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 المقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم ، الحمدهلل رب العالمين ، وأفضل الصالة وأتم التسليم ، 
عهم بوصحبه الطيبين الطاهرين ، ومن ت على سيدنا محمٍد األمين ،  وعلى آله

 بإحساٍن إلى يوم الدين ، وبعد : 

 ولية ، وهذا البحث يتحدث عن موضوعٍ بحٌث جديٌد في سلسلة المباحث األصفهذا 
 بيراً تباطًا كمهٍم جدًا ، وهو موضوع الوسائل الشرعية ، وهذا الموضوع مرتبٌط ار 

،  مآالت األفعالوفتح الذرائع وسدها ، والنظر في بموضوعات فقه المقاصد ، 
ي بناء ف أساسيةٌ  هو لبنةٌ فا من المباحث األصولية ، لذلك وغيره والحيل الشرعية

  لٍ صول ال يقوم بناؤه بدونها ، كما أن باحث األصول ال يستغني عنها بحاعلم األ

رعية فهو يبين لهم الوسائل الشذا البحث مهٌم للمفتي والقاضي والمجتهد أن هكما 
لى األحكام الصائبة ، وهو كذلك مهٌم للسياسي المسلم لتكون سياساته للوصول إ

  غاياتها النبيلة ، وال ينطلق من القاعدة البراغماتية تعتمد الوسائل الشرعية لتؤدي

لى لخاليية كونها تؤدي إاألغير تبيح كل الوسائل التي  ( الغاية تبرر الوسيلة) 
بل ينطلق من القواعد اإلسالمية التي تنص على شرف ، ح المبتغاة المصال

الوسائل وشرف مقاصدها ، فال يجوز للمسلم أن يسلك لتحقيق مقاصده إال 
 . الوسائل المشروعة

 غ رسالة ة إلبالحالبحث مهٌم للدعاة إلى هللا ليلختاروا ألنفسهم الوسائل الناجوهذا 
، الالمتناهية  لوسائلادون عن سبيل هللا في استلخدام اهللا في عصٍر تفنن فيه الص
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منغلقين على أنفسهم أو جماعاتهم ال يفكرون بما وراءها لى هللا إبينما تجد الدعاة 
 ، بل ال يفكر الواحد منهم في تطوير نفسه وتحديث وتنويع وسائله .

بين ثم أبين العالية بينها و أتحدث عن وسائل المصالح الشرعية سهذا البحث وفي 
أبين سا كم ، المقاصد والمصالح الشرعية، ثم أذكر الفروق بين الوسائل والمقاصد

طرق الموازنة بين هذه الوسائل اللختيار أفضلها  وتقسيمات الوسائل الشرعية، 
ة أسباب االلختالف في الختيار الوسائل الشرعي ذكرتحقيقًا للمصالح الشرعية، ثم أ

 . ثم ألختم ذلك كله بدراسة أهم يواعد الوسائلالموصلة للمقاصد، 

ببيان  ثم لختمت البحث أكثرت من ذكر األمثلة التطبيقية التي تغني البحث ،ويد 
 أهم نتائجه .

وأسأل هللا التوفيق والسداد وأن يجنبنا اللخطل والزلل في القول والعمل إنه ولي هذا 
  ذلك والقادر عليه .

 : عمر جبه جي الدكتور 

     العين  –اإلمارات 
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 وعالقتها بالمقاصد .المطلب األول: تعريف الوسائل الشرعية 
 أواًل: تعريف الوسائل لغًة واصطالحًا.

لسان ، جاء في 1جمع وسيلة: وهي ما يتوصل به إلى الشيء برغبةالوسائل لغًة: 
. وجاء 2وسيلًة إذا عمل عماًل تقرب به إليه : هي القربة، ووسل فالٌن إلى هللاالعرب
 .3: الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغيرالتعريفاتفي 

: األفعال التي يتوصلللللل بها إلى تحقيق فهي بشااااعلم عا م  الوسااااائل اصااااطالحاً أما  
 .4المقاصد

 ويد ذكر الباحثون عدة تعريفاٍت لها منها ما يلي :

"الفعل الذي يتوصلللللللل به إلى تحقيق المقصلللللللد الشلللللللرعي، أو هي :  الوساااااائل  ي
األمور التي تسللللبق المقاصللللد وتوصللللل إليها أو هي الطرق المفضللللية إليها بحسللللب 

 .5وضع الشارع واجتهاد العقل" 

: "األحكام التي شللللللرعت، ألن بها الوسللللللائل بأنها رحمه هللا  ابن عاشااااور و عرف
 .6تحصيل أحكام ألخرى" 

                                                           

ق ص 6ينظر: معجم مقاييس اللغة: أبو الحسييييييي  أحمد ب  فاريق عحقيا عبد السيييييي    ارو ق   –1

 مادة وسل . 1068 ق والقاموي المحيط: ص  1979ق دار الفكرق 110

 ق مادة وسل. 4837ق ص 6لسا  العرب: مج –2

 . 272ات: الجرجانيق صالتعريف –3

 . 47قواعد الوسائل: مصطفى مخدو ق ص  –4

 .49ق ص1المقاصد الشرعية: نور الدي  الخادميق   –5

 . 417مقاصد الشريعة اإلس مية: ص  -6
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م : "الذرائع في لغة الشلللرعيين ما يكون طريقًا لمحر بأنها رحمه هللا  أبو ز رةوعرفها 
 .7أو محلل" 

صللللد هي األفعال التي ال تق" تعريفًا شللللاماًل فقال: مصاااطفخ ممدو وعرفها الدكتور 
لذاتها، لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، وعدم أدائها إليها مباشرًة، ولكنها تقصد 

أو المفسللللللللدة، والمؤدية  هي المتضللللللللمنة للمصلللللللللحةألخرى  للتوصللللللللل بها إلى أفعالٍ 
 .8إليها"

 :9من لخالل التعريف يتضح لنا أن للوسيلة بالمعنى اللخاص عالمتان

 .األولى: عدم تضمنها للمصالح أو المفاسد في ذاتها

 والثانية: عدم القصد الذاتي. 

بها من حيث  فالوسلللللللللائل هي كل ما أوصلللللللللل إلى المقاصلللللللللد، وهي مرتبطةٌ 
 ،أو تحريمٍ  ، أو إيجابٍ الحصلللول وعدمه، وحكمها هو حكم ما أفضلللت إليه من منعٍ 

وكما يجب النظر في المقاصللللللللللللللد وااللتفات إليها، يجب كذلك النظر في  أو تحليلٍ 
 ويسقط اعتبار الوسائل ومراعاتها عند سقوط المقاصد ،  طرائقها التي تفضى إليها

 . 10وزوالها

                                                           

 .288أصول الفقه: ص  –7

 . 54قواعد الوسائل: ص  –8

 . 55المرجع السابا :  ص  –9

.32، ص2الصنهاجي المشهور بالقرافي، ج نظر: الفروق، شهاب الدين أبو العباسيا 11  
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ق المفضية إلى المصالح أو المفاسد غير أنها ألخفض رتبًة من الوسائل هي الطر و 
لى أيبح  المقاصللللد في حكمها، والوسلللليلة إلى أفضللللل المقاصللللد أفضللللل الوسللللائل، وا 

لى ما يتوسط متوسطة  .11المفاسد أيبح الوسائل، وا 

رحمه هللا  هذا المعنى للوسلللللللائل واعتمد عليه في  العز بن عبد الساااااال ويد الحظ 
 تقسيم األفعال فقال: "اعلم أن اكتساب العباد ضربان :

أحدهما: ما هو سلللبب للمصلللالح، وهو أنواع: أحدها ما هو سلللبب لمصلللالح دنيوية، 
والثاني: ماهو سللللللللبب لمصللللللللالح ألخروية، والثالث: ما هو سللللللللبب لمصللللللللالح دنيوية 

 وألخروية.

 بات مأموٌر بها على يدر مراتبها في الحسن والرشاد.وكل هذه االكتسا

 الضرب الثاني من االكتساب: ما هو سبب للمفاسد، وهو أنواع: 

أحدها: ما هو سبب لمفاسد دنيوية، والثاني: ما هو سبب لمفاسد ألخروية، والثالث: 
 ما هو سبب لمفاسد دنيوية وألخروية.

نها على يدر مراتبها في القبح وكل هذه األكسللللللللللللللاب منهٌي عنها، ويتأكد النهي ع
 .12والفساد" 

                                                           

 . 46ق ص 1ق وقواعد األحكا :  58ق الفرق450ق ص 2ينظر: الفروق: القرافيق   – 11

 مع بعض التصرف.  14ق ص1قواعد األحكا :   –12
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 ،13الوسائل الشرعية: التكليف، األسباب، الشروط، الموانع، الرلخص وتشمل
واألسلللللللللللللماء، واأللفا  الدالة على  والذرائع الملختلفة، وصللللللللللللليع العقود والمعامالت،

 معانيها ومسمياتها،وغير ذلك.
لصللللللحة الصللللللالة، وتعظيم اللخالق  : اشللللللتراط الطهارة وسلللللليلةً ومن أمثلة الوسللللللائل 
لمقصللللللللللد تمكين األلخالق في النف، اإلنسللللللللللانية، ومنع البيع في  وعبادته، وسلللللللللليلةً 
 وبأن النية المقرونة بالقول، أو لمقصللد حرمة الصللالة وحضللورها... الجمعة وسلليلةً 

السفر للحج، والسعي للجهاد، فقطع المسافة ال يقصد لذاته لعدم تضمنه المصلحة 
ولكنه يقصللللللللللد للتوصللللللللللل به إلى الحج والجهاد المتضللللللللللمنين للمصلللللللللللحة في ذاته 

 .14والمؤديين إليها

وسلللليلٌة شللللرعيٌة ألنه فعٌل يتوصللللل به إلى : فهو الجهاد ومن أمثلة الوسللللائل أيضللللًا 
تحقيق مقصلللوٍد شلللرعٍي، وهو الحفا  على الملة ومصلللالح األمة، والقصلللاص كذلك 

يوع األمن ، وهو شللشللرعيٍ  يق مقصللودٍ وسلليلٌة شللرعيٌة ألنه فعٌل يتوصللل به إلى تحق
ي الختالط ، وهفي المجتمع، والزنا وسلليلٌة غير شللرعيٍة، ألنه فعٌل يؤدي إلى مفسللدةٍ 

األنساب وضياع األعراض، وبناًء على هذا المفهوم العام تدلخل جميع أفعال العباد 
في مصطلح الوسائل، ألنه يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد، سواًء أكانت مصالح 

 .15مفاسدأم 

                                                           

انظر: االجتهاد المقاصدي حجيته... ضوابطه ... مجاالته، سلسلة عتاب األمة، نور الدين -14 
، واالستحسان وأثره في الفقه المقاصدي : يوسوفا عبد الكري  ، رسالة  121، ص 1المادمي، ج

.234ماجستير ، ص   
 54ينظر: قواعد الوسائل: ص –14

 .  18ق ص 1ق وقواعد األحكا :  48ينظر: قواعد الوسائل: ص  – 15
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 ثانيًا: عالقة الوسائل بمقاصد ا.
أحكام الوسللللللائل مطلوبٌة باعتبارها مفضلللللليًة إلى المقاصللللللد ومكملًة لها فهي ليسللللللت 

 لذاتها. مقصودةً 

مثال ذلك: الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة من أجل الصالة، والسفر من أجل 
للواجبللات حيللث  لخللادمللةٌ الجهللاد، واألمر بللالمعروف للحفللا  على الللدين، وهي إمللا 

ما لخادمةٌ   للمحرمات من حيث إنها تسلللد األبواب توفر البيئة الصلللالحة للقيام بها، وا 
 .16المفضية إليها

رحمه هللا : "لما كانت المقاصللد ال يتوسللل إليها إال بأسللباٍب  ابن قي  الجوزيةيقول 
ئل المحرمات اوطرٍق تفضي إليها، كانت طريها وأسبابها تابعًة لها معتبرًة بها، فوس

والمعاصلللي في كراهتها والمنع منها بحسلللب إفضلللائها إلى غاياتها، وارتباطاتها بها، 
ووسللللللائل الطاعات والقربات في محبتها واإلذن بها بحسللللللب إفضللللللائها إلى غايتها، 

غايات يصللللد ال ، لكنه مقصللللودٌ فوسلللليلة المقصللللود تابعٌة للمقصللللود وكالهما مقصللللودٌ 
 .17وهي مقصودٌة يصد الوسائل" 

فإذا تعارضلللت الوسللليلة مع مقصلللدها، بمعنى أن اعتبار الوسللليلة يؤدي إلى الختالل 
دم في الوسللليلة، ففي هذه الحالة تق المقصلللد، واعتبار المقصلللد يؤدي إلى ويوع لخللٍ 

المقاصلللللللد على الوسلللللللائل، ألن المقاصلللللللد هي األصلللللللل المطلوب، والوسلللللللائل إنما 
 .18ى األصل باإلبطال بطلوضعت للخدمة المقاصد وتحصيلها، والفرع إذا عاد عل

                                                           

 .237ينظر: فقه األولويات: الوكيليق ص –16

 . 553ق ص 4إع   الموقعي :   –17

 . 283لوسائل: صينظر: قواعد ا –18
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ذا تعددت الوسلللللائل إلى المقصلللللد الواحد فتعتبر الشلللللريعة في التكليف بتحصللللليلها  وا 
أيوى تلك الللللللللللوسائل تحصياًل للمقصد المتوسل إليه بحيث يحصل كللللللللللاماًل راسلخًا، 

 .19عاجاًل ميسوراً 

 ثالثًا: الفرق بين الوسائل والمقاصد.
 :20المفضية إليها منهاهناك عدة فروق بين المقاصد والوسائل 

 على اهتمامه مقدمٌ إذ اهتمام الشلللرع بالمقاصلللد  المقصلللد أشلللرف من الوسللليلة .1
بالوسللائل، ألن المقاصللد مطلوبٌة لذاتها، والوسللائل لم تطلب إال للوصللول بها 

 .21إلى المقاصد

رحمه هللا : "غير أنها ألخفض رتبًة من المقاصلللللد في  القرافيوفي ذلك يقول 
 .22حكمها" 

ان الثواب على المقاصد أعظم من الثواب على الوسائل، وكلما كان وعليه ك
 .23الشيء أشرف كان ثوابه أعظم

رحمه هللا : "وجعل الجهاد تلو اإليمان، ألنه لي، بشلللللللللللللريٍف في العز يقول 
نما وجب وجوب الوسائل"   .24نفسه، وا 

                                                           

 . 419مقاصد الشريعة: اب  عاشورق ص –19

 .276ينظر: مقاصد الشريعة عند العز ب  عبد الس  : ص  –20

 . 113ينظر: قواعد الوسائل: ص  –21

  58ق الفرق450ق ص 2الفروق:   –22

 .  52ق ص 1ينظر: قواعد األحكا :    –23

 . 76ق ص 1قواعد األحكا :    –24
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وشرف المقاصد أيضًا يتجلى من جهة يلة االلختالف فيها بالنسبة للوسائل، 
فإن دائرة اللخالف فيها أوسللع، وأما شللرف الوسللائل فمن جهة تويف حصللول 
المقاصللللللللللللللد على الوسللللللللللللللائل، بحيث ال يتوصللللللللللللللل إليها عادًة إال بتعاطيها، 

 .25ومباشرتها

المقصلللللللد يسلللللللتمد ييمته من ذاته، والوسللللللليلة تسلللللللتمد ييمتها من الهدف الذي  .2
 ترمي إليه.

نما تراد لكونها موصلللللللة إلىالمقصللللللد يراد لذاته، والوسلللللليلة ال تراد لذاتها، و  .3  ا 
 هدف أو مقصد. 

أو بعبارة ألخرى: المقصلللللللللللد يراد بالقصلللللللللللد األول أي ابتداًء، والوسللللللللللليلة تراد 
 بالمقصد الثاني أي بالتبع.

ن كانت متقدمة  .4 الوسللللللائل في الغالب تبع للمقاصللللللد ال العك،، فالوسللللللائل وا 
قصد يث العنها من ح على المقاصد من حيث الفعل والمباشرة، فهي متألخرةٌ 

والتعلق الذهني، فالعقالء يفكرون في المصلللللحة المقصللللودة أواًل، وتتعلق بها 
إرادتهم ورغبتهم، ثم يقصللدون الوسللائل المؤدية إليها، ويباشللرونها، فالمقاصللد 

 .26أول ما يتعلق به القصد والفكر، والوسائل أول ما يباشر ويفعل

                                                           

 . 116الوسائل: ص ينظر: قواعد  –25

 . 118ينظر: المرجع  السابا: ص  –26
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  . 27مظان الوسائل : ثانيالمطلب ال 
مبحث الوسلللائل مبحٌث أصللليٌل من مباحث األصلللول ويمكن للباحث عنه إن  

 المباحث اآلتية:أن يجده في عدة مباحث أصولية منها 
هو المبحث الذي تتصل به مباشرة وبداهة مسألة الوسائل، و : المقاصدمبحث لللللللللللل 1

رد مواف يترابطان من حيث الوجود والعدم..إذ أن المقصللللللللللللللد ووسللللللللللللليلته يتالزمان و 
مقاصللللللد وهي متضللللللمنة للمصللللللالح والمفاسللللللد في أنفسللللللها، األحكام على يسللللللمين: 

 .28«ووسائل وهي الطرق المفضية إليها
: األحكام الشرعية وضعت لمقاصدها وأغراضها، فهي  الشرعية األحعا مبحث لللل 2

م توضلللع ، لفالسلللبب والشلللرط والمانع مثالً  ،   ووسلللائل لتحقيق تلك المقاصلللد طرقٌ 
نما وضلللللللعت لتحصللللللليل غيرها وتحقيق ما  تكن مقصلللللللودةً  لذاتها ولم في نفسلللللللها، وا 

وضللوء لصللحة ال تفضللي إليه من مصللالح ومنافع، ومثال ذلك: اشللتراط النية وسلليلةً 
موانع  :لثبوت الشهر ووجوب الصوم... ومثاله أيضاً  والغسل، ورؤية الهالل وسيلةً 

والنفا، والمرض... فإن األحكام على نحو: اإلغماء، والجنون واإلكراه، والحيض، 
ي طت بها مقاصللللدها المتمثلة فيتلك الموانع عدها الشللللرع وسللللائل شللللرعية معتبرة ن

 دفع المشقة والحرج، وتحقيق التيسير والتلخفيف عن المكلفين.
ر إلى وسائل للمقاصد، إذ ينظ وسداً  تعد الذرائع فتحاً  :وسداً  الذرائع فتحاً مبحث ل 3

لى وجوب سللللللدها، أو  فتحها بحسللللللب ما سللللللتؤول إليه، أو بحسللللللب األثر الذريعة وا 
 المترتب عليها. 

وغيرهما مما يتعين وسيلة لمقصده بحسب االعتبار  الحيل واالستحسانمباحث للل 4
 الشرعي وعدمه.

                                                           

 234الكري  ، رسالة ماجستير ، ص  االستحسان وأثره في الفقه المقاصدي : يوسوفا عبدنظر: يا 28
165. ، ص2ج :  الفروق للقرافي، و   
.259، 4ا الموافقات للشاطبي، ج29  
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 تعدد الوسائل والمقاصد.: الثالث المطلب
ه ، وكذلك المقصلللللد المعين تكون لالوسللللليلة المعينة تكون لها غالبًا مقاصلللللد متعددةٌ 

: لمقاصلللللللللد عديدة منها –مثاًل  –، فاهلل تعالى شلللللللللرع الزكاة  غالبًا وسلللللللللائل متعددةٌ 
تطهير النف، من أدران الشلللللللح وحب المال، وشلللللللكر النعمة، ومحاربة الفقر وسلللللللد 
حاجات الفقير، وكذلك شللللرع وسلللليلة النكا  لتحصلللليل مقاصللللد متعددة منها: تكثير 

 .سرالنسل، وعفة األفراد، وتأليف القلوب وترابط األ

من مقاصلللللللد الشلللللللرع، ويد شلللللللرع هللا ألجلها وسلللللللائل  والحفا  على الدين مقصلللللللدٌ  
متعللددة، منهللا الجهللاد واألمر بللالمعروف والنهي عن المنكر وطلللب العلم وتعليملله، 
صللال  المجتمعات مقاصللد شللرعية،  ومنع االبتداع، ويتل المرتد، وتحكيم الشللريعة وا 

التربية و ولتحقيقها توجد وسللللللللائل متعددة، كالوعظ في المسللللللللاجد، والتعليم، والتوجيه 
من لخالل البيوت والمؤسلللسلللات... ولكن هذه الوسلللائل تلخضلللع لقانون الكثرة والقلة، 
واإلمكان وعدمه، بحسللللللللللللللب المجتمعات وما تمر به من األحداث، وما يتحكم فيها 
من القوى، فالمجتمعات الحرة تتوفر فيها مباشللللللللللللرة بعض الوسللللللللللللائل التي ال يمكن 

تعرض الوسلللللللللللائل لمثل هذه الظروف  مباشلللللللللللرتها في غيرها من المجتمعات، وعند
 .29يحتاج العلماء إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد والتعامل الدييق معها

رحمللله هللا أن الحلللاجلللة إلى هلللذه الموازنلللة تزداد في األزمنلللة  ابن تيميااةويلللد ذكر 
واألمكنللة التي نقضللللللللللللللت فيهللا آثللار النبوة ولخالفللة النبوة، حيللث يكثر فيهللا تعللارض 

 .30فاسد، والحسنات والسيئاتالمصالح والم
                                                           

 وما بعد ا .121ينظر: قواعد الوسائل : ص –29

 .58-57ق ص 20وع الفتاوى:   ينظر: مجم –30
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فالوسللللائل يد تنحصللللر وتضلللليق في بعض األزمنة واألمكنة، ولكن هذا االنحصللللار 
وعدم التعدد لي، من جهة الوسائل بل ألموٍر لخارجٍة عنها، وبناًء على أن األصل 
صللال  المجتمعات،  في الوسللائل التعدد ندرك أن تعدد وسللائل الدعاة في الدعوة، وا 

لوسلللللللائل في الوجود، ويؤول إلى الختالف التنوع ال التضلللللللاد ما ينسلللللللجم مع حقيقة ا
 .31دامت تحقق مقاصد الدعوة وال تلخالف النصوص أو القواعد الشرعية

والوايع أن االلختالف بين الدعاة في تحديد الوسلللللللللائل األحرى بالمباشلللللللللرة، الختالٌف 
 ينبني على االلختالف في توصللللللللللللليف الوايع، وتحديد اللخلل، وكل ذلك من مواطن
االجتهاد، التي يثاب فيها المجتهدون، ويكون للسلللللللللللللياسلللللللللللللة الشلللللللللللللرعية، ومالحظة 

 .32المصالح، أيوى األثر وأوسع المجال

 : أقسا  الوسائل الشرعية.رابعالمطلب ال
هناك عدة تقسللليمات للوسلللائل الشلللرعية من عدة اعتبارات، منها باعتبار ما تفضلللي 
إليه، ومنها باعتبار مشلللللللللللللروعيتها، ومنها باعتبار الثبات والتغير، ومنها باعتبار 
التنصللللللللللللليص وعدمه، ومنها بالنظر إلى االتفاق وااللختالف فيها، ومنها باعتبار 

للخلق إليهلللا، ومنهلللا بلللاعتبلللار األحكلللام العلللادة والعبلللادة ومنهلللا بلللاعتبلللار يوة حلللاجلللة ا
 التكليفية، وسأعرض لهذه التقسيمات من لخالل المقاصد اآلتية: 

 

                                                           

 . 130ينظر: قواعد الوسائل:  –31

 . 130ينظر: المرجع السابا:  –32
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 أقسا  الوسائل باعتبار ما تفضي إليه. أواًل:
 : 33تنقسم الوسائل باعتبار ما تفضي إليه إلى يسمين

كنصللللللب القضللللللاة والوالة فإنه وسلللللليلة إلى جلب  ما  ي وساااايلة إلخ مقصااااد .1
 المصالح العامة واللخاصة، وكالجهاد فإنه وسيلة إلعزاز الدين.

، كنصب أعوان القضاة والوالة إلخ مقصدم  مفضيةم  إلخ وسيلةم  ما  ي وسيلة   .2
إلى الحكم بها،  إلى أدائها وأداؤها وسلللللللليلةٌ  وكذلك تحمل الشللللللللهادات وسلللللللليلةٌ 

جلب المصللالح ودرء المفاسللد، وكتعليم أحكام الشللرع، إلى  والحكم بها وسلليلةٌ 
فإنه وسيلة إلى العلم باألحكام التي هي وسيلة إلى إيامة الطاعات التي هي 

 .34وسائل إلى المثوبة والرضوان، وكالهما من أفضل المقاصد

 : أقسا  الوسائل باعتبار مشروعيتها.ثانياً 
 والوسائل باعتبار مشروعيتها تنقسم إلى أربعة أيسام: 

وهي كل وسلليلٍة مباحٍة يتقرب بها إلى الوساائل المممور بها بالقصاد األول:  .1
هللا، وتؤدي إلى تحقيق المقاصللللللللللللللد، كالجهاد فإنه وسللللللللللللليلة إلعزاز الدين، 
وكالطاعات فإنها كلها مشلروعة إلصلال  القلوب واألجسلاد ولتنفع العباد في 

 .35ل والمعاداآلج

                                                           

 . 167ق ص 1ينظر: قواعد األحكا :   –33

 .  167ق ص 1ينظر: المصدر السابا:   –34

 . 167ق ص 1المصدر السابا     –35
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لى إ وهي الوسائل التي يؤمر بها لكونها مؤديةٌ الوسائل المممور بها بالتبع:  .2
مصلللللالح )ولي، لكونها مفاسلللللد في حد ذاتها( كإباحة الكذب للمحافظة على 

 .36الحقوق ونحوها

تضلللاد المقصلللود أو  وهي كل وسللليلةٍ الوسااائل المنهي عنها بالقصااد األول:  .3
ما يلخدم ما يضللللللاده، فإنها مطلوبة الترك، مثل: وضللللللع اليد على مال الغير 

 حرمةٍ م للضللمان ويلحق بهذا كل وسلليلةٍ  موجبةٌ  بغير إذن المالك فإنه مفسللدةٌ 
 .37ابتداًء كالسرية أو الغش

لكن في األصل و  هذا النوع من الوسائل مبا ٌ الوسائل المنهي عنها بالتبع:  .4
لما يؤدي إليه من مفاسلللللللللللللد، ولم ينه عنها ألنها مصلللللللللللللالح، وذلك نهي عنه 

كالسللللللعي في تحصلللللليل اللذات المحرمات والشللللللبهات المكروهات، والترفهات 
بترك الواجبات والمندوبات، فإنها مصللللللالح نهى عنها ال لكونها مصللللللالح بل 

 .38ألدائها إلى المفاسد الحقيقية

 

 

 

                                                           

 . 278مقاصد الشريعة عند العز ب  عبد الس  : ص  –36

 . 280ينظر: المصدر السابا: ص  –37

 . 19- 18ق ص 1ينظر: قواعد األحكا :   –38
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 : أقسا  الوسائل باعتبار الثبات والتغير. ثالثاً 
 تنقسم الوسائل بحسب هذا النظر إلى وسائل ثابتة، ووسائل متغيرة: 

وهي الوسللللللائل التي حددها الشللللللارع طريًا مضللللللبوطة إلى الوسااااائل الثابتة:  .1
مقاصللللللللللللدها التي ال تتحقق إال بها بحيث لو انلخرمت الوسللللللللللللائل أو تغيرت، 

 .39ت وتغيرتالنلخرمت معها المقاصد والختل

في لخطاب الشللللللللارع وتعاليمه، وهو يشللللللللمل  بكثرةٍ  وهذا النوع من الوسللللللللائل موجودٌ  
جملة األحكام الوضللللللللللللعية، وكيفيات وتفاصلللللللللللليل العبادات، وأصللللللللللللول الفضللللللللللللائل 
والمعامالت، ويواعد ومسللللللائل االعتقاد، وغير ذلك من األمور التي جعلها الشللللللارع 

 .40وسائل لتحصيل مقاصدها
اشللللتراط الطهارة والنية وسللللتر العورة واسللللتقبال القبلة وجملة ومن أمثلة ذلك: 

األيوال واألفعال التي تصللللللللللح بها الصللللللللللالة واشللللللللللتراط الحول، وانتفاء الدين 
والزيادة عن الحاجات األصلية المجعولة وسائل مشروعة إلى تحقيق مقاصد 

 .41الزكاة

يجاب عن طريق التلفظ باإل صيغة التراضي بين المتعايدين سواءً  ومن ذلك أيضاً  
والقبول، أو عن طريق النية والمقصد، وعن طريق ما يفهم منه أنه من يبيل صيغة 

عد وغيرهم، تلك الصللليغة ت المالكيةالتراضلللي، كما هو الحال في بيع المعاطاة عند 
إلى تحقيق مقصللللللللللللود البيع الذي يتصللللللللللللل باالنتفاع المتبادل بالثمن  ثابتةً  وسلللللللللللليلةً 

                                                           

 . 50ق ص1المقاصد الشرعية: الخادميق   – 39

ا انظر: مجلة التواصل، محاضرة الشيخ محمد الحبيب بالموجة، السنة الثانية، العدد السابع، ص 41
، تصدر عن جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ا 157  

 . 50ق ص 1المرجع السابا:  ينظر:  –41
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ليص المعاملة من الضللللللللرر، والغبن، والتغرير، والتزييف، وما أشللللللللبه والمثمن، وتلخ
 ذلك.

وكذلك الزواج المؤبد وعزم الزوجين على االستمرار في الحياة الزوجية وعدم 
 تلةٌ ثلاب يطعهلا بموجلب نكلا  المتعلة أو نكلا  التحليلل فقلد علد ذللك وسللللللللللللليللةٌ 

سللرة، وعمارة أللتحقيق مقصللود الزواج المتصللل بتلبية الرغبة الجنسللية وبناء ا
 منلافٍ  األرض وغير ذللك، إذ إن العزم على توييلت الزواج ويطعله بعلد ملدةٍ 

 .42لهذه المقاصد وملخل بها

وهي الوسللللللللائل التي تتغير بتغير الحال والظرف، والتي الوسااااااائل المتغيرة:  .2
تثبت صلللللللالحيتها لمقاصلللللللدها عن طريق االجتهاد وهي طرق غير ثابتة بل 

 .43وطروء المستجداتتتغير مع تغير األوضاع 

وهي تشللللللمل سللللللائر المجاالت التشللللللريعية الظنية واالحتمالية التي تعددت معانيها  
 وصورها وكيفياتها، أو المجاالت التي لم توجد نصوص وأحكام تجاهها.

إلى مقلاصللللللللللللللدهلا بطريق االجتهلاد  وهي طرق غير ثلابتلة والتي تتعين طريلاً  
جدات، وطبيعة النصللللللوص، المضللللللبوط حسللللللب تغيرات األوضللللللاع، وطروء المسللللللت
في تحللديللد الوسلللللللللللللللائللل إلى  وملكللة الفقيلله وأحواللله... ويكون دور المجتهللد متمثالً 

 المقاصللد، أو في تحديد أحسللن الوسللائل إذا تعددت وتدالخلت وتعينت جميعها طرياً 
 .، أو مقاصد كثيرةٍ واحدٍ  إلى مقصدٍ 

                                                           

 . 50ق ص 1ينظر: المقاصد الشرعية:   –42

 . 51ق ص 1ينظر: المرجع السابا:   –43
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جملة الكيفيات والطرق التي تلخدم االعتقاد والعبادات  وهي تشلللللللللللللمل عموماً  
والمعامالت، وسائر المسائل االجتهادية الظنية التي تقبل التأويل والترجيح، والنظر 

 .44في جوانب الوسائل المفضية إلى مقاصدها
النظر العقلي وسيلٌة لتعميق اإليملللللللللللان فلللللللللللي نف، اإلنسان ومن أمثلة ذلك: 

 .45ضائلولتمكين األلخالق والف

وكذلك التعازير التي يتلخذها الحاكم بقصللللللللد الردع والزجر وسللللللللائٌل اجتهاديٌة 
إلى تحقيق ذلك المقصللللللللد، أن يبحث الحاكم في أيوى الوسللللللللائل وأجداها في 

 .46تحقيق المقصد وتثبيته

ترك البيع والشللللراء، واللهو، واللعب، وسللللائر ما  :أيضللللاً ومن أمثلة هذا النوع  
الجمعة... كل ذلك وسلللللليلة إلى تحقيق مقاصللللللد يداسللللللة الجمعة يشللللللغل عن إدراك 
 في أحكامه بعد أن ذكر عن ابن رحمه هللا  ابن العربي اإلمام واغتنام منافعها يال

ع والصحيح فسخ الجميع؛ ألن البي»القاسم عدم فسخ النكا ، وعدم الهبة، والصدية،
 العقود كلها فهو حرامإنما منع منه لالشلللللتغال به فكل أمر يشلللللغل عن الجمعة من 

 .«47شرعا مفسوخ ردعا
اإلجراءات والتدابير التي يقيد بها الحاكم بعض المباحات بهدف ومن ذلك أيضللًا : 

 تحقيق المصلحة، هي وسائل إلى إيرار تلك المصلحة.
إلعمال العقل والنظر، وبحث  رحباً  وبهذا تكون الوسللللللللللائل االجتهادية موطناً  

ائق، وأحسللن الكيفيات إلى تحصلليل المنافع والمصللالح، أنجع المسللالك، وأيرب الطر 

                                                           

.32، ص2ا انظر: الفروق للقرافي، ج45  
 . 51ق ص 1ينظر: المرجع  السابا:   –45

 . 52- 51ق ص 1ينظر: المرجع  السابا:   –46

.  1806، ص 4ا   أحعا  القرآن ، أبو بعر محمد بن عبد هللا بن العربي، ج48  
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ودرء المفاسلللد والمضلللار، وفق مقصلللود الشلللارع ومراده، إذ أن الوسلللائل يد شلللرعت؛ 
ألن بها تحصلللللللللللليل أحكام ألخرى، فينبغي حينئذ لزوم لخدمتها للمقاصللللللللللللد وتدعيمها 

 .48لها
 : الوسائل بحسب التنصيص وعدمه. رابعاً 

 :49وهي بهذا االعتبار يسمان

 الوسائل المنصوص عليها: وهي يسمان: .1

 .وسائل نص الشارع على اعتبارها 
 .وسائل نص الشارع على إلغائها 

مثلللللللال األول: الجهلللللللاد واألمر بلللللللالمعروف والنهي عن المنكر، والنكلللللللا  
والمعامالت والسللللللللللعي إلى الطاعات، فكل هذه وسللللللللللائل نص الشللللللللللرع على 

يع والغسلللللل للصلللللالة والطواف، والباعتبارها في ألخباٍر كثيرٍة، وفعل الوضلللللوء 
 واإلجارة لسد الحاجات.

ومثال الثاني: التوسللللل إلى الغنى بالربا والسللللرية وأكل أموال النا، بالباطل، 
والسللعي إلى مواضللع المعاصللي والمنكرات... فهذه كلها وسللائل نص الشللارع 

بطالها في ألخباٍر متعددٍة.  على إلغائها وا 

فلم يرد نٌص على لمسللللللللللكوت عنها(: االوسللللللللللائل غير المنصللللللللللوص عليها ) .2
اعتبارها أو إلغائها. ويدلخل تحت هذا القسلللللللم الوسلللللللائل الحديثة من وسلللللللائل 
اإلعالم، ووسلللائل المواصلللالت، ووسلللائل الطب، ووسلللائل اإلثبات القضلللائية، 
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ووسائل الدعوة... ومن ذلك بناء الطابق العلوي في الطواف والسعي والرمي 
 ف من التزاحم.لتيسير أداء المناسك والتلخفي

 : أقسا  الوسائل بحسب االتفاق واالمتالف. مامساً 
 :50تنقسم الوسائل بحسب اتفاق العلماء على حكمها وعدمه إلى يسمين

كجعل الزواج الشللللللللللللرعي طريقًا متعينًا للتناسللللللللللللل  الوسااااااااائل المتف  عليها: .1
واإلعمار، وجعل الربا وسللللللليلة محرمة لكسلللللللب المال، ومن الوسلللللللائل المتفق 
عليها أيضًا: وسيلة التعليم في المساجد، ووسيلة تأليف الكتب، والوعظ على 
المنابر، وهي وسلللللللائل اليوجد لخالٌف في مشلللللللروعيتها، ويد باشلللللللر بعضلللللللها 

 يه وسلم والسلف الصالح من بعده.الرسول صلى هللا عل

ومن الوسللللائل المتفق على عدم مشللللروعيتها الكذب في الدعوة، والسللللرية من 
 أجل التصدق بالمال واإلنفاق على العيال 

: كزواج المسللللليار والزواج بنية التطليق، والتصلللللوير الوساااائل الممتلف فيها .2
ي ل المسللللللللللرحالفوتوغرافي ألغراض الدعوة ونحوها، وكذلك اسللللللللللتلخدام التمثي

للدعوة وبيان اللخير للنا،، واللخالف غالبًا ما يكون في الوسللللائل المسللللكوت 
 عنها.
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 : أقسا  الوسائل بحسب العادة والعبادة. سادساً 
 : 51تنقسم الوسائل بحسب العادة والعبادة إلى وسائل عادية ووسائل عبادية

مثل الوضللللوء وسلللليلة للصللللالة والطواف والصلللليام وسلللليلة  الوساااائل العبادية: .1
 للتقوى والصال .

 .طرق تعيين الموظفين وأنظمة المرور وغيرهاالوسائل العادية:  .2

والوسلللائل إن كانت من جن، العبادات فإنها محصلللورٌة بعدٍد، ومقيدٌة بمقدار معين، 
ن لتي هي مال يزاد عليه، ومرد تحديده إلى النصلللللللوص الشلللللللرعية، وأما الوسلللللللائل ا

جن، العادات الحياتية والمعامالت اإلنسللللللانية كالبيوع والعقود والمآكل، واسللللللتعمال 
آالت االتصلللللللللال والمواصلللللللللالت وغيرها، فإنها غير محصلللللللللورة في عدد، وال مقيدة 

 .52بمقدار

 :53و التفريق بين العبادات والعادات أمٌر مهم تنبني عليه أمور

جب الويوف عند مورد النص بال زيادٍة وال إذا ثبت كون الوسلللللللللليلة عبادية و األول: 
ذا ثبت كونها عادًة فال يلزم الويوف فيها عند موارد النص.  نقصاٍن، وا 

اشلللللللتراط النية في صلللللللحة الفعل في العبادات كالصلللللللالة والصللللللليام والحج، الثاني: 
 .54بلخالف رد األمانات، ويضاء الديون، واألكل والشرب فإنها ال تحتاج إلى نية
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نيابة في إيقاع الفعل وعدمها، فاألصلللللللللللل في العبادات عدم دلخول النيابة الالثالث: 
 فيها إال بدليل، واألصل في العادات  و المعامالت دلخول النيابة فيها إال بدليل.

 : الوسائل باعتبار قوة حاجة المل  إليها.سابعاً 
 :55تنقسم الوسائل بحسب يوة حاجة اللخلق إليها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية

وهي الوسلللائل التي يضلللطر النا، إليها، وال يسلللتغنون الوسااائل الضاارورية:  .1
عنها، بحيث لوفاتت اللختل نظام الحياة، وهلك النا، وتعطلت المصللللللللللللللالح 

 كاألكل والشرب لحفظ النف،، والزواج لحفظ النسل.

وهي الوسلللائل التي يحتاج إليها النا، لرفع الحرج عنهم،  الوسااائل الحاجية: .2
بحيلث لو فلاتلت لم يلختلل نظلام الحيلاة، ولكن يلحق النلا، ودفع المشلللللللللللللقلة، 

الضلللللللليق والمشللللللللقة، كوسللللللللائل الركوب واالتصللللللللال فإنها وسللللللللائل في مرتبة 
الحاجات، وال يلزم من عدم مباشلللللللللللللرتها الختالل نظام الحياة، ولكن يلزم من 

 عدمها الضيق والمشقة.

صللول ح وهي الوسللائل التي يباشللرها النا، بعد تكميلالوسااائل التحسااينية:  .3
المصلللللللللللللللالح، والمبللالغللة في تحقيقهللا، بحيللث ال يللدلخللل على النللا، من عللدم 
مباشلللللللرتها ضللللللليٌق ومشلللللللقٌة، وال هالٌك والختالل، ولكن تصلللللللير أمورهم على 
لخالف الكمال، كلللللللللللللللللللوسلللللائل اللهو المبا  كبناء الحدائق للتنزه والترويح عن 

 النف،.
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 : أقسا  الوسائل بحسب الحع  التكليفي.ثامناً 
الوسائل بحسب الحكم التكليفي إلى وسائل واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة تنقسم 
 :56ومباحة

كالطهارة لفعل الصللللللالة، والسللللللعي ويطع المسللللللافات إلى  الوسااااائل الواجبة: .1
 الحج الواجب، والجهاد المتعين.

كالسعي إلى طواف التطوع، والسعي لعيادة مريضٍ ، أو  الوسائل المندوبة: .2
 زيارة صديق.

كاللخلوة باألجنبية، والسللللللعي إلى حانات اللخمر، وأماكن الوسااااائل المحرمة:  .3
 الفساد لفعل المعصية.

كللالهللديللة إلى الموظف أثنللاء وظيفتلله، وكللالتعللاملللل الوسااااااااااائاال المعرو ااة:  .4
 بالمعامالت المشبوهة لتحصيل المال.

كمداعبة األوالد والتنزه، واللهو المبا  والكسلللللللللب الحالل  الوسااااااائل المباحة: .5
 فريج عن النف، والتوسيع عليها.للت
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: الموازنة بين الوسائل الشرعية وأصول الترجيح لمامسالمطلب ا
 بينها.

بعدما انتهيت من بيان معنى الوسلللائل لغًة واصلللطالحًا، وبيان العالية التي تربطها 
بالمقاصلللد، وتقسللليمات الوسلللائل، أنتقل لبيان الموازنة بين الوسلللائل عند تعارضلللها، 

 الترجيح بينها.وبيان أصول 

 :الموازنة بين الوسائل عند تعارضها. أوالً 
إن الوسلللائل تتفاضلللل فيما بينها، وتتفاوت تفاوتًا عظيمًا، فالوسلللائل الواجبة آكد في 
الطلب من الوسللللائل المندوب إليها، والوسللللائل المحرمة آكد في المنع من الوسللللائل 

ن بعض ا، فبعضلللها أوجب مالمكروهة، والوسلللائل الواجبة نفسلللها تتفاضلللل فيما بينه
وآكد من بعض، والوسللائل المحرمة نفسللها تتفاضللل فيما بينها، فبعضللها أشللد حرمة 
من بعض، فالمعاملة المتضللمنة للربا أشللد من المعاملة المتضللمنة للجهالة والغرر، 
ووسللللائل الشللللرك تتفاوت فيما بينها، فوسللللائل الشللللرك األكبر آكد حرمًة من وسللللائل 

طق بالحق، وبذل النصللللليحة وسللللليلٌة، ولكنها تتفاوت فضلللللاًل الشلللللرك األصلللللغر، والن
 .57وثوابًا بحسب المواضع
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 : أصول الترجيح بين الوسائل الشرعية.ثانياً 
 :58هناك معايير محددة لتفاضل الوسائل منها

 معانة المقاصد لكل وسيلة. -1
رحمه هللا  رافيالق فالتفاضل بين الوسائل مرتبٌط بالتفاضل بين المقاصد يال اإلمام

لى أيبح المقاصد أيبح الوسائل،  : "الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وا 
لى ما يتوسلللللللط متوسلللللللطة"  رحمه هللا في ذلك:   العز بن عبد الساااااال ، ويقول 59وا 

ويال في يواعده الكبرى: "وللوسللائل  60"فضللل الوسللائل مرتٌب على فضللل المقاصللد" 
ل المقاصللد هي أفضللل الوسللائل، والوسلليلة إلى أحكام المقاصللد، فالوسلليلة إلى أفضلل
، ويال في موضلللٍع آلخر: "يلختلف أجر وسلللائل 61أرذل المقاصلللد هي أرذل الوسلللائل"

الطاعات بالختالف فضللللائل المقاصللللد ومصللللالحها، فالوسلللليلة إلى أفضللللل المقاصللللد 
أفضللللل من سللللائر الوسللللائل، فالتوسللللل إلى معرفة هللا تعالى، ومعرفة ذاته وصللللفاته 

وسللللللل إلى معرفة أحكامه، والتوسللللللل إلى معرفة أحكامه أفضللللللل من أفضللللللل من الت
التوسللللللل إلى معرفة آياته، والسللللللعي إلى الجهاد أفضللللللل من التوسللللللل بالسللللللعي إلى 
الجمعات، والتوسلللللللللل بالسلللللللللعي إلى الجمعات أفضلللللللللل من التوسلللللللللل بالسلللللللللعي إلى 
الجماعات في الصللللللوات المكتوبات، والتوسلللللل بالسلللللعي إلى الصللللللوات المكتوبات 

ل من التوسللللل بالسللللعي إلى المندوبات التي شللللرعت فيها الجماعات كالعيدين أفضلللل
، ثم يال: "وكذلك األمر بالمعروف وسللللللللللللليلة إلى تحصللللللللللللليل ذلك 62والكسلللللللللللللوفين" 
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المعروف المأمور به، رتبته في الفضلللللللللل والثواب مبنية على رتبة مصللللللللللحة الفعل 
مر بالمعروف، المأمور به في باب المصلللللللللللالح، فاألمر باإليمان أفضلللللللللللل أنواع األ

 .63وكذلك األمر بالفرائض أفضل من األمر بالنوافل" 

فكلما عال المقصد في مراتب الفضل واألهمية علت وسيلته المؤدية إليه، فوسائل  
المقاصد الضرورية أفضل من وسائل المقاصد الحاجية، ووسائل المقاصد الحاجية 
أفضلللل من وسلللائل المقاصلللد التحسلللينية، ووسلللائل المقاصلللد الضلللرورية تتفاوت فيما 

د لنف،، ووسلللللائل حفظ النف، آكبينها، فوسلللللائل حفظ الدين آكد من وسلللللائل حفظ ا
 من وسائل حفظ المال وهكذا.

وكذلك تقدم الوسلللللائل المتعلقة بالمصللللللحة العامة المتعدية، على الوسلللللائل المتعلقة 
بالمصلحة اللخاصة القاصرة، ويظهر ذلك في أنواع الوالية، فأعلى الواليات اللخالفة 

 .64لحتها ها، وتعدي مصوأضيقها والية األب في بيته، فاألولى أفضل لعموم منفعت

رحمه هللا : "وكذلك الواليات تلختلف بالختالف ما تجلبه  العز بن عبد الساااااااال يال 
من المصللللللالح، وتدرؤه من المفاسللللللد، فالوالية العظمى أفضللللللل من كل واليٍة لعموم 
جلبها المنافع ودرئها المفاسلللد، وتليها والية القضلللاء، ألنها أعم من سلللائر الواليات، 

ى الجهاد أفضلللللللل من الوالية على الحج، ألن فضللللللليلة الجهاد أكمل من والوالية عل
فضلللللليلة الحج، وتلختلف رتب الواليات بلخصللللللوص منافعها وعمومها فيما وراء ذلك 

، وكذلك وسللللللللائل المفاسللللللللد تتفاوت بتفاوت 65من جلب المصللللللللالح ودرء المفاسللللللللد" 
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ائل رذ: "يلختلف وزن وسللللللللللللائل الملخالفات بالختالف العزمفاسللللللللللللدها وفي ذلك يقول 
المقاصد ومفاسدها، فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل، فالتوسل 
إلى الجهل بذات هللا وصلللفاته أرذل من التوسلللل إلى الجهل بأحكامه، والتوسلللل إلى 
القتل أرذل من التوسللللللل إلى الزنا، والتوسللللللل إلى الزنا أيبح من التوسللللللل إلى األكل 

باإلمسللللللللللللاك أيبح من الداللة عليه، وكذلك مناولة آلة بالباطل، واإلعانة على القتل 
 .66القتل أيبح من الداللة عليه" 

ثم يال: "وكذلك النهي عن المنكر وسيلٌة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهي عنه، 
رتبته في الفضللللللل والثواب مبنيٌة على رتبة درء مفسللللللدة الفعل المنهي عنه في باب 

ب المفاسللللد إلى أن تنتهي إلى أصللللغر الصللللغائر، المفاسللللد، ثم تترتب رتبه على رت
 .67فالنهي عن الكفر باهلل أفضل من كل نهي في باب النهي عن المنكر" 

 قوة أداء الوسيلة إلخ المقصود. -2
الوسلللائل تلختلف مرتبتها بالختالف يربها من المقصلللود ويوة أدائها إليه، فكلما كانت 

كللانللت منزلتهللا أعظم وأعلى من غيرهللا، الوسللللللللللللليلللة يريبللًة، وكللان أداؤهللا إليلله يويللًا، 
 .68كالدواء كلما كان أيرب إلى التأثير، وأسرع في جلب الشفاء كان أولى من غيره

                                                           

 .  173ق ص 1قواعد األحكا  :   – 66

 .  174ق ص 1المصدر السابا:   –67

 . 145ينظر: قواعد الوسائل :ص  –68



28 
 

وعلما قويت الوسااااااااايلة في األداء إلخ رحمه هللا : " العز بن عبد الساااااااااال يقول 
وعلما قويت . ويقول: "69" المصااااااااالحة، عان أجر ا أعظ  من أجر ما نقص عنها

 .70" ألداء إلخ المفسدة عان إثمها أعظ  من إث  ما نقص عنهاالوسيلة في ا

رحمه هللا : "ويد تتعدد الوسللللللائل إلى المقصللللللد الواحد، فتعتبر ابن عاشااااور ويقول 
الشريعة في التكليف بتحصيلها أيوى تلك الوسائل تحصياًل للمقصد المتوسل إليه، 

ي هذا وسيلٍة هي دونها فبحيث يحصل كاماًل راسلخًا، عاجاًل ميسورًا، فتقدمها على 
 .71التحصيل" 

 المشقة والسهولة. -3
يد يكون هناك وسلللليلتان تؤديان إلى مقصللللوٍد واحٍد، إحداهما شللللاية واأللخرى ميسللللرة 

 فأيهما أفضل؟

رحمه هللا : "وال يكون الثواب على يدر النصلللب ...كما  العز بن عبد السااال يقول 
ظن بعض الجهلة، بل ثوابه على يدر لخطره في نفسلللللللله ...فرب عبادٍة لخفيفٍة على 
اللسان ثقيلٍة في الميزان، وعبادٍة ثقيلٍة على اللسان لخفيفٍة في الميزان ....والحاصل 

ٍه كان الن من كل وجأن الثواب يترتب على تفاوت الرتب الشرف، فإن تساوى العم
قال ذرةٍ خيراً يره ، ومن أكثر الثواب على أكثرهمللا لقوللله تعللالى:  ) فمن عمل مث

 .72" (٨ – ٧) الزلزلة:  يعمل مثقال ذرة شراً يره (
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رحمه هللا : "المشقة لي، للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرًا إلى  الشاطبيويال 
جره لعظم مشلللللللللللقته من حيث هو عظم أجرها، وله أن يقصلللللللللللد العمل الذي يعظم أ

، فهو يرى جواز الدلخول في الوسللللللللللللليلة األشللللللللللللللد نظرًا لما تؤدي إليه من 73عمل" 
 مقاصد ال بالنظر إلى مشقتها بذاتها.

وهللا أعلم الختيار الوسيلة السهلة القريبة ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم والراجح 
 .74 ما لخير بين أمرين إال الختار أيسرهما ما لم يكن إثماً 

 النص علخ الوسيلة وعدمه، ومن حيث االتفاق علخ حعمها وعدمه. -4
الوسلللللائل المنصلللللوص على جوازها أفضلللللل من الوسلللللائل المسلللللكوت عنها، وكذلك 
الوسلللائل المنصلللوص على تحريمها أيبح من الوسلللائل المحرمة اسلللتنباطًا، ولكن ال 

متفق وكذلك الوسللللللللللللليلة اليلزم من يبحها بهذا االعتبار أن تكون أيبح بكل اعتبار، 
على مشلللللللللللللروعيتها أفضلللللللللللللل من الوسللللللللللللليلة الملختلف فيها، وذلك أن االتفاق على 
مشلللللللللللللروعيتهللا ينللدفع معلله احتمللال اللخطللأ، ألن األمللة ال تجتمع على اللخطللأ، أمللا 

 .75الملختلف فيها فاالحتمال وارد فيها على الطرفين

فق وترك ما ات رحمه هللا : "فالسللللللللللعيد من فعل ما اتفق على صللللللللللالحه، العزيقول 
على فسلللاده، وأسلللعد منه من ضلللم إلى ذلك فعل ما الختلف في صلللالحه، وترك ما 

 .76الختلف في فساده" 
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 : 77ويبل مغادرة هذا المبحث البد لنا من اإلشارة إلى أمرين مهمين

أن الوسلللللللائل إذا تعددت، وكانت كلها مشلللللللروعة، فاألصللللللللح منها يد األمر األول: 
، بمعنى أن األصلللللللللللح واألفضللللللللللل يد يلختلف بالختالف تدلخله النسللللللللللبية واالعتبارية

الزمان والمكان واألشلللللخاص، فرب وسلللليلٍة تكون أفضللللل في ويٍت دون ويٍت، ورب 
وسللللللليلٍة تكون أفضلللللللل في مكاٍن دون مكاٍن، ورب وسللللللليلٍة تكون أفضلللللللل بالنسلللللللبة 
لشلللخٍص دون شلللخٍص آلخر، والضللابط في ذلك هو مالحظة المصللالح، والنظر في 

 مآالت األفعال.

أن الترجيح بين الوسللللائل المشللللروعة مجاٌل متسللللٌع لالجتهاد، وميداٌن األمر الثاني: 
يقبل تعدد الرأي، وال ينبغي أن تضللللللليق صلللللللدورنا به، وال تثريب فيه على الملخالف 

 باجتهاده مادامت المسألة ال تدلخل في دائرة األدلة القطعية.

ر ظهر فيه مصداق نظ رحمه هللا : "وهذا مجاٌل متسعٌ  ابن عاشوروفي ذلك يقول 
الشلللللللللللريعة إلى المصلللللللللللالح، وعصلللللللللللمتها من اللخطأ والتفريط، ولم أر من نبه على 
االلتفات إليه، وأحسللللللللللللللب أن عظماء المجتهدين لم يغفلوا عن اعتباره، ويجب أن 
يكون تتبع أسللللللاليب مراعاة الشللللللريعة لهذا األصللللللل من أكبر ما يهتم به المجتهدون 

ي يع، وتعليل الشللللريعة وما يهتم به القضللللاة والوالة فوالفقهاء في االسللللتنباط والتشللللر 
 .78تنفيذ الشريعة، فإنه متشعٌب متفنٌن"
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 يواعد المقاصد والوسائل.: لساد،المطلب ا
 .79الوسائل لها أحعا  المقاصد أواًل :

ومعنى هللذه القللاعللدة هو أن األفعللال التي تؤدي إلى المقللاصلللللللللللللللد، يلختلف حكمهللا 
ن كان محرمًا  بالختالف حكم المقاصللد، فإن كان المقصللود واجبًا فوسلليلته واجبٌة، وا 

ن مكروهًا فوسلللليلته مكروهٌة،  ن كان مندوبًا فوسلللليلته مندوبٌة، وا  فوسلللليلته محرمٌة، وا 
ن كان مباحًا فوسيلته مباحة  .80وا 

رحمه هللا : "لما كانت المقاصلللد ال يتوصلللل إليها إال بأسلللباب ابن قي  الجوزية يال 
يها تابعًة لها، معتبرًة بها، فوسللللللللللللللائل المحرمات وطرق تفضلللللللللللللي إليها، كانت طر 

 والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها.

ووسللللائل الطاعات والقربات في محبتها واإلذن فيها بحسللللب إفضللللائها إلى غاياتها، 
 فوسللللليلة المقصلللللود تابعة للمقصلللللود، وكالهما مقصلللللوٌد، لكنه يصلللللد الغايات، وهي

 .81مقصودٌة يصد الوسائل" 

رحمه هللا : "وموارد األحكام على يسللللمين، مقاصللللد وهي المتضللللمنة  القرافيويقول 
للمصللالح والمفاسللد في أنفسللها، ووسللائل وهي الطرق المفضللية إليها، وحكمها حكم 
ما أفضللللللللللللللت إليه من تحريٍم وتحليٍل، غير أنها ألخفض رتبًة من المقاصللللللللللللللد في 

 .82"حكمها
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ن كان لمندوٍب كزيارة مثال: المشلللي،  إن كان لواجٍب كصلللالة جمعة فهو واجٌب، وا 
ن كان  ن كان لمكروٍه كحضللللللور مجل، لغٍو فهو مكروٌه، وا  صللللللديٍق فهو مندوٌب، وا 

 .83لمباٍ  كنزهٍة فهو مباٌ  

، وسقوط اعتبار المقصود 84الوسائل غالبًا تسقط بسقوط مقاصد ا ثانيًا:
 .85يوجب سقوط اعتبار الوسيلة

رحمه هللا عن هذه القاعدة: "وال شك بأن الوسائل تسقط   العز بن عبد السال يقول 
بسللللقوط المقاصللللد، فمن فاتته الجمعات والجماعات أو الغزوات سللللقط عنه السللللعي 
إليها، ألنه استفاد الوجوب من وجوبهن، وكذلك تسقط وسائل المندوبات بسقوطهن، 

التين مكتوبتين لزمه ألنها اسللللللللللتفادت الندب منهن، فمن نسللللللللللي صللللللللللالًة من صلللللللللل
يضللللللاؤهما، فيقضللللللي إحداهما ألنها مفروضللللللٌة، ويقضللللللي الثانية ألنها وسلللللليلٌة إلى 
تحصلليل مصلللحة المفروضللة، فإن ذكر في الثانية أن األولى هي المفروضللة سللقط 

 .86وجوبها بسقوط المتوسل إليه" 

ويال في موضلللللللللللللٍع آلخر: "فإن علم اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره 
ونهيه ال يجديان وال يفيدان شلللليئًا، أو غلب على ظنه، سللللقط الوجوب، ألنه وسلللليلة 

 .87ويبقى االستحباب، والوسائل تسقط بسقوط المقاصد" 
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 : 88ومن أمثلة ذلك أيضاً 

  ا رحمهملل أبي حنيفة ومالكمن لم يجللد من المللاء مللا يكفي للطهللارة يتيمم عنللد
هللا، ألن الماء وسللللللليلٌة للطهارة فما لم يكف يسلللللللقط اسلللللللتعماله وينتقل إلى البدل 

 رحمه هللا يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم للبايي. الشافعيوهو التيمم، وعند 

  ،ن ندب إمرار الموسللى على ومنها: من ال شللعر على رأسلله سللقط عنه الحلق وا 
 رأسه.

  ومنها: القيام وسللللللليلٌة للركوع و السلللللللجود فإذا يدر على القيام وعجز عن الركوع
 والسجود يصلي ياعدًا بإيماٍء. 

 .89يغتفر في الوسائل ماال يغتفر في المقاصد ثالثًا:
لما كانت الوسلللائل ألخفض رتبًة من المقاصلللد فلذلك يتسلللامح ويتسلللاهل في إيجادها 

 ال يتسامح أو يتساهل في المقاصد.ما 

 : 90أمثلة هذه القاعدة من

  يجوز توييت الكفالة بالنف،، ألن الكفالة بالنف، التزاٌم بالوسيلة، بلخالف ضمان
 المال فال يجوز توييته.

  الطهارة وسيلٌة للصالة، فمن لم يجد ما يتطهر به من ماٍء أو تراٍب، صلى على
 .حاله، وال إعادة عليه في الراجح
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  اإلحرام وسيلٌة ألداء النسك، فمن لم يجد اإلزار يلب، السراويل، ومن لم يجد إال
 اللخفين يلبسهما.

  يبول شللللللللللهادة المرأة في الوالدة على فراش الزوج، وهي وسلللللللللليلٌة إلثبات نسللللللللللب
 المولود من أبيه، مع أن شهادة المرأة في النسب غير مقبولٍة.

  الدعوة، وحق الزوجة واألوالد والوالدين األمر بالمعروف واجٌب وهو وسيلٌة لنشر
واجٌب وهو مقصللللللٌد، فإذا كان اللخروج في الدعوة يؤدي إلى ضللللللياع الحق، منع 
هلللذا اللخروج ألن ملللا وجلللب وجوب المقلللاصللللللللللللللللد مقلللدٌم على ملللا وجلللب وجوب 

 .91الوسائل

  دفع المال للكفار محرٌم ألنه وسلللللليلٌة للتقوي به على المسلللللللمين، وفداء األسللللللرى
فإذا تعين دفع المال للكفار وسلليلًة لتلخليص أسللرى المسلللمين منهم  واجٌب لذاته،

  قد تكون وسااااااااايلة المحر رحمه هللا: "القرافي جاز دفعه إليهم، يقول في ذلك 
، كالتوسللل إلى فداء األسللارى بدفع غير محرمةم إذا أفضاات إلخ مصاالحةم راجحةم 

فروع هم ملخاطبون بالمال للكفار الذي هو محرٌم عليهم االنتفاع به بناًء على أن
الشريعة عندنا، وكدفع ماٍل لرجٍل يأكله حرامًا حتى ال يزني بامرأٍة إذا عجز عن 
دفعللله عنهلللا إال بلللذللللك، وكلللدفع الملللال للمحلللارب حتى ال يقع القتلللل بينللله وبين 

رحمه هللا تعالى ولكنه اشلللللللترط فيه أن يكون يسللللللليرًا، مالكم صلللللللاحب المال عند 
المعصللللية بأكل المال، ومع ذلك فهو مأموٌر به فهذه الصللللور كلها لدفع وسلللليلة 
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، ويؤلخذ من كالم 92لرجحان ما يحصلللللللللل من المصللللللللللحة على هذه المفسلللللللللدة" 
قد تكون وسااااااااايلة المحر  غير محرمةم إذا رحمه هللا القاعدة اآلتية: "  القرافي

 أفضت إلخ مصلحةم راجحةم".

 .93ما حر  سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة رابعًا:
القاعدة: هو أن الفعل إذا كان منهيًا عنه من باب سلللللللللللد الذريعة، ثم تعلقت ومعنى 

به الحاجة والمصللللحة الراجحة، فإنه يبا  شلللرعًا للمكلف أن يباشلللره، والمراد بالفعل 
المنهي عنه سلللدًا للذريعة هو الفعل غير المتضلللمن في ذاته للمفسلللدة، ولكنه طريٌق 

 ي تلحق المكلف بسبب ترك هذا الفعل، بحيثإليها، والمراد بالحاجة هنا المشقة الت
ن كانت أولى  ال تصللللللللللللل إلى درجة التلف والهالك، ولي، المراد بها الضللللللللللللرورة وا 

 .94بالحكم

رحمه هللا: "والشلللللللللللريعة كلها مبنيٌة على أن المفسلللللللللللدة المقتضلللللللللللية  ابن تيميةيقول 
: "وهذا ، ويقول في موضٍع آلخر95للتحريم إذا عارضتها حاجٌة راجحٌة أبيح المحرم" 

وغيره في أن ماكان من باب سللللد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم يحتج ألحمد أصللللٌل 
 .96إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التي ال تحصل إال به فال ينهى عنه" 

 :97رحمه هللا على هذه القاعدة فروعًا كثيرًة منها ابن تيميةويد بنى 
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 لراجحة، بناًء على أن هذه مجالسللة الظلمة، وملخالطة العصللاة ،عند المصلللحة ا
 المجالسة والملخالطة إنما نهي عنها سدًا للذريعة.

  ،ومنها: جواز فعل النوافل ذوات األسباب في أويات النهي إذا كان لسد الذريعة
 فيبا  للمصلحة الراجحة.

ويد ذكر جملة من األمثلة في يوله: "ما نهي عنه لسلللللللللللد الذريعة يبا  للمصللللللللللللحة 
الراجحة كما يبا  النظر للملخطوبة، والسلللللفر بها إذا لخيف ضلللللياعها، كسلللللفرها من 
دار الحرب، كسللفر أم كلثوم رضللي هللا عنها ، وكسللفر عائشللة رضللي هللا عنها لما 

سللدة، لم ينه عنه إال إلى المفتلخلفت مع صللفوان بن المعطل رضللي هللا عنه ، فإنه 
 .98فإذا كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة" 

هذه رحمهما هللا في هذه القاعدة ويدلل ل ابن  قي  الجوزيةتلميذه   ابن تيميةويؤيد 
، كما أبيحت ما حر  سااااااادًا للذريعة أبيح للمصااااااالحة الراجحةالقاعدة فيذكر أن: "

الفضلللللللللللللل، وكما أبيحت ذوات األسلللللللللللللباب من الصلللللللللللللالة بعد الفجر العرايا من ربا 
والعصللللللللر، وكما أبيح النظر لللخاطب والشللللللللاهد والطبيب والمعامل من جهة النظر 
المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسللد ذريعة التشللبه بالنسللاء 

 .99الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة" 

على هذه القاعدة في فتواه بإباحة بيع الحلية المصوغة  قي  الجوزية ابنويد اعتمد 
بأكثر من جنسها، ألن النهي عن ربا الفضل هو من باب سد الذرائع إلى الربا، ثم 

                                                           

 . 187-186ق ص 23مجموع الفتاوى :   –98

 . 408ق ص2جم إع   الموقعي  :ينظر:  –99
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ذهب إلى ييام الحاجة إلى هذه المعاملة، وأعمل هذه القاعدة ثم يال: "فهذا محض 
 .100القيا، ومقتضى أصول الشرع" 

القاعدة كذلك دفع الرشوة منهٌي عنه ألنه وسيلٌة أللخذها المحرم،  ومن تطبيقات هذه
فلو تويفت عليها الحاجة والمصلللللللللللللحة الشللللللللللللرعية الراجحة أبيحت من جهة الدافع، 
وظلللت على حرمتهللا من جهللة اآللخللذ، ولي، هللذا على التحقيق معللاونللٌة على اإلثم 

نما هو إعانٌة على درء المفا ة سلللللد، فكانت المعاونوالعدوان والفسلللللوق والعصللللليان، وا 
 .101على اإلثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعًا ال مقصوداً 

 

  

                                                           

 . 408ق ص3جم إع   الموقعي :ينظر:  –100

  .177-176ق ص 1قواعد األحكا :  ينظر:  –101
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 الماتمة
  ) وتحتوي  ملمص البحث و أ   النتائج ( .

هي األفعال التي ال تقصد لذاتها، لعدم تضمنها الوسائل الشرعية :  -1
للتوصل بها إلى المصلحة أو المفسدة، وعدم أدائها إليها مباشرًة، ولكنها تقصد 

. أو المفسدة، والمؤدية إليها ألخرى هي المتضمنة للمصلحة أفعالٍ   

أحكام الوسائل مطلوبٌة باعتبارها مفضيًة إلى المقاصد ومكملًة لها فهي ليست  -2
اصد ففي هذه الحالة تقدم المق فإذا تعارضت الوسيلة مع مقصدها،  لذاتها مقصودةً 

ذا تعددت ،  على الوسللللللللائل الوسللللللللائل إلى المقصللللللللد الواحد فتعتبر الشللللللللريعة في وا 
 ليه .إللوسائل تحصياًل للمقصد المتوسل التكليف بتحصيلها أيوى تلك ا

 منها :  هناك عدة فروق بين المقاصد والوسائل -3

 .والوسائل لم تطلب إال للوصول بها إلى المقاصد،  المقصد أشرف من الوسيلة-

 المقصد . والوسيلة تستمد ييمتها منالمقصد يستمد ييمته من ذاته،  -

نما تراد لكونها موصللللة إلى هدف  - المقصلللد يراد لذاته، والوسللليلة ال تراد لذاتها، وا 
 أو مقصد. 

يمكن للباحث عن الوسللللائل أن يجدها في عدة مباحث أصللللولية منها : مبحث  -4
 .المقاصد ، ومبحث األحكام الشرعية ، ومباحث الذرائع والحيل واالستحسان 

ون ، وكذلك المقصلللد المعين تكالوسللليلة المعينة تكون لها غالبًا مقاصلللد متعددةٌ  -5
 . له غالبًا وسائل متعددةٌ 
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هناك عدة تقسللللللللليمات للوسلللللللللائل الشلللللللللرعية من عدة اعتبارات، منها باعتبار ما -6
تفضلللللللللللللي إليه، ومنها باعتبار مشلللللللللللللروعيتها، ومنها باعتبار الثبات والتغير، ومنها 
باعتبار التنصللللللللللللليص وعدمه، ومنها بالنظر إلى االتفاق وااللختالف فيها، ومنها 

اللخلق إليهللا، ومنهللا بللاعتبللار  ومنهللا بللاعتبللار يوة حللاجللة، بللاعتبللار العللادة والعبللادة 
 . األحكام التكليفية

إن الوسلللائل تتفاضلللل فيما بينها، فالوسلللائل الواجبة آكد في الطلب من الوسلللائل -7
المندوب إليها، والوسللللائل المحرمة آكد في المنع من الوسللللائل المكروهة، والوسللللائل 

عض، بالواجبة نفسللللللللها تتفاضللللللللل فيما بينها، فبعضللللللللها أوجب من بعض وآكد من 
 . والوسائل المحرمة نفسها تتفاضل فيما بينها، فبعضها أشد حرمة من بعض

 ما يلي :  أصول الترجيح بين الوسائل الشرعيةمن -8
 مكانة المقاصد لكل وسيلة. -
 يوة أداء الوسيلة إلى المقصود. -
 المشقة والسهولة. -
 النص على الوسيلة وعدمه، ومن حيث االتفاق على حكمها وعدمه. -
 من يواعد الوسائل الشرعية :-9

 . الوسائل لها أحكام المقاصد -
 . الوسائل غالبًا تسقط بسقوط مقاصدها -
 . يغتفر في الوسائل ماال يغتفر في المقاصد -
 .  ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة -

وفي لختام هذا البحث أحمد هللا تعالى على توفيقه إلتمام هذا البحث ، وأسللللللللللللللأله 
أن يجعل ذلك في موازين حسلللللللللللللناتي ، وأن يغفر لي ما زلت به يدمي إنه  تعالى

 سميٌع مجيب .
 الدعتور عمر محمد جبه جي 
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