية أنه إذا مسح املتوضئ أذنيه مبا بقي من مسح رأسه فقد أقا رغم
الشافعية القائلني  مع 2وا بأولوية لجديده مراعاة للخالف، إال أهنم قال1باعتبارمها جلء من الرأس

 . 3؛ ألهنما ال يعدان من الرأس وال من الوجه فيمسحان مباء جديد بوجوب لجديده
  .نسي المأموم تكبيرة اإلحرام إذا: المالكية
، أجلأته عمال بقول من املصلي مع اإلمام يف الركوع، وكرب للركوع ناويا تكبرية اإلحرام إذا دخل
 إن كرب للركوع ، و 4الركوع لجلئ عن تكبرية اإلحرام وإن مل ينو هبا ذلكقال أن تكبرية 

   5صالته مث يعيدها مراعاة للخالف عال يقطحرام، فإنه يتمادى مع اإلمام و مل ينو  تكبرية اإلو 
 .ترك القنوت في صالة الصبح: الشافعية 
مبا ر : "  حنيفة فلم يقنت تأدبا معه وقالالشافعي أنه صلى الصبح قريبا من مقربة أيب ىرو 

 .6احندرنا إىل مذهب أهل العراق
  

                                                           

 84، ص  9بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج  1
  989رد احملتار على الدر املختار ، ص  2
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي الشهري  3

ه ـ  9391: 9، ط (دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ) ق علي حممد معوض، عادل حممد عبد املوجود باملاوردي، حتقي
  984ـ  989، ص 9م، ج 9111

 979م، ص  9122ه ـ  9312: 9، ط (دار الغرب اإلسالمي) املقدمات املمهدات، ابن رشد  4
            54اهلل، ابن جلي الكليب الغرناطي، ص القوانني الفقهية ، أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد  5
اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، أمحد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف بالشاه ويل اهلل  6

  991ه، ص  9313: 8، ط (دار النفائس، بريوت)الدهلوي، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة 
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بسجدة السهو ، مث يأيت بعدها ي للخالف مع غريه يف وجوب القنوتويف هذا مراعاة الشافع
ا تبعا ملن اعترب بعقيدة أو أن صالته صحيحة مع عدم اإلتيان هب 1ن قال أن العربة بعقيدة املأموممل

 .2اإلمام
 .قضاء التطوع: الحنابلة 

مع  3يف صالة تطوع أو صيام مث قطعهما؛ مراعاة للخالف يسن القضاء عند احلنابلة ملن دخل
  4ذهب إليه احلنفية من وجوب القضاء

 .بعض تطبيقات قاعدة المصالح المشروعة باألصل: مطلب الثالثال
أتى اإلمام الشاطيب بأمثلة عن قاعدة املصاحل املشروعة باألصل، حث على ضرورة اإلقدام 
عليها وغض النظر عن ما يفوهتا من مناكر، مع التحفظ قدر املستطاع، كاخلروج لطلب العلم، وإن  

، وإقامة النكاح والسعي حنو التكسب من أجل النفقة على كان يف طريقه مناكر يسمعها ويراها
  ـ  5األوالد واللوجة ، رغم ما يكتنفه من خمتلف املعامالت غري املشروعة

كذلك من األمور املشروعة باألصل، السفر عرب وسائل النقل العمومية إذا اضطر اإلنسان إىل 
ذلك، ومع أن اكتظاظها يوقع يف االختالط، ومشاهدة العري ومساع األغاين، وغريها من العوارض 

تفويت مصلحة أرجح، من التحرز عن الي ال ترضى شرعا، إال أن االمتناع عنها قد يؤدي إىل 
  6.العوارض

                                                           

  382، ص 9مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج  1
حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقّي، امللقب فخر  2

: 9، ط (م ، بريوت، عمان مؤسسة الرسالة؛ دار األرق) اإلسالم، املستظهري الشافعي، حتقيق ياسني أمحد إبراهيم درادكة 
 979، ص 8م، ج 9121

  971املغين املرجع السابق، ص  3
  474، ص 8؛ البناية شرح اهلداية، ج 971، ص 9املبسوط، ج  4
 811، ص 5املوافقات املرجع السابق، ج  5
 899أصل اعتبار املآل املرجع السابق، ص : ينظر 6
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 خاتمة
حبمد اهلل أختم هذا البحث العلمي يف موضوع قواعد املآل، راجية من املوىل عل وجل القبول 

 :والتوفيق، وأشري يف النهاية إىل أهم النتائج الي توصلت إليها
أصولية مقاصدية الي تتفرع عنها متثل أحد القواعد املقاصدية، و  مراعاة املآلـ أن قاعدة  9

ةباألصل ة املصاحل املشروععد، ومراعاة اخلالف، قاواالستحسانة الذرائع، واحليل أصولية مثل قاعد
  . إذا اكتنفتها من اخلارج أمور ال ترضى شرعا

بني منكر ومعترب هلا، ، و دليل شرعيكأصل أ  هبذه القواعد االحتجاجلفقهاء يف ـ اختلف ا 8
 .على اختالف درجات االعتبار

ـ تقلد الظاهرية الرأي املخالف للجمهور يف االحتجاج هبذه القواعد مما يؤكد أهنم أنكروا  8
 القول مبراعاة املآل

لفظيا يف اعتبارها كدليل ـ تبني أن طبيعة اخلالف بني العلماء حول هذه القواعد كان خالفا  4
كما ال ينفي  مساحتها،و رج عن مرونة الشريعة اإلسالمية أن كل رأي من آراء العلماء ال خيعي، و شر 

  .هذا اخلالف األخذ هبا يف خمتلف الفروع
ترتجم حيث أهنا تتفرع عن قاعدة املآل و ، قاصداملباملآل و هلا صلة قوية  ـ أن القواعد املآلية 3
ول إليه تنليل احلكم على معانيها فغايتها النظر يف ما يؤ ها و ؤ ه ومراعاته، وإن اختلفت أمسااعتبار 

 مرةد، وتارة حبسم مادة الفساد، و ارة بالسكون ت، فتق مقصد الشارع من تشريعهيحتقالواقعة، و 
املشروعة اإلقدام على املصاحل وحىت  دليل املخالف مراعاة للخالف، عمالبإغريها استحسانا، و 

صحيح، إذا التلمت الضوابط الشرعية، فكل قاعدة من  ا من مناكرن النظر إىل ما يعرتضهدو  باألصل
هذه القواعد تراعي املصلحة الراجحة للمكلف وتدفع عنه املفاسد واألضرار، حيث تعترب جوهر 

 .اعتبار املآل، والعمل هبا هو عمال مبراعاة املآل
وتوصيي يف األخري أن تدرس هذه القواعد جمتمعة هبذا الشكل بتطبيقات جديدة من واقعنا   
 . املعاصر
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 فهرس اآليات القرآنية: أوالً                  
 الصفحة رقم اآلية السورة اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 يًعا  43  81 البقرة     ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ

  تـََقبَّْل ِمنَّا َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمْسَاِعيُل َربَـَّنا
   ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 

 البقرة

 

987 7 

    فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتـَنْيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى
   اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب 

 73  85 النساء

   ََّيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد ُرُساًل ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئال
    الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعلِيلًا َحِكيًما

 85   957 النساء  

   يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل حتُِلُّوا َشَعائَِر اللَِّه َواَل الشَّْهَر احلَْرَاَم َواَل
ْم  اهْلَْدَي َواَل اْلَقاَلِئَد َواَل َآمِّنَي اْلبَـْيَت احلَْرَاَم يـَْبتَـُغوَن َفْضاًل ِمْن َرهبِِّ

     َوِرْضَوانًا 

 51  8 املائدة 

   اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِي َوَرِضيُت
ْساَلَم ِديًنا     َلُكُم اإْلِ

 35  4 املائدة 

   َِنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفس  84  35 املائدة    وََكَتبـْ

   َعَلْيُكمْ َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم    43  991 األنعام 

 31  939 األنعام  
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   َوالنَّْخَل َواللَّرَْع خُمَْتِلًفا ُأُكُلُه    

 اللََّه َعْدًوا  َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا ...    901 83 

  قَاَل يَا بـُيَنَّ اَل تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا
ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي    ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلْْلِ

 يوسف 

 

5   97 

  لِلنَّاِس َما نـُلَِّل َ إِلَْيِهْم بِاْلبَـيـَِّناِت َواللُّبُِر َوأَنـْلَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
   َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 

 59  33 النحل

   َْيانًا ِلُكلِّ َشي  35  21 النحل     ...ٍء َوُهًدى َونـَلَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

   َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم    45  47 اإلسراء 

  قَاَل َهَذا ِفرَاُق بـَْييِن َوبـَْيِنَك َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه
رًا  أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يـَْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن  َصبـْ

    ا أَِعيبَـَها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصبً 

 72 الكهف 
71  

 97 

   َواَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه
يًعا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن      مجَِ

    49 النور 

 89ـ  92

   السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَّهُ ُقْل اَل يـَْعَلُم َمْن يف      45  75 النمل 

  ََواْقِصْد يف َمْشِيك   2   91 لقمان 

   ٌَفاَل خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي يف قـَْلِبِه َمَرض     81  48 األحلاب 

  َناُهْم ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا َفَأْغَشيـْ  41  1 يس َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّ
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     فـَُهْم اَل يـُْبِصُرونَ 

  فـََبشِّْر ِعَباِد  الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك
   ُهْم أُوُلو اأْلَْلَباِب الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك 

 97 اللمر 
92  

35 

  َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنلَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم
    اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُرونَ 

 35  55 اللمر 

   َِّوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل اللَِّه َذِلُكُم اللَُّه َريب
    َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب 

 35  91 الشورى 
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار: ثانياً 
 الصفحة احلكم الراوي احلديث أو األثر

 95 ضعيف الروياين  ..."احلوائج بالكتمان على قضاء استعينوا" 
 51  البخاري ..."الولد للفرا  وللعاهر احلجر" 

 75 مرسل موطأ مالك  ..."يبعث بلكاة الفطرأن ابن عمر كان " 
 43  مسلم ...." رام بني، وإن احلبني لالاحل نإ" 
 91  البخاري ..."من ابن آدم مبلغ الدم إن الشيطان يبلغ" 
 95  البخاري ..."إمنا األعمال بالنيات " 
 75 خمتلف فيه سنن البيهقي "ف صدقة مال العباس قبل أن حتلتسلّ " 
 92  البخاري  ..."قتل أصحابه، ال يتحدث الناس أن حممدا يدعه" 
 88  البخاري ..."، فأمضاه عليهمأمضيناه عليهمفلو " 
 91  البخاري ..."قام أعرايب فبال يف املسجد" 
 73  البخاري ..."ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم  " 
 89  البخاري ...."لو اشرتك فيها أهل صنعاء لقتلتهم " 
 83  البخاري ..."لوال حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت " 
مل أعلل خالدا عن سخطة وال خيانة، ولكن الناس إين "

 ..."فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليهفخموه و 
عمر ابن 

 اخلطاب
 89 
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 القــــــــــواعـــــــدفهرس : ثالثاً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة القاعدة 

 54 االستحسان

 99 ....ال يقصد إىل التكاليف باملشاق أن الشارع 

 42 احليل

 41 الذرائعسد 

 1 .قصد الشارع من املكلف إخراجه عن داعية هواه 

 32 مراعاة اخلالف

املصاحل املشروعة باألصل إذا اكتنفتها من اخلارج أمور ال 
 ترضى شرعا

54 

 1 .....أن حيفظ : مقصود الشرع من اخللق مخسة 

 99 النظر يف مآالت األفعال معترب مقصوداً شرعاً  
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 األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم فهرس : رابـــــــــعــــــاً 
 الصفحة  اسم العلم           

 71  إبراهيم أبو إسحاق الشريازي

 1                              الشاطيب  إبراهيم
 44 ابن فرحون

 42 ابن قيم اجلوزية

 33 أبو احلسن البصري 

 34 أبو بكر السرخسي

 1  الغلايل أبو حامد
 91  العسقالينابن حجر  أمحد

 74 اإلمام أمحد 

 44 اإلمام الشافعي 

 33 اإلمام مالك 

 49 ابن النجارالدين تقي 
 48 الدين ابن تيمية تقي

 48 أبو الوليد الباجي سليمان
 94 بن عبد السالم العل
 2  اجلرجاين يعل

 89   اب عمر بن اخلط
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 97 أبو عبد اهلل القرطيبحممد 

 34 الربزبيين دحمم
 49 يحممد املقر 

 71 قدامة موفق الدين بن
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 قائمة املصادر واملراجع:  خامساً 
   القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

  :كتب التفسير
دار )، يحممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالك القاضي ،أحكام القرآن (0

 8114 ـهـ 9383 :4، ط(لبنان ت،الكتب العلمية، بريو 
 ر،الدار التونسية للنش) ورالطاهر بن عاش حممد الطاهر بن حممد بن حممد، التحرير والتنوير (9

 ـ(تونس
 ،(سسة الرسالةمؤ ) ،حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن (3
  م8117ه، 9387 :9ط

 :كتب الحديث وعلومه
 (.مطبعة السنة احملمدية) دالعي ابن دقيق م،إحكام األحكام شرح عمدة األحكا   (4
، أبو ابن امللقن سراج الدين،  الشرح الكبرييف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يفالبدر املنري  (5

دار اهلجرة )حتقيق مصطفى أبو الغيط  وآخرون  ،بن علي بن أمحد الشافعي املصري حفص عمر
 م8113ه ـ 9385: 9ط (الرياض

 ،ة ، الرياضدار العاصم ،، ابن السبكيالعراقي، اللبيدي ،علوم الدين ختريج أحاديث إحياء (6
 م 9127هـ  9312)  9ط 
، أمحد بن أمحد بن علي بن موسى اخلسرو جردي اخلراساين ابو بكر للبيهقي السنن الكربى   (7

ه ـ 9383: 4، ط(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)البيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا، 
   م  8114

 :9ط ،(بريوت، لبنان ،العريبدار إحياء الرتاث ) شرح الكرماين على صحيح البخاري (8
 م9129ه ـ 9319 :8ط ،م9147ه، 9357

صحيح البخاري، حممد بن امساعيل البخاري، حتقيق زهري ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  (2
 ه9388: 9ط

 .(األزهر ،املطبعة املصرية) ،النووياإلمام  ،صحيح مسلم بشرح النووي (01
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دار )ي، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابور  (00
 .، بريوت(إحياء الرتاث العريب

  (.دار املعرفة بريوت) ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ي،فتح الباري شرح صحيح البخار  (09
: 9، ط(مؤسسة قرطبة)، أبو بكر حممد بن هارون الروياين، حتقيق أمين علي، مسند الروياين (03

9397 
، مالك بن أنس، حتقيق عبد الوهاب عبد بن احلسن الشيباينموطأ مالك برواية حممد  (04

   8، ط(املكتبة العلمية)اللطيف، 
 :كتب المقاصد واألصول والقواعد الفقهية

األوقاف  وزارة) ،الته ، نور الدين خمتار اخلادمياملقاصدي حجيته، ضوابطه، جما االجتهاد (05
 م9112ه ـ 9391: 99ط ،(والشؤون اإلسالمية، قطر

، حتقيق أمحد حممد شاكر ،اإلحكام يف أصول األحكام أيب حممد بن أمحد بن سعيد بن حلم (06
 (دار اآلفاق اجلديدة، بريوت)

: 3ط ( مكتبة دار البيان،بريوت ، لبنان)حتقيق حممد بشري عيون، ، مام النوويإلا ،األذكار (07
 م بريوت لبنان 8117ه ـ  9382

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ، صولإىل حتقيق احلق من علم األ الفحول إرشاد (08
 م 9111ه ـ 9391 :9ط، (دار الكتاب العريب)اية الشوكاين اليمين ـ حتقيق أمحد علو عن

 4ط، (املطبعة التونسية) أيب الوليد الباجي، اإلشارات (02
 (دار ابن حلم) عمر جدية، النظرية والتطبيق ل بنيأصل اعتبار املآ (91
 (دار املعرفة بريوت)اإلمام السرخسي  ،أصول السرخسي (90
  ( ، دمشق، سوريةدار الفكر) ،هرةأبو ز  ،أصول الفقه (99
، (دار بن اجلوزي)ي عبد الرمحان بن معمر السنوس ،اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات (93
 ه 9383 :9ط

ه ـ  9341 :8ط، (دار التدُمرية) بن علي احلسني، وليد ر مآالت األفعال وأثرها الفقهياعتبا (94
 م 8111

حتقيق سليم بن ، لخمي الغرناطي الشهري بالشاطيببن موسى بن حممد ال إبراهيم ،االعتصام (95
 عيد اهلاليل ـ  
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أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم ، عالم املوقعني عن رب العاملنيإ (96
 ه 9384 :ط، ( دار بن اجلوزي) ،  اجلوزية

مكتبة املعارف )إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان ـ ابن القيم ـ حتقيق حممد حامد الفقي ـ  (97
  (الرياض

  م9111ه ـ 9391، بدون طبعة، (دار املعرفة،بريوت)، اإلمام الشافعي، األم (98
أمحد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن االختالف، إلنصاف يف بيان أسباب ا (92

: 8، ط (دار النفائس، بريوت)اه ويل اهلل الدهلوي، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة منصور املعروف بالش
 991ه، ص  9313

دار الكتاب )براهيم بن حممد ابن جنيم املصري زين الدين بن إ، البحر الرائق شرح كنل الدقائق (31
 بدون تاريخ :8ط ( اإلسالمي

دار )، اهلل الشافعيبن عبد  اللركشي بدر الدين حممد بن هبادر، البحر احمليط  يف أصول الفقه (30
 م 9113ه ـ 9393 :9ط، (الكتيب

 (مؤسسة الرسالة ) حممد فتحي الدريين ، ارنة يف الفقه اإلسالمي وأصولهحبوث مق (39
 م 9128، ه 9318: 7ط ، (ار املعرفة د )رشد  ابن د،بداية اجملتهد وهناية املقتص (33
دار )   بكر بن مسعود الكاساين احلنفيعالء الدين أيب، بدائع الصنائع يف ترتيب الشائع (34

 م  9127ه ـ  9317 :8ط  ،(لبنان  ،بريوت ،الكتب العلمية
 أبو، (شية الصاوي على الشرح الصغري حا) بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف ب  (35

 دار املعارف)  العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي
مب حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد حسني الغيتايب بدر الدين  ، حممدالبناية شرح اهلداية (36

 م8111هـ 9381: 9، ط(دار الكتب العلمية،بريوت لبنان)العيين، 
بو الثناء حممود بن عبد الرمحان ابن أمحد بن حممد أ ،ن املختصر شرح خمتصر ابن احلاجببيا (37

ه ـ 9317 :9ط ،( دار املدين السعودية ) حتقيق حممد بن مظهر بقا، مشس الدين األصفهاين
 م 9117

) حتقيق حممد حجي وآخرون ، د حممد بن أمحد بن رشد القرطيببو الولي، أالبيان والتحصيل (38
 م 9122ه ـ  9312 :8ط  (دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان 
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، ( يةمكتبة الكليات األزهر ) ن ابن فرحو ،  أصول األقضية ومناهج األحكامتبصرة احلكام يف (32
 م  9127ه ـ  9317:  9ط

مد حتقيق حم، راهيم بن علي بن يوسف الشريازيأبو اسحاق اب، التبصرة يف أصول الفقه (41
 ه 9314 :9ط ،( دار الفكر دمشق)  حسن هيتو

املكتبة التجارية الكربى )  أمحد بن علي بن حجر اهليثمي ،فة احملتاج يف شرح املنهاجحت (40
 م9124ه ـ 9457بدون طبعة  ،(مبصر
 ،دار الفكر) ،ي املصري الشافعيسليمان بن حممد بن عمر البجريم ،حاشية البجريمي (49

  م9115ه ـ 9395ون طبعة ، بد(دمشق، سورية
، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب كبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعياحلاوي ال (43

دار ) ادل حممد عبد املوجود ، عباملاوردي، حتقيق علي حممد معوض البصري البغدادي الشهري
 م 9111ه ـ  9391: 9، ط (الكتب العلمية، بريوت، لبنان 

حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر  ،حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء (44
الشاشي القفال الفارقي، امللقب فخر اإلسالم، املستظهري الشافعي، حتقيق ياسني أمحد إبراهيم 

 م 9121: 9، ط(الرسالة؛ دار األرقم، بريوت، عمانمؤسسة ) درادكة
: 9، ط(دار إقرأ، دمشق، سوريا ) ، نشوة العلواين احليل الشرعية بني احلظر واإلباحة (45

    م 8118ه ـ 9384
 ،دار الكتب العلمية) يحممد العريب القرو  ،فقهية على مذهب السادة املالكيةاخلالصة ال (46
  (ت بريو 
دار ) ، حممد بن علي فرامرز بن علي الشهري مبال خسرو  األحكامر احلكام شرح غرر ر د (47

 (إحياء الكتب العربية 
: 9، ط(دار الغرب اإلسالمي، بريوت)اإلمام القرايف، حتقيق حممد بوخبلة،  ،الذخرية (48

  م   9113
 ،املكتب اإلسالمي) حتقيق زهري الشاويش ، اإلمام النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني (42

 م 9119ه ـ  9398 :4ط  ،(عمان  ،دمشقبريوت 
 م 8118ه ـ  9384 8:ط ، ( مؤسسة الريان)ابن قدامة  ،روضة الناظر وجنة املناظر (51
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حسن بن علي بن  شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسني بن، اللبد يف الفقه الشافعي (50
 (دار املعرفة بريوت )  أرسالن الشافعي

 العنلي سعود بن ملوح سلطان، وزية وأثره اختياراته الفقهيةسد الذرائع عند اإلمام ابن قيم اجل (59
 م 8117ه ـ  9382 :9ط ،(الدار األثرية ) 

 ،( دار الفكر دمشق) حممد هشام الربهاين ، سد الذرائع وتطبيقاهتا يف الشريعة اإلسالمية (53
 م 9125ـ  9317  :9ط

حتقيق حممد عبد القادر  ،لسالم بن علي أبو احلسني التسويل، علي بن عبد ا حفةشرح الت (54
 9112ه ـ  9392: 9ط، (دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت ) ، شاهني

حي احلنبلي حممد بن أمحد بن عبد العليل بن علي الفتو  ،كوكب املنري مبختصر التحريرشرح ال (55
  9114ـ  9394ط  ،(ان مكتبة العبيك )يه محاد نل حتقيق حممد اللحيلي و  ،املعروف بابن النجار

شركة الطباعة الفنية ) شرح تنقيح الفصول، اإلمام القرايف، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد  (56
  975م، ص 9174ه ـ 9414 :9، ط (املتحدة 

، أبو الربيع جنم وي بن عبد الكرمي الطويف الصرصريسليمان عبد الق، شرح خمتصر الروضة (57
 م ـ 9118ه ـ 9398 :9ط ،(مؤسسة الرسالة) ،حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،الدين
  (دار الفكر) ،ويينالقل عبد الكرمي بن حممد الرافعي  ،فتح العليل بشرح الوجيل (58
  (لبنان ،دار الكتب العلمية بريوت) ،أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايفأيب العباس  ،الفروق (52
 ،(سوريا ،مطبعة اإلنشاء دمشق) ،احلاجة كوكب عبيد ،فقه العبادات على املذهب املالكي (61
  (م 9127ه ـ 9317 :9ط

، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي أبو املظفر، قواطع األدلة يف األصول (60
 ،(لبنان ،، بريوتدار الكتب العلمية) ،حتقيق حممد حسن امساعيل الشافعي ،السمعاين التميمي

  9111ه ـ 9392)  :9ط
حتقيق نليه كمال محاد وعثمان ، بن عبد السالمعل الدين ، قواعد األحكام يف إصالح األنام (69

   8111ه ـ 9389: 9ط، (دار القلم دمشق)، مجعة ضمريية
 وأثرها يف الفقه اإلسالمي، علي أمحد غالم حممد الندوي  القواعد الفقهية (63
، (، سوريةدار الفكر دمشق) ،حممد اللحيلي، وتطبيقاهتا قي املذاهب األربعةالقواعد الفقهية  (64
 م 8117ه ـ 9387 :9ط
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، (سورية ،دمشق ،دار الفكر) ،عبد الرمحان ابراهيم الكيالين ،قواعد املقاصد عند الشاطيب (65
 (م 8111ه ـ 9389) :9ط

 أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جلي الكليب الغرناطيالقوانني الفقهية،  (66
.           

 م 9113هـ 9393 :9ط ،(دار الكتب العلمية) ،بن قدامة ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد (67
 :كتب الفقه

عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين  ،اللباب يف شرح الكتاب (68
 (لبنان ،املكتبة العلمية، بريوت)، حممد حميي الدين عبد احلميد ،حتقيقاحلنفي

  (لبنان ،بريوت ،دار املعرفة) ،مشس الدين السرخسي، املبسوط (62
، دمشق، دار الفكر) ،أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف الدين النووي ،اجملموع املهذب (71
  (سورية
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ) ،ابن تيمية ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية (70

   (السعودية ،والدعوة واإلرشاد
، حتقيق حسني علي أبو بكر بن العريب القاضي حممد بن عبد اهلل ،احملصول يف أصول الفقه (79

 م9111ه ـ 9381: 9، ط(دار البيارق)اليدري وسعيد فودة، 
، برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العليل عمر بن مازة احمليط الربهاين يف الفقه النعماين (73

ه ـ 9383: 9، ط(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)البخاري، حتقيق عبد الكرمي سامي اجلندي، 
  م8113

، أبو عبد اهلل د بن علي بن أمحد بن عمر بن يعلىحمم، خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية (74
   (مطبعة السنة احملمدية) ،، حممد حامد الفقيحتقيق عبد اجمليد سليم ،بدر الدين البعلي

: 9ط، (دار الكتب العلمية) ،املدينصبحي مالك بن أنس بن مالك بن عامر األ ،املدونة  (75
 9113ه ـ 9395

دار ) ،حتقيق عبد السالم عبد الشايف ،أبو حامد حممد بن حممد الغلايل الطوسي ،املستصفى (76
 م 9114ه ـ 9394 :ط ،(الكتب العلمية
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معهد الدراسات املصطلحية واملعهد العايل )ي، فريد األنصار  ،املصطلح األصويل عند الشاطيب (77
 م 8113ه ـ 9383 9:ط ،(للفكر اإلسالمي

، ريشهالمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى (78
 م 9113ـ ه9395  8ط ،(ي املكتب اإلسالم) ،الرحيباىن  الدمشقي احلنبليب

دار ) ،حتقيق خليل امليس ،حممد بن علي الطيب أبو احلسني البصري ،املعتمد يف أصول الفقه (72
  ( ه 9314 9ط ،بريوت ،الكتب العلمية

، واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، أيب العباس أمحد بن املعيار املعرب (81
  ( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية)حيي الونشريسي، 

دار الكتب )، حممد بن امحد اخلطيب الشربيين،  معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل (80
  م9113ه ـ 9395: 9، ط(العلمية

مكتبة ) ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ،املغين (89
 ـ  (القاهرة

دار )بن أمحد بن مسعود اليويب،  سعدحممد  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة (83
 م 9112ه ـ 9392: 9، ط(اهلجرة
دار )، حتقيق حممد الطاهر امليساوي، مد الطاهر بن عاشورحم ،مقاصد الشريعة اإلسالمية (84

 م8119ه ـ 9389: 8، ط(النفائس، األردن
  9114: 5ط ،(دار الغرب اإلسالمي) ،عالل الفاسي ،مقاصد الشريعة ومكارمها (85
دار  ،عبد اجمليد النجار ،املقتضيات املنهجية لتطبيق الشريعة يف الواقع اإلسالمي الراهن (86
 بل اجللائر قاملست
 م9122ه ـ 9312: 9، ط(ب اإلسالميدار الغر )املقدمات املمهدات، ابن رشد  (87
 :ط ،(السعودية ،دار زدين) ،مسلم بن حممد بن ماجد الدوسري ،املمتع يف القواعد الفقهية (88

 م 8117ه ـ  9382
  :8ط ،(دار السالم) ،حممد بلتاجي، مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين اهلجري  (82

  م 8117ه ـ 9382
 :9ط ،حتقيق عوض قاسم أمحد عوض ،اإلمام النووي ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني (21

 م 8115ه ـ 9385
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، مكتبة الرشد ،عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (20
  9192ص  ،4ج ،م9111ه ـ 9381 :9ط ،الرياض

 ،(دار ابن عفان) ،حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،اإلمام الشاطيب ،املوافقات (29
 .م9171ه ـ 9397: 9ط

،  3: ، مؤسسة الرسالة بريوت ، ط فتحي الدريين   ،نظرية التعسف يف استعمال احلق (23
 م 9122ه ــــ  9312

احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو  ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي (24
  (بريوت، لبنان ،دار احياء الرتاث العريب)  ،طالل يوسف حتقيق ،برهان الدين

 :التراجم والطبقات

، ( دار املاليني)  حممد بن علي بن فاس، اللركلي الدمشقيخري الدين بن حممود بن  ،األعالم (25
  م  8118 :95ط 
قرشي احلنفي ـ مري اهلل الاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ـ عبد القادر بن حممد بن نصر  (26

 ، كراتشيحممد كتب خانة
ذيل طبقات احلنابلة ـ زين الدين عبد الرمحان بن أمحد بن رجب بن احلسن السالمي  (27

)  9البغدادي الدمشقي احلنبلي ـ عبد الرمحان بن سليمان العثيمني ـ مكتبة العبيكان ، الرياض ـ ط 
 م  8115ه ـ  9385

 (املطبعة السلفية، القاهرة)حممد بن حممد خملوف،  ت املالكية،يف طبقا جرة النور اللكيةش (28
ابن العماد شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (22

 (بريوت  ،دمشق ،دار بن كثري)  ألرناؤوطحتقيق حممود ا ،بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي
بن تيمية ـ مرعي بن يوسف بن أيب بكب بن أمحد الكرمى الشهادة اللكية يف ثناء األئمة على ا (011

)  9ؤسسة الرسالة ب، بريوت ـ ط ماملقدسي احلنبلي ـ حتقيق جنم عبد الرمحان خلف ـ دار الفرقان ، 
9313  
حتقيق حممود حممد ، بد الوهاب بن تقي الدين السبكيتاج الدين ع، طبقات الشافعية الكربى (010

  ه9394 :8ط ،(هجر للطباعة والنشر والتوزيع) ،احللوالطناحي وعبد الفتاح حممد 
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حتقيق علي حممد ، بن أيب بكر جالل الدين السيوطيعبد الرمحان  ،طبقات املفسرين العشرين (019
 ـ  ه9417 :9ط ،(مكتبة وهبة، القاهرة) ر،عم

مكتبة العلوم ) ،حتقيق سليمان بن صاحل اخللي ،أمحد بن حممد األدنه وي ،طبقات املفسرين (013
 م 9117ه ـ 9397 :9ط ،(، السعودية كمحلوا

حتقيق  ،أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي البغدادي ،معجم الصحابة (014
   ه9392 :9ط ،، املدينة املنورةمكتبة الغرباء األثرية ،صالح بن سامل الصرايت

 ،أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العليل بن املرزيان بن سابور البغوي ،معجم الصحابة (015
  م8111ه ـ 9389 :9ط ،مكتبة دار البيان، الكويت ،حتقيق حممد األمني بن حممد اجلكين

دار ) ،عمر بن رضا بن حممد بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي ،لفنيؤ معجم امل (016
 ـ (تالعريب بريو  ،إحياء الرتاث

منازل األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ـ أبو زكريا حيي بن ابراهيم بن أمحد بن  (017
حممد ، أبو بكر بن أيب طاهر األزدي السلماسي ـ حتقيق حممود بن عبد الرمحان قدح ـ مكتبة امللك 

 ( م  8118هـ ـ  9388)  9فهد الوطنية ـ ط 
 :المعاجم

  ( دار اهلداية) بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين  حممد ،تاج العروس (018
، دار الكتاب العريب) ،حتقيق ابراهيم األبياري ،بن حممد بن علي اجلرجاين ،التعريفات (012
  5ط ،(بريوت
 ،حتقيق حممد بن عوض مرعب ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي أبو منصور ،هتذيب اللغة (001
 م ، 8119 :9ط ،(بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب)

دي حتقيق مه ،أبو عبد احلمان اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، العني (000
 ـ  (دار ومكتبة اهلالل) ،السامرائي وإبراهيماملخلومي 

 ،مؤسسة الرسالة) ،أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،جمد الدين ،القاموس احمليط (009
 م 8111ه ـ 9387 :4ط، (لبنان، ، بريوت
دار ) ابن منظور األنصاري، ، أبو الفضل مجال الدينحممد بن مكرم بن علي ،لسان العرب (003
 ه 9393 4ط ،(بريوت ،صادر
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ه ـ 9312: 8ط (دار النفائس) ،قنييب صادق امد، ححممد رواس قلعجيجممع لغة الفقهاء،  (004
 . م9122
: 8حتقيق زهري عبد احملسن سلطان، ط، أمحد بن فارس بن زكريا القلويين الرازي، جممل اللغة (005
 ـ م9127ه ـ 9317
، كر بن عبد القادر احلنفي الرازيخمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب ب (006

ه ـ 9381: 5، ط (بريوت، صيدا ،، الدار النموذجيةاملكتبة املصرية) حتقيق يوسف الشيخ حممد 
 م9111
املكتبة )الفيومي مث احلموي، أبو العباس املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن علي  (007

 (العلمية، بريوت
ـ  ه9381 :9ط ،عامل الكتب ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة (008
 م8112
 دار الدعوة   ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط (002
 ن،حتقيق عبد السالم حممد هارو  ،أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،مقاييس اللغةمعجم  (091
  (دار الفكر، دمشق، سورية)

 : ورسائل أكاديمية ومقاالت   كتب متفرقة
دراسات علوم جملة ) منصور راجح مقدادي ، حقيقته وتطبيقاته عند الشافعيةاالستحسان  (090

  9لشريعة والقانون العددا
رسالة ماجستري يف العلوم ) ة،العيد عباس ،أثرها يف الفقه اإلسالمية اخلالف و قاعدة مراعا (099

 (. 8117ـ  8117ـ )الشرعية ـ فقه وأصول 
أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد  ، الكامل يف التاريخ (093
 ،بريوت ،دار الكتب العلمية) ،الفداء عبد اهلل القاضي وحتقيق أب ،املعروف بابن األثري ،الشيباين
 م9127ه، 9317: 9ط ،(لبنان
مراعاة اخلالف عند القرايف دراسة تأصيلية تطبيقية من كتاب الذخرية ـ العريب بن حممد  (421

( م 8193ه ـ 9345) 8/  95ـ العدد  2جملة العلوم اإلسالمية ـ ج )ـ  اإلدريسي
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 ملخص البحث 
يتفرع عن قاعدة أصل حيتاج اجملتهد أثناء اجتهاده يف احدى النوازل إىل مراعاة ما يؤول إليه حكمها من أجل حتقيق مقاصد الشارع، حيث 

 قاعدة قاعدة االستحسان، ،احليل، قاعدة سد الذرائع وقد ذكر اإلمام الشاطيب مخسة قواعد متمثلة يف قاعدةاعتبار املآل قواعد متعددة ومتنوعة، 
 .إذا اكتنفتها من اخلارج أمور ال ترضى شرعا املصاحل املشروعة باألصلقاعدة  ،مراعاة اخلالف

  ـ فما حقيقة هذه القواعد وحجيتها؟ ومامدى صلة بعض القواعد باملآل واملقصد الشرعي، وما هي أهم تطبيقاهتا؟
.وراألمور الي ظاهرها اإلباحة، ويتوصل هبا إىل حمظ: ـ قاعدة الذرائع هي  

  .التوصل مبا هو مشروع، إىل غرض حمرم شرعا: هي ـ قاعدة احليل
  . ترك حكم إىل حكم أوىل منه: االستحسان هيـ قاعدة 

. تكون باستعمال دليل املخالف ملصلحة راجحة، يضمن إعماله حفظها: ـ قاعدة مراعاة اخلالف  
تتمثل يف األمور الضرورية واحلاجية، الي يسبب القعود عنها ضياع : ال ترضى شرعاذا اكتنفتها من اخلارج أمور ـ قاعدة املصاحل املشروعة باألصْل

  .  املصاحل
. بني منكر ومعترب هلا، على اختالف درجات االعتبار، كأصل أو دليل شرعي  هبذه القواعد االحتجاجـ اختلف الفقهاء يف   

ي ختالف فقاعديت سد الذرائع واالستحسان احتج هبما مالك وأمحد وأنكرمها الشافعي وابن حلم، واتفق مجهور العلماء على إبطال احليل املذمومة ال
نكر وجود مقصد الشارع، كما اتفقوا على اعمال دليل املخالف باستثناء أبو عمران وعياض وابن عبد الرب من املالكية و ابن حلم الظاهري الذي أ

.    االختالف مطلقا  
األخذ هبا يف خمتلف مل مينع اخلالف هذا ـ تبني أن طبيعة اخلالف بني العلماء حول هذه القواعد كان خالفا لفظيا يف اعتبارها كدليل شرعي، وأن 

احلكم على  غايتها النظر يف ما يؤول إليه تنليلوأن  ، حيث أهنا تتفرع عن قاعدة املآلقاصداملباملآل و أن القواعد املآلية هلا صلة قوية  ، كما هذهالفروع
 . الواقعة املستجدة

 
Abstract 
person needs to find the basis of the dispute in his hard-working , the basis of legitimate interests in the original. 
What is the truth about these rules? How do some rules relate to fate and legitimate purpose, and what are their 
most important applications? 
The rule of Zaraie is: the things that are shown by permissibility, and they reach the forbidden.The rule of Hial is: 
to reach what is lawful, to a purpose that is haraam in sharee'ah. 
The rule of Istihssan is: leaving a ruling to a first ruling. 
Rule of Moraat Al khilaf: The use of the violator's guide shall be in the interest of the arbitrator, and shall ensure 
the implementation of the dispute. 
The rules of masalih al machrooaa, in fact, if they are alienated from the outside, are things that are not satisfied 
with sharee'ah : they are the necessary and necessary matters, which cause the loss of interest to be lost.The fuqaha 
'differed in the invocation of these rules as an original or a legitimate evidence, whether it is proven or not.They 
agreed on the work of the evidence of the offender except Abu Amran, Ayyadh, Ibn Abd al-Barr of the Maalikis 
and Ibn Hazm al-Dhahiri, who denied the existence of difference at all.It was found that the nature of the 
disagreement between the scholars on these rules was verbally contrary to being considered as legitimate evidence, 
and that this dispute did not prevent the introduction of them in the various branches. Moreover, the rules of 
ownership have a strong connection to the ends and purposes. They diverge from the rule of fate. This leads to the 
reduction of the ruling on the new incident. 

 
 
 

 


