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 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث 

 للناس أجمعين، أما بعد:  وكافة   ورحمة   ومعلما   هاديا  

فهذا بحٌث جديدٌ من سلسلة المباحث األصولية ، التي تمزج بين األصول والمقاصد 

، وبين القاعدة والتطبيق ، وهو مبحث النظر في مآالت األفعال وأثر ذلك في 

 فتاوى المفتين ، وأحكام القضاة والمجتهدين .

ع ٍعن الشرع الحنيف ، ذلك أن االجتهاد في ق  و  مهٌم جدا  لكل م  وهذا الموضوع 

يحتاج إلى نظٍر إلى نتائج هذه تصرفات المكلفين أحكاما  شرعية    إعطاء

التصرفات وعلى ضوء هذه النتائج يحكم المجتهد بمنع التصرف أو السماح به ، 

 ت .التصرفاتلكم وذلك بعد موازنٍة دقيقٍة بين المصالح والمفاسد الناتجة عن 

، حتى تحقق  يضع المجتهد األحكام في مواضعها الصحيحة ذا المبدأبهوباألخذ 

وهي:  صلى هللا عليه وسلم الغاية العظمى التي من أجلها أرسل هللا الرسول محمدا  

تحقيق السعادة البشرية في الدارين، وبه تظهر صالحية الشريعة اإلسالمية لكل 

، لمصلحةٍ  ، إذ إن األمر قد يكون مشروعا  جماعاتالفراد واألولكل  ومكانٍ  زمانٍ 

ولكنه يؤول  أعظم من مصلحته ، كما قد يكون محظورا   ولكنه يؤول إلى مفسدةٍ 

 . أعظم من مفسدته إلى مصلحةٍ 
 

الظروف أو القصود ، األحوال و تأثير الواقع و  مراعاة  كذلك و يجب على المجتهد
فقد قرر العلماء أن الحكم يقدر زمانًا ومكانًا وشخصًا ونتيجًة ، و اعتبار المآالت 
يحتاج إلى معرفة الزمان والمكان واألشخاص و الوقائع لكي يتأتى للمجتهد تقدير 

غير بتغير الواقع و مآالت األفعال وآثار األحكام عليها ، فاألحكام االجتهادية تت
أحوال الزمان والمكان ، وعلى المفتي والمجتهد أن يكون محيطًا بفقه الواقعة ، 
بصيرًا بما يوجب تغير الحكم ، مراعيًا حال الزمان وأهله ، فإن المآالت التي 



كون ، فيجب على المجتهد أن يتفضي إليها األفعال تتبدل بتبدل الواقع والحال 
 مدركًا للواقع فقيهًا به .

كما أن هذا البحث مهٌم للدعاة إلى هللا فالداعية بحاجٍة لمعرفة أثر دعوته على 
ولبيئتهم االجتماعية كل أناٍس األسلوب المناسب لحالهم لالمدعويين ، فيختار 

بهم من الدين من األساليب مفيدًا لجماعٍة يقر  والثقافية والعرفية  ، فقد يكون أسلوبٌ 
ويرغبهم في االلتزام بتعاليمه ، بينما ينفر آخرين ويبعدهم عن هدى هللا ، لذلك 

على الدعاة االنتباه لتصرفاتهم فال يكيلوا الناس بمكياٍل واحٍد وال يخاطبوهم خطابًا 
ناس على قدر عقولهم وثقافتهم ، و يخاطبوا الحدًا ، بل يتفننوا باألساليب ، و وا

 ج تصرفاتهم ووسائلهم .يراعوا نتائ
وهذا البحث الذي بين أيدينا مؤلٌف من عدة مطالب ، فهو يعرف في البداية بمبدأ 

يذكر أدلة هذا النظر في مآالت األفعال ، ثم يبين أهميته للمفتي والمجتهد ، ثم 

بدأ في السنة الشريفة المبدأمن القرآن الكريم ، ثم يذكر بعض تطبيقات هذا الم

والسيرة المطهرة ، ثم يعرض لبعٍض من تطبيقات هذا المبدأ في فقه الخلفاء 

 الراشدين رضوان هللا عليهم أجمعين .

المساعدة على معرفة وسائل الطرق والعلى القارئ  وفي هذا البحث يتعرف

 ال مآالً مغايراً لما قصد منها .ألفعالمآل ، و كذلك األمور التي تجعل ل

كما يتعرف على القواعد األصولية المتعلقة بمبدأ النظر في المآل وهي : قاعدة 

 الذرائع ، وقاعدة االستحسان ، والحيل الشرعية . 

لمبدأ  العديد من التطبيقات القديمة والمعاصرة على في ثناياه والبحث يتحوي

 النظر في المآالت ، وقد ختم البحث بخاتمٍة تحتوي ملخصاً للبحث وأهم نتائجه.

ين هذا وأسأل هللا سبحانه أن يكتب القبول لهذا الجهد المتواضع ويجعله في مواز

 حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه .

 الدكتور : عمر محمد جبه جي 

 . اإلمارات  –العين 



 األول : مفهوم النظر في مآالت األفعال . طلبالم
 :أذكر منها ما يلي ذكر الباحثون عدة تعريفات لمبدأ النظر في مآالت األفعال 

تي، عليه ، حين يجتهد ويحكم ويفأن المجتهد )اعتبار مآالت األفعال يعني :-1
 أن يقدر مآالت األفعال التي هي محل حكمه ، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه(1

عال من أن يتأسس عليها صرف األف )المقصود باعتبار مآالت األفعال هو:  -2
ى بها دائرة أحكامها األصلية التي آلت بها إليها إلى دائرة أحكام أخرى تتالف

 المآالت الفاسدة، وتوجه إلى مآالت فيها صالح ومصلحة عاجلة أم آجلة(2

عي الذي تحقيق مناط الحكم بالنظر في االقتضاء التب : ) اعتبار المآل هو-3
تدعيه ذلك زيله؛ من حيث حصول مقصده ، والبناء على ما يسيكون عليه عند تن

 االقتضاء (3

يقها بما االعتداد بما تفضي إليه األحكام عند تطب النظر في المآالت هو : ) -4
 يوافق مقاصد الشرع (4
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) أن يأخذ الفعل حكما  يتفق مع  ما يؤول إليه ، سواء  أكان :النظر في المآل هو  -5

إليه الفعل أم ال يقصده ، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوٍب فهوو يقصد ذلك الذي آل 

النظر إلوى موآالت ، فو  5مطلوٌب ، وإن كان ال يؤدي إال إلوى شوٍر فهوو منهوٌي عنوه  

األفعال ال ينظر فيها إلى نية الفاعل بل إلى نتيجة العمل وثمرته ، وبحسب النتيجوة 

 .6يحمد الفعل أو يذم

هو أن يتحرى المجتهد أفعال المكلفين بحيثث ال مبدأ النظر في المآالت هو : )  -6

يحكث  عليهثا بالمشثروعية أو عثثدمها حتث  ينظثر يلث  مثثا يترنثن عليهثا مثن  تثثا   

واقعة أو متوقعة ، يكون الحك  الشرعي التطبيقي عل  وفقها من حيثث الماثاد  

كييووف الفعوول بالمشووروعية أو ، أو هووو تأو الموافقثثة لمقاصثثد التشثثريم ا سثث مي 

 .  7عدمها في ضوء نتيجته المترتبة عليه وفق سنن التشريع  

والتعريف األخير هو التعريف المعتمد عندي ألنه األكثر إيضواحا  للموراد مون مبودأ 

 النظر في المآالت . 

 النظر في مآالت األفعال . أهمية:  ثانيال طلبالم
م في ؛ إذ به يضع المجتهد األحكالكل مجتهدٍ  بالغةٌ  أهميةٌ  المبدألهذا 

 الرسول من أجلها أرسل هللامواضعها الصحيحة، حتى تحقق الغاية العظمى التي 
ين، وبه تظهر وهي: تحقيق السعادة البشرية في الدار  صلى هللا عليه وسلم محمداً 

إن  جماعات، إذالفراد و األولكل  ومكانٍ  صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمانٍ 
حته ، أعظم من مصل ، ولكنه يؤول إلى مفسدةٍ لمصلحةٍ  األمر قد يكون مشروعاً 
ا وجب أعظم من مفسدته، ومن هن ولكنه يؤول إلى مصلحةٍ  كما قد يكون محظوراً 

ى مآله ، على المجتهد أال يطلق القول بمشروعية الفعل وعدمها إال بعد النظر إل
جلب ومن ثم يصدر الحكم على حسب ما يحقق الغاية العظمى للشريعة؛ وهي:

 المنافع ودرء المفاسد8 .  
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 تفضااي إلااى فاالنظر فااي مااآالت األفعااال قااائٌم علااى مراقبااة أفعااال المكلفااين بحيااث ال
مخالفااة الشااارع الحكاايم تحقيقااًا لالنسااجام التااام بااين فعاال المكلاا  ماان حيااث القصااد 

 .  9والنتيجة واألثر و بين مقاصد الشارع من األحكام عند تشريعها

فااااي مااااآالت األفعااااال مقصااااوٌد شاااارعًا،كانت  النظاااار) : رحمااااه هللا  الشاااااط ي يقااااول
مااان األفعاااال  يحكااام علاااى فعااالٍ  المجتهاااد الاألفعاااال موافقاااًة أو مخالفاااًة ، وذلاااك أن 

يااؤول إليااه ذلااك  باإلحجااام إال بعااد نظااره إلااى مااا عاان المكلفااين باإلقاادام أو الصااادرة
ماااآل علاااى  ولكااان لاااه ، تااادرأ أو لمفسااادةٍ  ، فتساااتجلب فياااه الفعااال مشاااروعًا لمصااالحةٍ 
 مصااالحةٍ  أو ، تنشاااأعنه لمفسااادةٍ  مشاااروعٍ  غيااار يكاااون  قاااد وخاااالف ماااا قصاااد فياااه ، 

 بالمشاروعية األولفاي  القاول أطلاق ذلاك، فاإذاخالف  على مآل له ولكن ،به تندفع
 ، عليهااا تزيااد أو المصاالحة تساااوي  مفساادةٍ  إلااى فيااه المصاالحة اسااتجالب أدى فربمااا
 الثااني فاي القاول أطلاق إذا وكاذلك بالمشاروعية القاول إطاال  مان مانعااً  هذا فيكون 
 يصا  فاال ، تزيد أو تساوي  مفسدة إلى المفسدة استدفاع أدى ربما المشروعية بعدم

 عااذب أنااه المااورد،إال صاعب للمجتهااد مجااالٌ  وهااو ، المشاروعية بعاادم القااول إطاال 
 10( الشريعة مقاصد على جارٍ  الغب محمود المذا 

التحقااق ماان المااآالت علااى المجتهااد المتعمااق فااي أصااول الشااريعة ومقاصاادها كمااا 
تتعلق بفرٍد أو جماعاٍة ، وينظار  فعال المكلفين وتصرفاتهم في كل واقعةٍ الخاصة أل

فيمااا يلاازم عنهااا ماان ثمااراٍت ونتااائج أو مااآالٍت ، ليضااع الحكاام الشاارعي بناااًء علااى 
المترتب عليها ، دفعًا لما ينشأ عنها مان مفسادٍة أو ضارٍر ، وجلباًا للمصالحة المآل 
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، ألن درجاة الحكام الشارعي علاى فعاٍل  المترتبة عليها ، والتاي هاي مقصاود الشاارع
صاارٍف مااا ، يكااون بحسااب مااا يااؤول إليااه ذلااك الفعاال ماان نتيجااٍة أو ثماارٍة ، ماان أو ت

مصلحٍة أو مفسدٍة ، وبحسب قوة المصلحة أو مبلغ أثر تلاك المفسادة فاي االعتباار 
 . 11الشرعي 

د فقاتأثير الواقع و األحوال و الظروف أو القصود ،  مراعاة يجب على المجتهد و 
زماناااًا ومكاناااًا وشخصاااًا ونتيجاااًة ، و اعتباااار الماااآالت قااارر العلمااااء أن الحكااام يقااادر 

يحتاج إلى معرفة الزمان والمكان واألشخاص و الوقاائع لكاي يتاأتى للمجتهاد تقادير 
 .  12مآالت األفعال وآثار األحكام عليها

الظاااروف التاااي تحاااي  أن يراعاااي  المجتهاااد  يجاااب علاااىفاااي حاااال تنزيااال األحكاااام ف
لتبعية لألحاوال وماا يناتج عنهاا مان ماآالٍت متوقعاٍة االقتضاءات اويراعي بالواقعة ، 

والتي قد يفضي إليها تطبيق األحكام وتنزيل األحكام على محالها ، ثم يحكام علاى 
تغيار بتغيار الواقاع و أحاوال تاألحكاام االجتهادياة ، ف 13بحسب هذه الماآالت عالوقائ

واقعة ، بصيرًا بماا الزمان والمكان ، وعلى المفتي والمجتهد أن يكون محيطًا بفقه ال
يوجااب تغياار الحكاام ، مراعيااًا حااال الزمااان وأهلااه ، فااإن المااآالت التااي تفضااي إليهااا 
األفعال تتبدل بتبدل الواقاع والحاال فاي المساائل االجتهادياة ، فيجاب علاى المجتهاد 

  14فقيهًا به  أن يكون مدركًا للواقع
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الجوزيااة  رحمااه هللا أهميااة العلاام بااالواقع للمفتااي والحاااكم فقااال:  ا اان  ماايموقااد بااين 
ال كاان يفساد أكثار  "معرفة الناس: فهذا أصٌل عظيٌم، يحتاج إليه المفتي والحااكم، واال
مما يصل ، فإنه إذا لم يكان فقيهاًا فاي األمار، لاه معرفاٌة بالنااس، تصاور لاه الظاالم 

عكسه... بل ينبغي لاه أن يكاون بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل و 
فقيهااًا فااي معرفااة مكاار الناااس وخااداعهم واحتيااالهم وعوائاادهم وعرفياااتهم، فااإن الفتااوى 
تتغياار بتغياار الزمااان والمكااان والعوائااد واألحااوال، وذلااك كلااه ماان دياان هللا كمااا تقاادم 

 .15بيانه، وباهلل التوفيق" 

الجوزياة  فاي موضاٍع آخار ضارورة الفقاه باالواقع للمفتاي والحااكم إذ ا ن مايم ويذكر 
 ال يتمكنان من الوصول للحق في الفتوى أو الحكم إال بنوعين من الفهم: 

"فهااام الواقاااع والفقاااه فياااه، واساااتنباط علااام حقيقاااة ماااا وقاااع باااالقرائن واأل ماااارات  األول:
 والعالمات التي يحي  به علمًا.

الواجااب فاي الواقااع، وهاو فهاام حكام هللا الااذي حكام بااه فااي  هااو فهام والناو  الثاااني: 
كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما علاى اخخار، فمان باذل 
جهده واستفرغ وسعه في ذلك لام يعادم أجارين أو أجارًا، فالعاالم مان يتوصال بمعرفاة 

 .16الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم هللا ورسوله" 

الواقع العلم بأعراف الناس، واختالفها باختالف البيئاات والبلادان، فعلاى ومن العلم ب
أال يجمد على ماذكر في كتاب الساابقين، ويساوقها ساوقًا ليساقطها علاى واقاٍع  الفقيه

الجوزياة  ا ن مايمجديٍد، بل عليه مراعاة اختالف الزمان واألعراف، وفي ذلك يقاول 
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األيااام، فمهمااا تجاادد فااي العاارف شاايء : "وعلااى هااذا أباادًا تجاايء الفتاااوى فااي طااول 
فاعتبره، ومهما سق  فألغه، وال تجمد على المنقول في الكتاب طاول العمار، بال إذا 
جاااءك رجااٌل ماان غياار إقليمااك يسااتفتيك فااال تجااره علااى عاارف بلاادك والمااذكور فااي 
كتبك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به، ...، والجمود على المنقوالت أبدًا 

ي الدين، وجهٌل بمقاصدعلماء المسلمين... وهذا محض الفقه، ومان أفتاى ضالٌل ف
الناس بمجرد المنقول فاي الكتاب علاى اخاتالف عارفهم وأزمناتهم وأمكناتهم وأحاوالهم 

 .17وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل" 

القارنن  مانماآالت األفعاال  فاي النظارماعاد  أدلاة : ثالا ال طلبالم
  .الكريم 

 القرآن الكريم نذكر منها ما يلي :كثيرٌة في  شواهدٌ  للنظر في المآالت

) وال تساا وا الاايدن داادعون ماان دون هللا فيساا وا هللا ماان ذلااك قولااه تعااالى:  -1
 .(١٠٨)األنعام: عدوًا بغدر علٍم (

ساااب آلهاااة المشاااركين ربماااا ياااراه الااابعض جاااائزًا  لماااا فياااه مااان إهاناااة الشااارك ونصااارة 
نظره واعتباره عند هذه الغاية القريبة، بل نظر الحق، إال أن الشارع الحكيم لم يق  

إلاى نتيجاة هااذا العمال المشاروع، ومااا ساينتج عنااه مان آثااٍر غياار مشاروعٍة، فقضااى 
بتحريم سب اخلهة سادًا لذريعاة سابهم هلل تعاالى انتقاماًا خلهاتهم، وانتصاارًا لبااطلهم، 

ة سابهم لارب من مفسد إذ إن المصلحة التي ستحصل من إهانة آلهتهم أهون بكثيرٍ 
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العااااااالمين، والمفساااااادة إذا أرباااااات علااااااى المصاااااالحة قاااااادم درء المفساااااادة علااااااى جلااااااب 
 . 18المصلحة

رحمه هللا : "نهاى هللا سابحانه الماؤمنين أن يسابوا أوثاانهم،  القرط يجاء في تفسير 
: قالاات كفااار قااري  ا اان عبااا  ألنااه علاام إذا ساابوها نفاار الكفااار وازدادوا كفاارًا، قااال

ماا أن  ألبي طالب: إما أن تنهى محمدًا وأصحابه عن ساب آلهتناا والغاض منهاا، واال
نسب إالهه ونهجوه، فنزلت اخية،... قال العلماء: حكمها بااٍ  فاي األماة علاى كال 
حاٍل، فمتى كان الكافر في منعٍة وخي  أن يسب اإلسالم أو النبي صلى هللا علياه 

فاال يحال للمسالم أن يساب صالبانهم وال ديانهم وال كنائساهم،  وسلم أو هللا عز وجل،
 .19وال يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك" 

) وال تجهر بصالتك وال تخافت  ها وا تا   ادن يلاك : ومن ذلك قوله تعالى:  -2
 .(110)اإلسراء:  س ياًل (

ففاااي هاااذه اخياااة نهاااى هللا رساااوله علياااه الصاااالة والساااالم عااان الجهااار باااالقراءة فاااي 
ة التفاتًا إلى مآل ذلك إذا سمع المشركون قراءته، فيحملهم ذلك إلاى ساب هللا الصال

 .20تعالى وشتم دينه وكالمه

﴾ يا أدها اليدن نمنوا ال تقولوا راعنا ومولوا انظرنا واسمعوا  قال تعالى:﴿ -3 
 ( 104)البقرة:

هللا راعنا معناه: أرِعنا بسمعك ولكن اليهود قاتلهم هللا استخدموها لسب رسول 
وأخذوها بمعنى الرعونة والطي ، فنهى هللا سبحانه وتعالى المؤمنين عن 
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استعمال هذه الكلمة مع أن قصدهم حسن حتى ال يتخذها اليهود وسيلة لشتم 
 .21صلى هللا عليه وسلم  الرسول

  (31)النور:﴾زينتهن ن بأرجلهَن ليعلم ما دخفدن منَيْضِرب َواَل قال تعالى: ﴿ -4
ن كان جائزًا في رحمه هللا الجوزية ميم ا نقال   : )منعن من الضرب باألرجل واال

نفسه لئال يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة 
 .22منهم إليهن(

وأما وقال تعالى على لسان الرجل الصال  صاحب موسى عليه السالم : )  -5
أن أعد ها وكان وراءهم ملٌك  السفدنة فكانت لمساكدن يعملون في البحر فأردت

 ( .79( ) الكه  /  يأخي كل سفدنٍة غصباً 
إن االعتااداء علااى ملااك الغياار بغياار حااٍق ماان األمااور المحظااورة شاارعًا، لكننااا رأينااا 

عليه السالم يهوي على السفينة بالخر  الذي هو في ظاهر الحال تعييٌب،  الخضر
لحا  الخساارة بأهلهاا، ولماا عااب  علياه ذلاك وذكاره بالجميال ساالم علياه ال موسا واال

الذي أسداه إليهما أهل السفينة، بين له أن المفسدة لام ترتكاب إال لماا فيهاا مان دفاٍع 
لمفسدٍة أعظم وهي غصب السفينة وذهابها جملاًة، حياث أن وراءهام ملاٌك يأخاذ كال 

 سفينٍة صالحٍة غصبًا.

أعظم فاي الماآل،  في الحال إذا كان فيه دفع مفسدة والشك أن ارتكاب ضرٍر يسيرٍ 
يعتبر أمرًا محماودًا، والشاريعة جارياٌة علاى مالحظاة النتاائج ودفاع المفاساد العظيماة 
ن كااان بارتكاااب مفاسااد أقاال منهااا فااي الحااال، ثاام إن  المتوقعااة فااي اخجاال، حتااى واال
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مفساادة خاار  الساافينة وتعييبهااا يمكاان تااداركها باإلصااالح، بينمااا ضااياع الساافينة إذا 
 .23ها أملتحقق، لم يتعلق بعودت

أدلااة ماعااد  النظاار فااي مااآالت األفعااال ماان الساانة : راباا ال طلاابالم
 الن وية المشرفة.

للنظر في مآالت األفعال الكثير من األمثلة في السنة والسيرة النبوية نذكر منها ما 
 يلي : 

رضي هللا عنهما ذكرتا  أم سلمة أم ح دبة ورضي هللا عنها أن  عائشة عن -1
 صلى هلل عله وسلم رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول هللا كنيسةً 
إن أولئك إيا كان فدهم الرجل الصالح فمات  نوا عل  م ره مسجدًا فقال: )

وا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند هللا  . 24( دوم القيامة وصورَّ
تلك الصورة ،   رحمه هللا : )فعل ذلك أوائلهم ليتآنسوا برؤية 25القرط يقال 

ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون هللا عند قبورهم ،  
جهلوا أغراضهم ووسوس  ثم إنهم خل  من بعدهم خلوفٌ  فمضت لهم بذلك أزمانٌ 

لهم أن آبائهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها ،  فحذر النبي عن مثل 
اشتد غضب هللا عل  موم اتخيوا م ور ه بقوله: )ذلك وسد الذرائع المؤدية إلي
 .26(اللهم التجعل م ري وثنًا يع د، وقال: ) (أن يائهم وصالحدهم مساجد
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ِساِجِد  أ و ُهَرْيَر َ ومن ذلك ما رواه  -2 رضاي هللا عناه أن أعرابياًا  ق اام   ف ب اال  ِفاى اِلم 
ااما النسِبااىي صاالى هللا عليااه وساالم: " ااال  ل ها ، ف ق  ل ااها النساااسا َدُعااوُه َوَهِريُقااوا َعَلاا  َ ْوِلااِه ف ت ن او 

ِريَن، َوَلْم ُتبْ  ِرينَ َسْجاًل ِمْن َماٍء، َأْو َيُنوبًا ِمْن َماٍء، َفِإنََّما ُبِعْثُتْم ُمَيسِ   .27"َعُثوا ُمَعسِ 

فهذا الحديث يتضمن موازناًة باين عادة مفاساد: مفسادة تنجايس المساجد باالبول وهاو 
محرٌم بال شك، وقد احتمل ذلاك باأمر رساول هللا صالى هللا علياه وسالم لادفع مفاساد 

 : 28أعظم منها، من هذه المفاسد

 باإلسالم.تنفير هذا األعرابي عن الدين، وذلك أنه كان جاهاًل حديث عهٍد  -
لااو قااام األعرابااي لاانجس مواضااع أخاارى ماان المسااجد غياار البقعااة التااي كااان  -

 قاعدًا يقضي بوله فيها.
 وربما نجس ثيابه. -
 كما يتضرر بدنه باحتباس البول فيه. -

إيا تعاار  ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة أصولية من قواعد فقه الموازناات وهاي:  
 .29همامفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخف

"يا عائشة رضي هللا عنها:  لعائشةقول النبي صلى هللا عليه وسلم ومن ذلك -3
لنقضت الكعبة فجعلت لها –مال ا ن الزبدر: بكفرٍ –لوال أن مومك حددٌ  عهدهم 

 .30با دن: باٌب ددخل النا ، وباٌب دخرجون" 
ِباْلَجاِهِليَّاِة َفَأَخااُ  َأْن ُتْنِكاَر ُمُلاوُبُهْم َأْن "َوَلْواَل َأنَّ َمْوَمِك َحِددٌ  َعْهُدُهْم وفي رواية: 

 .31" ُأْدِخَل اْلَجْدَر ِف  اْلَ ْدِت َوَأْن ُأْلِصَق َباَبُه ِباأَلْر ِ 
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علياه الساالم مصالحٌة، ولكناه قاد  إ اراهيمإن هدم الكعباة واالعاادة بنائهاا علاى أساس  
ثاااة عهااادهم بالجاهلياااة اعتااارض بمفسااادٍة أكبااار وهاااي فتناااة القاااوم ونفاااورهم وذلاااك لحدا

والشرك، والعتقادهم أن ذلك جرأة على الكعباة واعتاداء علاى حرمتهاا، فخشاي النباي 
صاااالى هللا عليااااه وساااالم أن يااااؤدي ذلااااك إلااااى نفااااور الناااااس أو ارتااااداد بعضااااهم عاااان 
اإلسالم، ألن الناس كانوا يعظمون الكعباة فاي الجاهلياة واإلساالم، فقاد ال يتحملاون 

فقهااون مااا يرمااي إليااه الرسااول صاالى هللا عليااه وساالم ماان أن يروهااا تهاادم، وقااد ال ي
 .32إعادة البناء، كما أنه خشي اهتزاز حرمة البيت في النفوس 

: "فالعمال الواحاد يكاون فعلاه مساتحبًا تاارًة، وتركاه تاارًة، رحماه هللا  ا ان تيمياةيقول 
باعتبااار مااا يتاارج  ماان مصاالحة فعلااه وتركااه بحسااب األدلااة الشاارعية، والمساالم قااد 
يترك المستحب إذا كان في فعله فساٌد راجٌ  على مصلحته، كما تارك النباي صالى 

هللا علياه وسالم  هللا عليه وسلم بنااء البيات علاى قواعاد إباراهيم... فتارك النباي صالى
هااذا األماار الااذي كااان عنااده أفضاال األماارين للمعااارض الااراج ، وهااو حاادثان عهااد 

 .33قري  باإلسالم لما فيه من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحًة على المصلحة" 

وفياه اجتنااب  رحماه هللا  فاي تعليقاه علاى الحاديث وذكار فوائاده: " ا ان حجاروقاال 
ى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم فاي دياٍن ولي األمر ما يشرع الناس إل

أو دنيااا، وتااأل  قلااوبهم بمااا ال يتاارك فيااه أماار واجااب، وفيااه تقااديم األهاام فاااألهم ماان 
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دفااااع المفساااادة، وجلااااب المصاااالحة، وأنهمااااا إذا تعارضااااتا بااااد  باااادفع المفساااادة، وأن 
 .34المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة" 

اِن ماا ر ومن ذلاك -4 : اِنط ل اق  ِباي أ ِباى ي ِحِملاِناي ِإل اى  النُّْعَمااِن ْ اِن َبِشادرٍ وي " ع  ق اال 
وِل َّللاسِ  ِلتا النيِعم ان   -صلى هللا عليه وسلم–ر سا ِد أ نِ ي ق ِد ن ح  ول  َّللاسِ: اِشه  : ي ا ر سا ف ق ال 

 : ذ ا ِمِن م اِلي. ف ق ال  ك  ذ ا و  : «.  َنَحْلاَت ِمْثاَل َماا َنَحْلاَت النُّْعَماانَ َأُكلَّ َ ِنيَك َماْد » ك  ق اال 
 : َك َأْن َيُكوُناوا ِإَلْياَك ِفاي اْلِ ارِ   -ُثمَّ َمااَل  -َفَأْشِهْد َعَل  َهَيا َغْدِري » ال . ق اال  َأَيُسارُّ
: «. َسَواًء  : ب ل اى. ق اال   صالى هللا علياه وسالم فقاد نهاى الرساول   35«."ف اال  ِإًذا» ق ال 

خوفا مان مآلهاا الاذي هاو  -على الرغم من أن األصل فيها الجواز -لهبةعن هذه ا
 عقو  بقية األبناء ألبيهم؛ بسبب هذا التمييز بينهم في الهبة.

ُ  »ومن ذلك امتناعه علياه الصاالة والساالم عان قتال المناافقين وقولاه: -5 اَل َدَتَحادَّ
 .36«النَّاُ  َأنَُّه َكاَن َيْقُتُل َأْصَحاَبهُ 

إن فاااي قتااال رساااول هللا صااالى هللا علياااه وسااالم للمناااافقين مصااالحًة كبيااارًة تتمثااال فاااي 
التخلص من الطاابور الخاامس الاذي يعكار علاى المسالمين صافو حيااتهم، وتطهياٌر 
للص  المسلم من عناصر التخذيل واإلفساد، وفيه إعزاٌز للدين بقماع الكفار، ولكان 

ها فالك  عنهم يدرأ هذه المفاسد هذه المصال  ستؤدي إلى مفاسد عظيمة تربو علي
التي من أعظمهاا هاز الثقاة بالمسالمين، وزرع قالاة الساوء عانهم حياث سينتشار باين 
الناااس أن محماادًا يعاماال معتنقااي دينااه بالقتاال والتصاافية الجساادية، فالتغاضااي عاان 
قتلهم هو األولى لما يحقق من مصال  تربو على مصلحة استئصاالهم لاذا اقتضات 
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ع المفسااادة الكبااارى بارتكااااب المفسااادة الصاااغرى، أو التخلاااي عااان حكماااة الرساااول دفااا
 ، تحقيقًا للعديد من المصال  والتي منها:37المصلحة الصغرى 

درء السمعة السياسية واإلعالمية السيئة التي ستشاع عان الرساول ودعوتاه، فاالفر  
ا بين أن يتحدث الناس عن حب أصحاب محمٍد محمًدا، وبين أن يتحادث  كبيٌر جدًّ

ناس أن محمًدا يقتل أصحابه، وال شك أن وراء ذلاك محااوالت ضاخمة مان العادو ال
للدخول إلاى الصا  الاداخلي فاي المديناة، بينماا هام يائساون اخن مان قادرتهم علاى 

 .38شيء أمام ذلك الحب وِتلكام التضحيات

رحماه هللا فاي ذلاك: "أن النباي صالى هللا علياه وسالم كاان   ا ن  ميم الجوزيةيقاول 
قتل المنافقين مع كونه مصلحًة، لئال يكون ذريعًة إلى تنفير الناس عنه،  يك  عن

وقولهم: إن محمدًا يقتل أصاحابه، فاإن هاذا القاول يوجاب النفاور عان اإلساالم ممان 
دخاال فيااه، وماان لاام ياادخل، ومفساادة التنفياار أكباار ماان مفساادة تاارك قااتلهم، ومصاالحة 

 .39التألي  أعظم من مصلحة القتل" 

 .  40( ال تقط  األددي في الغزو عليه وسلم : ) وقال صلى هللا -6

: ) فهاذا حاٌد مان حادود هللا تعاالى ، وقاد نهاى عان رحماه هللا  ا ان القايمقال اإلمام 
إقامتااه فااي الغاازو ، خشااية أن يترتااب إليااه مااا هااو أبغااض إلااى هللا ماان تعطيلااه أو 
تااأخيره ، ماان لحااو  صاااحبه بالمشااركين حميااًة وغضاابًا ..... وأكثاار مااا فيااه تااأخير 
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قاه الحد لمصلحٍة راجحٍة إما من حاجة المسالمين إلياه ، أو مان خاوف ارتاداده ولحو 
 .  41بالكفار  (

ل  هللا دعانا رسول هللا صقال: " –رضي هللا عنه  –عباد   ن الصامت عن  -7
الطاعة في عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخي علدنا: أن بايعنا عل  السم  و 

ه، إال أن منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرٍ  علدنا، وأن ال نناز  األمر أهل
 تروا كفرًا  واحًا عندكم فيه من هللا  رهان" 42.

الخليفة أو في هذا الحديث يحذر النبي صلى هللا عليه وسلم من الخروج على 
ا الذي الذي اختاره الناس بإرادتهم الحرة ليكون رأس األمة وقائده_المسلم  األمير

 على تحمل الضرر الخاص الحديث الشري  ويحث _يصون دينها ويحفظ دنياها 
، ويمنع من الخروج عليه  الذي قد يلحق بعض األفراد من هذا األمير أو الحاكم

السكوت عن الضرر الخاص أهون من الضرر العام الناشئ عن  ألنومحاربته 
  إشعال الحرب بين األمير وبين رعيته .

، فعندها تقدم ه البواح مع قدرة الناس على تغيير  الكفرمن الحاكم  إال إذا ظهر 
ال فالصبر واإلعداد للتغيير أو الهجرة فرارًا مصلحة  إزالته على مفسدة بقائه، واال
 .43بالدين

رحمه هللا: "المراد بالكفر هنا: المعاصي، ومعنى عندكم فيه من هللا النووي يقول 
برهان: أي تعلمونه من دين هللا تعالى، ومعنى الحديث: ال تنازعوا والة األمور في 
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هم، إال أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد واليتهم، وال تعترضوا علي
اإلسالم، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم، أما الخروج 
ن كانوا فسقة ظالمين، ...، قال  عليهم وقتالهم فحراٌم بإجماع المسلمين، واال

م الوالية، فلو طرأ عليه كفٌر وتغددٌر للشر ، أو  دعة، خرج عن حكالقاضي: 
وسقطت طاعته، ووجب عل  المسلمدن القيام عليه وخلعه، ونصب إماٍم عادٍل 
إن أمكنهم يلك، فإن لم يق  يلك إال لطائفٍة وجب علدهم القيام  خل  الكافر، وال 
دجب في الم تد  إال إيا ظنوا القدر  عليه، فإن تحققوا العجز لم دجب القيام، 

 .44" رها، وليفر  ددنهولدهاجر المسلم من أرضه إل  غد

رحمه هللا نرى أن صدور المنكرات من والة األمور، يوجب  النووي ففي كالم 
اإلنكار عليهم من غير الخروج لما ينتج عن ذلك من مفاسد تهلك الحرث والنسل، 

الكفر، أو تغددر الشر  أو التالعب به، أو األمر بالمعصية أما إن آل األمر إلى 
الددن وأحكامه ودعاته، فعند يلك تسقط طاعته النخرام عقد مخاصمة  جهارًا، أو

، فعقد اإلمامة كأي عقد له شروط وأركان، فأركانه ال يعة  دنه وبدن المسلمدن
العاقدان وهما الوالي واألمة، ومحل العقد وهو طاعة اإلمام فيما ال معصية هلل فيه 

دارة مصال  المسلمين ال فإيا أخل دينية والدنيوية، مقابل الحكم بالكتاب والسنة، واال
، فإن لم اإلمام بأركان العقد نقضت  يعته، ووجب خلعه ونصب إماٍم عادٍل مكانه

يقع ذلك إال لطائفٍة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، فإن ثبتت عدم المقدرة والعجز 
عن القيام بذلك لما يجره من مفاسد تهلك الحرث والنسل وتربو على مصلحة 

نما الواجب الخلع، فال ي إعداد العد  ليلك لتتحقق المكنة من جب الخروج، واال
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، فإن أغلقت كل إحقاق الحق  إعاد  األمور إل  نصا ها  تولية اإلمام العدل
 األبواب فالهجرة آخر المطاف.

رة القتلى من لم يأت نٌص شرعٌي يفيد بأن كث ": محمد خدر هيكليقول الدكتور 
ف جانب الظلمة المعتدين، أو من جانب المظلومين أصحاب الحق، أو التخو 

ه في هذه من حدوث ذلك يعطي المغتصب الشرعية فيما اغتصب أو يحرم قتال
ر إليها من الحال... الدماء التي تسيل في ثورٍة ضد المغتصب للسلطة ال ينظ

ن زاوية بين ضررين بحسب النظر العقلي، بل ينظر إليها م زاوية الموازنة
ب...، ثم الوقوف في وجه معصيٍة من المعاصي ترتكب، وهي جريمة االغتصا

ذا إننا لو نظرنا من زاوية االختيار ألخ  الضررين... يجب أال نحصر ه
يار أخ  النظر في اللحظة الحاضرة فق ، بل علينا أن ننظر لما ينشأ من اخت

ن الضرر... رين من أضرار يأخذ بعضها برقاب بعض بحيث ينقلب ميزاالضر 
تبر ضررًا فيصب  األخ  ضررًا هو األشد بالنظر إلى مضاعفاته، وما كان يع
ضرراألخ  أشد وهو قتال مغتصب السلطة يصب  بالقياس إلى مقابله، هو ال

. اخخر الذي ينبغي أن يلجأ إليه لتفادي الضرر . 

إن تساهل المسلمين في قتال مغتصب السلطة بدافع اختيار أهون الضررين  أعني:
... جعل أصحاب الطموح ممن ضعفت التقوى في نفوسهم يتخذون من القوة 
العسكرية، وقتال أصحاب الحق طريقًا للوصول إلى السلطة، ...، وهكذا كثرت 

مشروعة الحروب األهلية بين أصحاب الطموح من أجل الوصول إلى السلطة ال
بزعمهم... إنني أرى أن الحرص على احتمال الضرر األخ  المتمثل في 
السكوت على مغتصب السلطة، والتقاعس عن مساعدة الثائرين في وجه مغتصبي 



السلطة وتركهم ليالقوا مصيرهم المأساوي على يد السفاحين المغتصبين ... هو 
جربة التاريخية قد أثبتت الذي جر إلى ويالت تلك األضرار وعلى هذا بما أن الت

أن أهون الضررين وهو السكوت على مغتصب السلطة قد أدى إلى أضرار أكثر 
مما لو كان أشد الضررين ... سيكون قتال مغتصب السلطة هو أخ  من 

،  45السكوت عليه من أضراٍر وفتٍن رأينا مصداقها في مسيرة التاريخ اإلسالمي" 
فعله ويفعله مغتصبوا السلطة من نهٍب لخيرات  بل وفي واقعنا المعاصر ، رأينا ما

األمة ، وعندما نهضت لتطالبهم بحقها انقلبوا وحوشًا كاسرًة  وسخروا كل ما 
سرقوه من األمة في تدميرها ، و هدم حضارتها ، وتدمير مكتسباتها ، وهذا الذي 
 نراه في أكناف بيت المقدس من تدميٍر لإلنسان والحضارة ، وحرٍب لإلسالم و
دعاته ، هو نتيجة تغاضي المسلمين عن عصابات الباطنية فترًة طويلًة من الزمن 
، حتى تمكنت وضربت بجذورها في األرض ، فلما قام جند الحق الجتثاثها عانوا 
ما عانوا ، نسأل هللا أن ينزل نصره على المجاهدين ويثبت أقدامهم ويوحد كلمتهم 

 نه ولي ذلك والقادر عليه . ويعلي رايتهم ويعيد الحق إلى أصحابه إ

 النظر في مآالت األفعال عند الصحابة األطهار: خام ال طلبالم
المتتبع لفقه الصحابة الكرام يجد النظر فاي الماآالت حاضارًا فاي فتااويهم وأحكاامهم 

 و قد اخترت بعض المسائل من فقههم رضي هللا عنهم منها ما يلي :  
اِن -1 ااولا َّللاسِ صاالى هللا عليااه  –رضااي هللا عنااه  – َأِ اا  ُهَرْيااَر َ ع  فِ ى  ر سا ااا تاااوا : ل مس ق ااال 

اارا أل ِبااى ب ِكااٍر:  ِب ق ااال  عام  اار  اار  ِماان  اِلع  ف  ااِن ك  اار  م  ف  ك  ها، و  وساالم و اِسااتاِخِل   أ باااو ب ِكااٍر ب ِعااد 
ااولا َّللاسِ صاالى هللا عليااه وساالم:  ق ااِد ق ااال  ر سا ، و  ِياا   تاق اِتاالا النساااس  ُأِمااْرُت َأْن ُأَماِتااَل » ك 
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اا  َماَلااُه  ُ. َعَصااَم ِمنِ  ََّ ُ، َفَمااْن َماااَل: اَل ِإَلااَه ِإالَّ  ََّ النَّاااَ  َحتَّاا  َيُقوُلااوا اَل ِإَلااَه ِإالَّ 
  ِ ََّ اااِه، َوِحَسااااُ ُهم َعَلااا   : « َوَنْفَساااُه، ِإالَّ ِبَحقِ  اااال  َق َ اااْدَن ف ق  ِ أُلَمااااِتَلنَّ َماااْن َفااارَّ ََّ َو

اا ِ َلااْو َمَنُعااوِن  ِعَقااااًل الصَّ ََّ وفااي روايااة  –اَلِ  َوالزََّكاااِ ، َفااِإنَّ الزََّكاااَ  َحااقُّ اْلَماااِل، َو
ِ صال  هللا علياه وسالم َلَقااَتْلُتُهْم َعَلا  َمْنِعاهِ  –عنامًا  ََّ وَنُه ِإَل  َرُسوِل  ، َكاُنوا ُدَؤدُّ

اارا  ااال  عام  اااا هاااو  رضاااي هللا عنااه ف ق  َّللاسِ م   –ِإالس أ ِن قااد شااارح هللا صاادر أبااي بكااار  : ف ااو 
 .46فعرفت أنه الحق –رضي هللا عنه 

أن المصاالحة تقتضااي قبااول الشااهادتين ماان  –رضااي هللا عنااه  –لقااد رأى الفااارو  
قامة الصالة ريثما يطمئن اإليمان في قلوبهم وبعد ذلك نطالبهم بالزكاة،  المرتدين واال

إال أن ، 47، تااأل  الناااس وارفااق بهااميااا خليفااة رسااول هللالااذلك قااال عماار للصااديق: 
الصديق كان أبعد نظرًا فهو يرى أن هذه المصلحة ستؤدي إلى مفسدٍة كبرى تتمثل 
في االنفالت من ربقة التكالي  واحدًة تلو األخرى، األمار الاذي يكار علاى اإلساالم 
كله بالنقض، فإذا اتساع الخار  فاال مجاال لرقعاه، لاذلك رأى بصاائب نظاره أن يساد 

اااِة، ف ااِإنس البااا ااال ِة و الزسك  ااِن ف اارس   ب ااِين  الصس َّللاسِ ألاق اااِتل نس م  ب ماان أصااله فأعلنهااا مدويااًة: "و 
ن عااوِنى ِعق اااًل  َّللاسِ ل اِو م  ااِل، و  اقي اِلم  اة  ح  ون اها ِإل اى  –وفاي رواياة عناقاًا  –الزسك  دي ااناوا ياؤ  ك 
اااات   اااوِل َّللاسِ صااالى هللا علياااه وسااالم ل ق  سا ِنِعاااِه"، وقاااال لعمااار: ر  ل ااااى م  ِم ع  أجبااااٌر فااااي ِلتاها

 .48الجاهلية خوار في اإلسالم، قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حٌي؟ 
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ا ملهًماا، وهاو الارأي في حارب المرتادين رأًيارضي هللا عنه كان رأي أبي بكر  وفعالً 
غياره سايكون الذي تمليه طبيعة الموقا  لمصالحة اإلساالم والمسالمين، وأي موقاٍ  

فيه الفشل والضياع والهزيمة والرجوع إلى الجاهلية، ولوال هللا ثام هاذا القارار الحاسام 
ماان أبااي بكاار لتغياار وجااه التاااريخ، وتحولاات مساايرته ورجعاات عقااارب الساااعة إلااى 

 .49االوراء، ولعادت الجاهلية تعيث في األرض فسادً 

فااأراد قساام األراضااي  قاادم الجابيااة –رضااي هللا عنااه  –أن عماار  روى أبااو عبيااد-2
بااين المساالمين فقااال معاااذ: وهللا إذًا ليكااونن مااا تكااره، إنااك إن قساامتها صااار الريااع 
العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحاد أو المارأة، ثام ياأتي 
اادًا، وهاام ال يجاادون شاايئًا فااانظر أماارًا يسااع  اادون ماان اإلسااالم م س  ماان بعاادهم قااوم ي سا

 .50رهمأولهم وآخ

الفاارو  رضاي هللا عناه، فهاو لام يقسام األراضاي المفتوحاة علاى الفااتحين كماا فعال 
رسااول هللا صااالى هللا علياااه وسااالم ماااع ماااا فاااي ذلاااك مااان مصااالحٍة كبيااارة لهااام، وذلاااك 
بالنظر لمصال  أكبر من مصلحة التقسيم، ولدرء مفاساد كبيارة يجرهاا التقسايم علاى 

  ، ومن هذه المصال  :  البالد والعباد

سااد الطريااق علااى الخااالف والقتااال بااين المساالمين، وضاامان تااوافر مصااادر  -
ثابتااااة لمعاااااي  الاااابالد والعباااااد، وتااااوفير الحاجااااات الماديااااة الالزمااااة لألجيااااال 

 .51الالحقة من المسلمين
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تااوفير مااا يسااد ثغااور المساالمين، ويسااد  حاجتهااا ماان الرجااال والمااؤن، والقاادرة   -
درار العطاااء، علااى تجهيااز الجيااو ، بمااا يسااتلزمه ذلااك ماان  كفالااة الرواتااب واال

وتموياال اإلنفااا  علااى العتاااد والسااالح، وتاارك بعااض األطااراف لتتااولى مهااام 
الادفاع عاان حادود الدولااة وأراضايها اعتمااادًا علاى مااا لاديها ماان خاراج، والااذي 
يجاااب مالحظتاااه فاااي هاااذه المصاااال  أن الخليفاااة أراد أن يضاااع بقاااراره دعاااائم 

ي عصاااره فقااا ، بااال وفيماااا يلياااه مااان ثابتاااة ألمااان المجتماااع السياساااي لااايس فااا
عصور بعده وعباراتاه مان مثال )فكيا  بمان ياأتي مان المسالمين(، و)كرهات 
أن يترك المسلمون( التي تاوحي بنظرتاه المساتقبلية لهاذا األمان الشاامل، وقاد 
أثبت تطور األحداث السياسية في عصر الخليفاة الثااني صاواب وصاد  ماا 

 قرره
52. 

رضاي هللا عناه  عمرا: أن غالمًا قتل غيلًة فقاال رضي هللا عنهم ا ن عمرعن -3
: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلاتهم وفاي رواياة: أن أربعاًة قتلاوا صابيًا فقاال عمار: 

 .53لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم

أماا أن تقتال الجماعاة بالواحاد فلايس مان المسااواة ، األصل المسااواة فاي القصااص 
فااي القصاااص، ومفساادة قتاال الجماعااة ليساات كمفساادة قتاال الواحااد، ولكاان الفااارو  
رضااي هللا عنااه، نظاار إلااى مفاسااد تاارك القصاااص ماان الجماعااة المشااتركة فااي قتاال 
الواحاااد، فوجااادها أكبااار مااان القصااااص، كماااا أناااه نظااار إلاااى الماااآل فااارأى أن تاااارك 
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لااى أن يتااذرع الناااس إلااى القتاال باالشااتراك لتااوقي القصاااص، وفااي القصاااص يااؤول إ
 ذلك فت  باٍب للشر مستطيٍر.

فالعماادة فااي قتاال الجماعااة بالواحااد هااي النظاار فااي المصاالحة والموازنااة بينهااا وبااين 
المفسدة الناجمة من عدم تطبيق القصاص، فالقصااص إنماا شارع لنفاي القتال، فلاو 

لناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتال الواحاد بالجماعاة، لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع ا
وهااذا سيفضااي إلااى ظهااور العصااابات المنظمااة التااي تقااوم باالشااتراك فااي عمليااات 

 القتل، فرارًا من القصاص الذي يستوجبه القاتل إذا كان فردًا واحدًا بعينه، 

ص ماان لااذلك اجتنابااًا لهااذه المفاسااد الكثياارة المتوقعااة قضااى أمياار المااؤمنين بالقصااا
القتلة مهما كان عاددهم، وذلاك سادًا لذريعاة العادوان علاى النااس بالقتال وغياره، ماع 

 .54االشتراك الذي يدرأ عن أصحابه العقوبات الشرعية

رضاي هللا عناه بآنياٍة مرصاعٍة بالاذهب مان آنياة العجام  عل   ن أ ي طالابأتي -4
فااأراد أن يكساارها ويقساامها بااين المساالمين، فقااال ناااس ماان الاادهاقين ) جمااع دهقااان 
وهي كلمة فارسية تعني التاجر أو زعيم المدينة ( : إن كسارت هاذه كسارت ثمنهاا، 

ا نزعاه هللا لام أكان ألرد لكام ملًكاونحن نغلي لك بها، فقال علٌي  رضي هللا عناه : 
 .55منكم فكسرها ومسمها  دن النا 

إن عادم كساار هااذه اخنياة وبيعهااا للاادهاقين الااذين هازمهم المساالمون وغنمااوا أرضااهم 
وديااارهم مصاالحٌة كبياارٌة للمساالمين تتمثاال فااي الاارب  الااوافر فااي ثماان هااذه اخنيااة، أمااا 
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نهاا، ولكان كسر هذه اخنية وتوزيعها على المسلمين ففيه مفسدٌة تتمثل في هبوط ثم
بيعها لهؤالء الدهاقين لما سيؤول إليه هذا  –رضي هللا عنه  – عليٌ مع ذلك رفض 

البياااع مااان مفسااادٍة كبااارى تتمثااال فاااي تاااذكر هاااؤالء ألمجاااادهم الساااالفة، األمااار الاااذي 
 يحرضهم على المسلمين وفي ذلك من الفساد مايربو عن فائدة الرب  المنتظر.

األفعااال يات مااآالٍت غداار األمااور التااي تجعاال :  الساااد  طلاابالم
  مقاصدها األصلية .

ده هناك أموٌر خاصٌة تجعل للفعل أو التصرف مآاًل مختلفًا عن مقص
 األصلي ، ومن هذه األمور ما يلي56 : 

من صفات  من األفعال، أو فاعله صفةً  قد يكتسب فعلٌ  الخصوصية الياتية:-1
لكونه يؤول  ذاتية يخرج بها عن مماثلة النوع الذي ينتمي إليه في الحكم العام ؛

إلى ضد مقصده، كأن تتمكن الغلظة والظلم في نفوس بعض الناس بحيث إذا 
وجهت إليه النصيحة بأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر عاند، واقترف أشد مما 

لنهي عن المنكر مآٌل غير مقصده كان عليه، فيكون لألمر بالمعروف أو ا
 األصلي. 

رحمه هللا عندما مر  هو  ا ن تيميةوهذه الخاصية هي التي الحظها اإلمام 
وأصحابه يومًا من األيام بقوم من التتار يشربون الخمر، فأراد أحدهم أن يمنعهم 
 من الشرب، فأنكر عليه ذلك قائاًل له: " إنما حرم هللا الخمر ألنها تصد عن ذكر
هللا وعن الصالة، وهؤالء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ 

 57األموال، فدعهم."

                                                           
.90-89ينظر : اعتبار مآالت األفعال في األحكام الشرعية  / حبيب ماماد /  - 56  

. 340، ص4جم: إعالم الموقعين ينظر: -75   



سواء  -من األفعال خصائص ظرفية فقد تقترن بفعلٍ  الخصوصية الظرفية:-2
في أيلولة الفعل إلى غير مقصده  قد تكون سبباً  -، أم مكانياً زمانياً  أكان ظرفاً 

، إذ قد يؤدي إلى لحاقه  المبتغى منه، كإقامة الحد على أحد الجنود أثناء الحرب
 .بالعدو فيتقوون به ويكاشفهم بنقاط ضع  المسلمين 

، وقاد تكتساب وعااداتٌ  قد تكون لبعض الجماعات أعارافٌ الخصوصية العرفية: -3
عند تطبيق الحكم الشرعي المتعلق بها  -هذه العادات بعض الخصوصيات تجعلها

آخر غير مقصده األصلي، كإلقاء السالم من الرجال على  إلى مقصدٍ  آيلةً  -عليها
الفتيااااات، أو ماااانهن علااااى الرجااااال، فقااااد يكااااون ذلااااك ساااالسما إلااااى الفساااااد فااااي بعااااض 
المجتمعات، فيمنع، وقد يكون عدم إلقاء السالم مانهن علاى الرجاال أو مان الرجاال 

 بعض المجتمعات من قلة األدب وسوء األخال ، فال يمنع.  عليهن في
ماان المعلااوم أن األحكااام المتعلقااة بأفعااال العباااد، إمااا أن  الخصوصااية الوامعيااة:-4

تكون مطلوبة الوقوع أو ممنوعة الوقوع، فإذا وقع الفعل المطلوب وقوعه، فهاذا هاو 
ذا لم يقع الفعل الممنوع وقوعه فهذا هو مقصده، ولكن الفعل قد يكتسب  مقصده، واال

علياه، مثاال بااول عنااد وقوعاه، فتمنااع ماان تطبياق حكمااه األصاالي  جدياادةً  خصوصايةً 
، لكن هذا األعرابي الاذي بادأ بولاه األعرابي في المسجد، فالبول في المسجد ممنوعٌ 

في المسجد النبوي لو منع من ذلك أثناه، ألدى هاذا المناع إلاى غيار المقصاد الاذي 
للقاعادة  وهاذا تطبياقٌ  ،  من أجله منع البول في المسجد، وهو تطهيره مان النجاساة

  ( . يغتفر في البقاء ما ال يغتفر مي اال تداء القائلة : )الفقهية 
  طرق معرفة مآالت األفعال .:  الساب  طلبالم

إن معرفااة مااآالت األفعااال أمااٌر ال بااد منااه للمجتهااد والمفتااي لااذلك البااد ماان معرفااة 
 :  58الطر  التي بها يتعرف على المآل وهذه الطر  هي كاختي
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في الفعل المراد الحكم عليه ، واستخدام العقل والفكر فيه ،  النظر والتأمل-1
فبنور العقل قد يصل المجتهد الحاذ  إلى معرفة المآل وعلى ضوء ذلك يعطي 
حكمه ، و نوٌع من الفراسة يعطاها من كثرت مطالعته لعلوم الشريعة ، وأكثر من 

 النظر والتفكر في آيات هللا التي تنير العقل والبصيرة .
وهو أن يثبت لدى المجتهد أن فعاًل معينًا يؤول  الستقراء الوامعي و التجربة:ا-2

إلى مقصٍد معيٍن من خالل مالحظته ألمثاله التي وقعت مرارًا فآلت إلى نتائج 
 نفسها. 

رحمهما هللا  رأيهما في القول  ا ن تيمية وا ن القيموعلى مثل هذا بنى اإلمامان 
يقع واحدًا؛ لما رأيا أن القول بكونه ثالثًا؛ أفضى  بأن الطال  الثالث بلفظ واحد

بالناس إلى التحليل؛ لما غدوا عليه من رقة في الدين، وهي مفسدٌة أكبر من 
من هذا  -فتواه، فعلمرضي هللا عنه مفسدة التهاون بالطال  التي بنى عليها عمر 

 59المآل نفسه.أن الحكم بوقوع الطال  ثالثًا بلفٍظ واحٍد سيكون له   -االستقراء
أصب  اليوم استشراف المستقبل علمًا قائمًا بذاته، تقنن  االستبصار المستق لي:-3

له القوانين وتقعد له القواعد، ومن خالل  تلك القوانين والقواعد تستطلع اخراء ، 
وتستبان عزائم األفعال، وتحلل مكنونات النفوس الفردية والجماعية، وتجمع 

حداث والوقائع، ثم يبنى من كل ذلك بطرٍ  علميٍة تصوٌر المؤشرات من جاري األ
 . 60أليلولة األوضاع في شتى مجاالت الحياة

يمكن للمجتهد المعاصر  -مع كونها غير قطعيٍة دائماً  -ونتائج هذا األمر
االستعانة بها لمعرفة مآل الفعل، حيث إنه ثبت بالفعل أن العلماء يتنبؤون بنتائج 

اد على مقدماتها؛ فيتحقق ذلك التنبؤ، فنجد مثاًل خبراء بعض التصرفات باالعتم
االقتصاد يتنبؤون بانهيار اقتصاد دولة من الدول خالل سنوات يحددونها، إن لم 

 تغير تلك الدولة نظامها االقتصادي، وغالبًا ما يتحقق تنبؤهم. 
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  العلم بفقه الموازنات  دن المصالح والمفاسد .-4
من شروط  حيطة بالوامعة التي هي محل االجتهاد:العلم بالظرو  الم-5

االجتهاد معرفة المجتهد بالناس والحياة من حوله " وذلك أنه ال يجتهد في فراغ ، 
بل في وقائع تنزل باألفراد والمجتمعات من حوله، وهؤالء تؤثر في أفكارهم 
اسية. وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة: نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسي

فال بد للمجتهد أن يكون على حٍظ من المعرفة بأحوال عصره وظروف مجتمعه، 
ومشكالته والتيارات الفكرية والسياسية والدينية، وعالقاته بالمجتمعات األخرى 

فالعلم بالظروف التي تحي  بالمكل  يكون عونًا  61ومدى تأثره بها، وتأثيره فيها
 في معرفة مآالت األفعال.

في  ما يؤول إلى مصلحةٍ  من العلم بالبيئة المحيطة ، فقد يكون أمرٌ  وكذلك البد
، فاألحكام تتغير باختالف  أخرى يؤدي إلى مفسدةٍ  من البيئات، بينما في بيئةٍ  بيئةٍ 

البيئات ؛ ألن لكل بيئٍة خصائصها ، وهذه الخصائص تؤثر في عادات الناس 
 وأعرافهم وتقاليدهم ومعامالتهم. 

 النظر إل  األسباب المؤدية إل  المس بات المعروفة بالعاد  أو العر .  -6
حيث إن هناك بعض األمور معروفٌة في العادة بأنها تفضي إلى نتيجٍة معينٍة، 
سواٌء أكانت منفعًة أم مفسدًة، فإذا عرف المجتهد ذلك استطاع أن يدرك مآل 

، فإذا عرف في 62الشريعةالفعل، ومن ثم يبني الحكم على ما تقتضيه مقاصد 
يؤدي إلى الهالك أمكن الحكم بجواز األكل من  -مثالً  –العادة أن ترك األكل 

إلى  -عادةً  –للحفاظ على النفس ؛ وذلك للعلم بأن ترك األكل يؤدي  حرامٍ  مالٍ 
 الهالك.

: وتكون معرفة قصد الفاعل باإلشارة منه ، أو باالعتماد  معرفة مصد الفاعل-7
وبهذه المعرفة يستطيع المجتهد الحكم على األمر ،  لمشيرة إلى ذلكن اعلى القرائ
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باإلقدام عليه إن كان موافقًا لمقاصد الشارع، أو باإلحجام عنه إن كان مخالفًا 
 لمقاصد الشارع.

فمن وهب من ماله لشخٍص قبيل حلول الحول عليه هروبًا من الزكاة حكم عليه  
 .  63بعدم الجواز استنادًا إلى قصده، بينما ال يمنع إن لم يكن قصده كذلك
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تقساايم األفعااال بااالنظر إلاا  مآلهااا ومااا تفضااي :  الثااامن طلاابالم
  إليه.
  :64أقساٍم وهيإلى  نتائجهابحسب  نو  ألفعال رحمه هللا ا الجوزية ميم ا ن م قس
، كشارب الخمار المفضاي إلاى مفسادة  لإلفضااء إلاى مفسادةٍ  أن تكون موضاوعةً -1

 .السكر ، والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية 
لإلفضاااء إلااى أمااٍر جااائٍز أو مسااتحٍب ، فيتخااذ وساايلًة إلااى  أن تكااون موضااوعةً  -2

ح بنية التحليال ، وغيار المحرم ، إما بقصٍد منه او بغير قصٍد ، مثال القاصد النكا
 المشركين .آلهة ب القاصد كس

 وهذا النوع قسمان : 
 أن تكون مصلحة الفعل أرج  من مفسدته كالنظر إلى المخطوبة  . -أ
علاى المصالحة كعقاد البياع الاذي يقصاد مان  أن تكون المفسادة راجحاة -ب

 ورائه الربا .
 

القصاد والماآل علاى  أفعاال المكلفاين بحساب تاأثير حسادن الايهبوقسم الباحاث 
 : 65مشروعيتها إلى ما يلي

 أفعاٌل مأذوٌن فيها شرعًا وال يلزم عنها إضراٌر بالغير ) مآل غير ممنوع ( .-1
 على حريته . فهذه األفعال ال يمنع عنها المكل  حفاظاً 

 أفعاٌل مأذوٌن فيها شرعًا وقصد بها المكل  اإلضرار بغيره ) مآل ممنوع (-2    
في هذه الحالة إن أمكن جلب المصلحة له ودفاع المضارة عان غياره كاأن يمناع مان 

تنسااايقًا باااين المصااالحتين ،  قصاااد اإلضااارار ويسااام  لاااه باااذلك التصااارف فهاااو خيااارٌ 
ال ينظااار فاااإن كاااان منعاااه مااان التصااارف يوقاااع  النفكااااك الجهتاااين عااان بعضاااهما ، واال
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ضااررًا كبياارًا بااه وكااان الضاارر الواقااع علااى الغياار أقاال أذن لااه بهااذا التصاارف مااع 
  تعويض المتضرر ، أما إذا كان العكس فيمنع من التصرف . 

 قصااد بهااا المكلاا  اإلضاارار بأحااٍد ، ولكاانأفعاااٌل مااأذوٌن فيهااا شاارعًا و ال ي -3    
، وهاذا الضارر لاه  يلزم عنها إضراٌر بالغير ضررًا عامًا أو خاصًا ) مآل ممنوع ( 

 درجاٌت وهي :
 ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيًا . -أ

والمكلاا  فااي هااذه الحالااة ممنااوع ماان هااذا التصاارف ، ويضاامن مااا يلحااق 
 بغيره من ضرر . 

 ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرًا . -ب
 أصل المشروعية وال يمنع منه المكل  .وهذا التصرف باٍ  على 

 ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالبًا . -ت
وهذا الفعل ممنوٌع منه أيضاًا ومان أمثلتاه بياع الساالح زمان الفتناة ، وبياع 

 العنب للخمار .
 ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرًا ال غالبًا . -ث

درء وهااذا موضااع خااالٍف بااين الفقهاااء والااراج  المنااع منااه عماااًل بقاعاادة ) 
 .  66المفاسد أول  من جلب المصالح (

من القواعد األصولية المرتبطة بم ادأ النظار فاي :  التاس  طلبالم
 المآالت . 

 .  فتحها  و ماعد  سد اليرائ أواًل : 
فااي الموافقااات بأنهااا: "التوساال بمااا هااو مصاالحة الااذرائع  رحمااه هللا  الشاااط يعاارف 

 .67إلى مفسدة " 
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بأنهاا: "كال شايٍء يتخاذ وسايلًة لشايٍء آخار، بصارف  ال رهاانيالشايخ هشاام وعرفها 
. 68النظااار عااان كاااون الوسااايلة أو المتوسااال إلياااه مقيااادًا بوصااا  الجاااواز أو المناااع" 

وبالتالي سد الذرائع هو "الحيلولة دون الوصاول إلاى المفسادة إذا كانات النتيجاة مان 
، وفت  الذرائع هو "األخذ بالاذرائع إذا كانات النتيجاة مصالحة ألن 69الذريعة فسادًا" 

 .70المصلحة مطلوبة" 

فمتعلق قاعدة سد الذرائع سدًا وفتحًا هو األفعال الجاائزة فاي ذاتهاا، لكنهاا قاد تاؤدي 
ى مصلحٍة راجحاٍة، فتطلاب مباشارتها، وقاد تاؤدي إلاى مفسادٍة راجحاٍة، فينهاى عان إل

لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها : " ا ن ميم الجوزيةوفي ذلك يقول  71مباشرتها
إال بأساااباٍب وطااارٍ  تفضاااي إليهاااا، كانااات طرقهاااا وأسااابابها تابعاااًة لهاااا، معتبااارًة بهاااا، 

المنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهاا فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها و 
وارتباطاتهااااا بهااااا، ووسااااائل الطاعااااات والقربااااات فااااي محبتهااااا واإلذن فيهااااا بحسااااب 
إفضااائها إلااى غايتهااا، فوساايلة المقصااود تابعااٌة للمقصااود، وكالهمااا مقصااوٌد، لكنااه 

 .72مقصود قصد الغايات، وهي مقصودٌة قصد الوسائل" 

أمثلااة سااد الااذرائع أن الشااارع أماار باالجتماااع  وذكاار اباان قاايم الجوزيااة رحمااه هللا ماان
علااى إمااااٍم واحااٍد فاااي اإلمامااة الكبااارى، وفااي الجمعاااة والعياادين واالستساااقاء وصاااالة 
الخااوف، مااع كااون صااالة الخااوف بإمااامين أقاارب إلااى حصااول صااالة األماان وذلااك 
ساادًا لذريعااة التفريااق واالخاااتالف والتنااازع، وطلبااًا الجتمااااع القلااوب وتااأل  الكلماااة، 
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ا من أعظم مقاصاد الشاارع، وقاد ساد الذريعاة إلاى ماا يناقضاه بكال طرياٍق حتاى وهذ
فااي تسااوية الصاا  فااي الصااالة، لاائال تختلاا  القلااوب، وشااواهد ذلااك أكثاار ماان أن 

 .73تذكر

ل لنية وبهذا يتض  أن الحكم على الذرائع إنما يكون بالنظر إلى مآلها، وال دخ
عل، فالشارع لم يكون الحكم على الفالفاعل فيه، بل العبرة بنتيجة العمل، وعليها 

نما قصد يقصد بأمره أو نهيه األفعال الموصلة إلى الخير أو الشر بذاتها فق  ، واال
سدها، كما  أيضا األفعال التي هي وسيلة إليهما أيضا، فالذريعة إلى المحرم يجب
ئع". يجب فت  الذريعة إلى الواجب، ومن هنا نتج " سد الذرائع" وفت  الذرا  

مسببية، بين قاعدة الذرائع ومآالت األفعال هي: السببية والإذًا فالعالقة 
ذا كانت تؤدي إلى م صلحة فالذريعة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أو ضرر سدت، واال

 أو خير فتحت، فالمآل مسبب والذريعة سبب. 

صال  ودرء فالجامع بين اعتبار مآالت األفعال وقاعدة الذرائع هو: مبدأ تحقيق الم
منع المفاسد. ومعلوم أن مقصود الشريعة هو: إقامة المصال  ودفع المفاسد و 

األذى حيث كان.74 فسد الذرائع أو فتحها، عملية تطبيقية العتبار المآالت، فهي 
ت األفعال.النتيجة التي يتوصل إليها المجتهد بعد استخدامه قاعدة اعتبار مآال  

عة، وتوثياق لألصال العاام الاذي قامات لمقاصاد الشاري كما أن في سد الذرائع حماياةٌ 
عليااه الشااريعة ماان جلااب المصااال  ودرء المفاسااد ذلااك ألن األماار المباااح قااد يااؤدي 
األخذ به إلى تفويت مقصد الشاارع، والمحافظاة علاى مقصاود الشاارع أماٌر مطلاوب 
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لكونااه أعظاام مصاالحة وأقااوى أثاارًا، فااال غاارو إذن إذا منااع ماان المباااح لتأديتااه إلااى 
أعظم مناقضة لمقصود الشارع، إذ لو تركت وساائل الفسااد وذرائعاه حصول مفسدة 

 ، 75مفتوحة، لكان حصول الفساد أمرًا ال مناص منه

كمااا أن األخااذ بسااد الااذرائع أو فتحهااا بحسااب المااآل يمثاال مقااود الااتحكم فااي تنزياال 
المقاصااد علااى الواقااع، فهااذا مزلااٌق خطيااٌر وفيااه شااٌر مسااتطيٌر إذا أساايء اسااتخدامه 

ل فيااه المجتهااد، فااال يجااوز أن يفاارط بحيااث يحااول دون تحصاايل المصااال  ولاام يعتااد
الراجحة، وال أن يفرط فيه فيجلب المفاسد على المكلفين ويفت  باب الحيال والتجارؤ 
على مقصود الشارع واإلقدام على نقضه ومضاادته فيجاب علاى المجتهاد أن ياوازن 

 .76بين سد الذرائع وفتحها بال إفراط وال تفري 

 ماعد  االستحسان   . :  ثانياً 
، حيث إن بالنظر إلى االستحسان يتض  أنه معتمد على اعتبار مآالت األفعال  

مشروع  المجتهد  يرى أن األخذ بالدليل العام في حادثة ما، قد يكون له مآل غير
يٍل آخر أقوى في هذه الشريعة الغراء، فيكون مضطرًا في هذه الحالة إلى األخذ بدل

آالت تحسان قاعدٌة من قواعد اعتبار ممن ذاك، وأقرب إلى روح الشريعة. فاالس
ان غير األفعال، وليس أصاًل مستقاًل بذاته، فهذا كله يدل على  أن االستحس

 على خارج عن مقتضى األدلة، إال أنه نظر إلى لوازم األدلة ومآالتها فهو قائمٌ 
ة تخرجها أساس معالجة األحوال االستثنائية التي إذا طبقت عليها األحكام الكلي
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عن مقاصد الشريعة. وهكذا تتبين العالقة بين االستحسان واعتبار مآالت 
 األفعال77.

 ماعد  الحدل الشرعية   .:  ثالثاً 
إ اراز عماٍل ممناوٌ  شارعًا فاي :"  رحماه هللا الحيلاة بأنهاا  ابان عاشاورعرف اإلماام 

باه  ، أو إظهار عمٍل غدر معٍد به شرعًا فاي صاور  عماٍل معتادصور  عمٍل جائٍز 
 . 78"لقصد التفصي من مؤاخيته

هااو قصااد إبطااال األحكااام ذا التعرياا  إلااى شاارط حرمااة الحيلااة و فقااد أشااار فااي هاا
فاي هاذا المسالك، فهاو الاذي يركاز  أساسايٌ  الشرعية ، فاعتبار مقصد المتحيل ركانٌ 

المكل  إذا سااعى ياه المنااع، أمااا إذا انتفاى المقصااد فااإن المنااع ال يجاري عليااه ، فااعل
نماا هاو مادبر أو وِرعٌ غير صاورته ال يعتبار متحايالً  فيه بصورةٍ  مأذونٍ  إلى أمرٍ   ، واال

، فمن هوى امرأة وسعى لزواجها حتى تحل لاه مخالطتهاا ، فهاو مادبرٌ ،  أو حريٌص 
ينباه  ، ومان اتخاذ منبهااً ومن ركع دون الص  ليدرك ركعة ماع اإلماام فهاو حاريٌص 

   79.إذا حان وقت الصالة فهو ورعٌ 
إلى أقسام يمكن إجمالها في ثالث نقاط:الحيل تنقسم و   

ت المقصد الشرعي كله، وال تعوضه بمقصدٍ  كمن  ر ، آخ أوال: حيلة تفوِ 
هوب له ة، واسترجعه من المو وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئال يعطي الزكا

وهذا النوع ال شك في بطالنه. من غد ،   

ت مقصداً  ضه بمقصدٍ  ثانيا: حيلة تفوِ  ه أم هو دونه، آخر سواء يساوي وتعوِ 
أنها بعد البناء  كأن تعرض المرأة المبتوتة نفسها للخطبة؛ رغبة في التزوج مضمرة

 تخالع زوجها، أو تغضبه فيطلقها لتحل للذي بتها. 
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.وهذا النوع على الجملة جائزٌ   

رمضان  في كمن أنشأ سفراً  -وأما إن كان المقصد المنتقل إليه دون األول 
ترخيص إذا فهذا مقام ال -صيام في حر على أن يقضية في وقت أرفق بهلشدة ال

 لحقته المشقة من األمر المنتقل منه80

ثاني، ولم يتبين واض  إلحاقها بالنوع األول، أو ال ثالثا: حيلة لم يتبين بدليلٍ 
ف ل إلى خالللشارع مقصد يتفق على أنه مقصوده، كما لم يظهر أن الفعل سيؤو 

 المصلحة التي و ضعت لها الشريعة81.

ريعة الحيل تتضمن أمرين مناقضين لروح الشمما سبق يتض  لنا أن 
 اإلسالمية هما:

وجود الباعث غير المشروع المتمثل في قصده المخال  والمناقض   -1
 لقصد الشارع.

 المفسدة المتوقعة التي يغلب حدوثها في المآل.  -2
، وهذا يقتضي محتواه الحيوي ران يعتبران سببين يفرِ غان التصرف من فهذان األم

 بطالنه، ألن الشريعة ال تفر  بين وقوع الضرر والفساد في الحال أوالمآل82 .
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 المطلب العاشر: بع  األمثلة التط يقية عل  م دأ مراعا  المآل.
ال تحصاااى ذكرهاااا الفقهااااء فاااي كتااابهم لمبااادأ مراعااااة الماااآل ناااذكر  كثيااارةٌ  هنااااك أمثلاااةٌ 

 بعضًا منها : 

السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرٌر أعظم، كما يجوز  -1
تجاوز طاعااة األمياار  المساالم الجااائر، إذا كااان يترتااب علااى الخااروج عليااه 

 .83شٌر أعظم

رحمه هللا: "أما إن رأى فاسقًا متغلباًا وعناده سايٌ  وبياده قادٌح وعلام  الغزالييقول 
أنااه لااو أنكاار عليااه لشاارب القاادح وضاارب رقبتااه، فهااذا ممااا ال أرى للحساابة فيااه 
وجهًا، وهو عاين الهاالك، فاإن المطلاوب أن ياؤثر فاي الادين أثارًا ويفدياه بنفساه، 

نبغااي أن يكاااون فأمااا تعااريض الاانفس للهااالك ماان غياار أثاار فااال وجااه لااه، باال ي
 .84حرامًا"

رحمه هللا  عن اإلمام  ا ن ميم الجوزيةومن األمثلة أيضًا ما ذكره اإلمام  -2
ام  ا ن تيمية رحمه هللا  أنه مار باالتتر فاي ظااهر دمشاق وهام ساكارى، ف ه 

بعااضا تالميااذه باإلنكااار علاايهم، فنهاااهم عاان ذلااك، وقااال: "لااو أفاااقوا ماان 
 85ض، ونهبوا األماوال، وقتلاوا وأفسادوا"سكرهم لدخلوا المدينة فهتكوا األعرا

فااادفع رحماااه هللا المفسااادة الكبااارى المتوقعاااة ولاااو ترتاااب علاااى ذلاااك تحمااال 
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مفسدة شربهم، أو فوات مصلحٍة صغرى تتمثل في اإلنكاار علايهم وكفهام 
 عن شرب الخمر.

الحفاظ على حياة فرد أو أفاراد مان المسالمين ضارورٌي، ومقاطعاة دولاٍة    -3
كاااافرٍة لدولاااٍة مسااالمٍة حااااجٌي، ألن هاااذه المقاطعاااة قاااد تسااابب لهاااا بعاااض 
الضاايق، فااإذا أرغماات دولااة مساالمة علااى تسااليم فاارٍد أو أفااراد ماان رعاياهااا 
إلاااى تلاااك الدولاااة لتقاااتلهم، فعليهاااا أن تتحمااال سااالبيات هاااذه المقاطعاااة وال 

هم لهاااا، لكااان إذا أيقنااات أن هاااذه المقاطعاااة سااايعقبها هجاااوم واعتاااداء تسااالم
يودي بحياة الناس ويعرض البالد للخراب، جاز لها التسليم درءًا للمفسادة 

 .86الكبيرة 

لاااو أحااااط الكفاااار بالمسااالمين، وكاااان المسااالمون ال يساااتطيعون مقااااومتهم   -4
نهم بالمال إذا جاز دفع المال إليهم، اتقاًء لشرهم، وكذا استنقاذ األسرى م

لم يمكن بغيره، ألن مفسدة بقاء األسرى في أيديهم واستئصالهم للمسلمين 
أعظاام ماان بااذل المااال، وكااذلك أجاااز العلماااء دفااع المااال رشااوٌة إذا تعيناات 

، يقاول 87طريقًا لادفع ظلاٍم أو معصايٍة ضاررها أشاد مان ضارر دفاع الماال
ٍة إيا أفضات إلا  تكون وسدلة المحرم غدر محرمقاد رحمه هللا: " القرافي

، كالتوسل إلى فداء األسارى بدفع المال للكفاار الاذي هاو مصلحٍة راجحةٍ 
محرٌم عليهم االنتفاع به بناًء على أنهم مخااطبون بفاروع الشاريعة عنادنا، 
وكاادفع ماااٍل لرجااٍل يأكلااه حرامااًا حتااى ال يزنااي بااامرأٍة إذا عجااز عاان دفعااه 
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 يقاااع القتااال بيناااه وباااين عنهاااا إال باااذلك، وكااادفع الماااال للمحاااارب حتاااى ال
رحمااه هللا تعااالى ولكنااه اشااترط فيااه أن يكااون  مالااكٍ صاااحب المااال عنااد 

يساايرًا، فهااذه الصااور كلهااا لاادفع وساايلة المعصااية بأكاال المااال، ومااع ذلااك 
 .88فهو مأموٌر به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة" 

ن علاام أنااه يجااوز للمساالم الواحااد أن يهجاام علااى صاا  الكفااار ويقاتاال   -5 واال
يقتاال، فااإن علاام أنااه ال نكايااة لهجومااه علااى الكفااار كاااألعمى يطاارح نفسااه 
نما جاز له اإلقدام إذا علم أنه يقاتل  في الص  أو العاجز فذلك حراٌم، واال
إلاااااى أن يقتااااال، أو علااااام أناااااه يكسااااار قلاااااوب الكفاااااار بمشااااااهدتهم جراءتاااااه 

فااي ساابيل هللا واعتقااادهم فااي سااائر المساالمين قلااة المباااالة وحاابهم للشااهادة 
فتنكساار شااوكتهم، وكااذلك يجااوز للمحتسااب أن يعاارض نفسااه للضاارب أو 
القتااال إذا كاااان لحسااابته تاااأثيٌر فاااي رفاااع المنكااار أو كسااار جااااه الفاساااق أو 

 .89تقوية قلوب أهل الدين

عدم قبول توبة الزنديق الذي ارتد وكان مشهورًا بالزندقة ألنه  قرر العلماء-6
فساد العقيدة ونشر البدع لذلك يجب يستخدم عودته لإلسالم سبياًل  للكيد لإلسالم واال
 . 90قتله سدًا لذريعة الفساد والشر

إلى جواز بيع الوق  إذا تعطلت منافعه ، كأرٍض  والحنا لة الحنفيةذهب  -7
خربت أو بيٍت هدم أو مسجٍد انتقل أهل القرية عنه فهجر ولم يعد أحٌد يصلي فيه 
، أو ضا  ولم يعد يتسع ألهله في موضعه فيباع وينتفع بثمنه للمصلحة ، وذهب 

ترى بثمنه إلى جواز بيع الوق  لتوسيع مسجٍد أو طريٍق أو مقبرةٍ  ، ويش المالكية
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بدله ، وكل ذلك نظٌر فيما يؤول إليه من المصلحة لئال يفضي تركه إلى فواته 
 .  91بالكلية

إلى جواز التعزير بالقتل للمصلحة ويسمونه القتل سياسًة ، وذلك  الحنفيةذهب -8
في الجرائم التي تعظمت بالتكرار ، لذلك أفتوا بقتل من أكثر من سب النبي صلى 
ن أسلم بعد أخذه ، وقتل من تكررت منه السرقة  هللا عليه وسلم من أهل الذمة ، واال

ن تاب بعد أخذه ، وذلك  لما يؤول إليه من ك  شرهم و ، و قتل الزنديق الداعي واال
زجر غيرهم ، كما أجازوا قتل األسير الكافر إذا كان له فئة يخشى عوده إليهم 

 . 92بناًء على النظر في المصلحة التي يؤول إليها من كسر شوكة الكفار
أجاز الفقهاء المعاصرون تشري  جثث الموتى نظرًا لما يؤول إليه من مصلحة -9

قق من المجرمين ، وحفظ األمن ، والكش  عن األمراض إثبات الجريمة ، والتح
 . 93السارية ، وحفظ األمة من األوبئة واألمراض الخطيرة 

أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية بقتل مهربي المخدرات لما يؤول إليه  -10
من مصلحة الردع عن تهريبها وترويجها ، لما تسببه المخدرات من فساٍد عظيٍم 

 . 94في األمة
ذهب الجمهور إلى جواز دفع الرشوة إذا لم يستطع اإلنسان الوصول إلى -11

نما  ن كان يحرم على اخخذ أخذها ، واال حقه أو دفع الظلم عن نفسه إال بها ، واال
 .  95جاز دفعها ألنها وسيلة للوصول إلى الحق أو دفع الظلم

أجاز العلماء قطع اليد التالفة حفاظًا على سالمة النفس ، كما أجازوا تعييب  -12
أموال اليتامى كي يزهد بها الغاصب ، و في ذلك يقول العز بن عبد السالم 

فكقطع اليد  ما ال يمكن تحصيل مصلحته إال بإفساد بعضهرحمه هللا : )
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ن المتآكلة حفظا للروح ، إذا كان الغالب السالمة فإنه  يجوز قطعها ، واال
  . من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح كان إفسادا لها لما فيه

وكذلك حفظ بعض األموال بتفويت بعضها ; كتعييب أموال اليتامى 
خي  عليها الغصب ، فإن  والمجانين والسفهاء ، وأموال المصال  إذا

حارسها  حفظها قد صار بتعييبها فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور
عليه السالم مثل ذلك لما خاف على السفينة  الخضر فعل وحانوتها . وقد

 . 96(الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في أخذها
أجاز المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي اإلفطار لمن عجز عن إتمام  -31  

الصوم لطول اليوم في البالد التي يطول فيها النهار جدًا في الصي  ، 
وذلك إذا علم عجزه باألمارات أو التجربة أو إخبار طبيٍب أميٍن حاذٍ  ، أو 

شديدًا أو  غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهالكه ، أو مرضه مرضاً 
زيادة مرضه ، أو ب ء شفائه ، ويقضي األيام التي أفطرها في أي شهٍر 

 .  97تمكن فيه من القضاء
اعتبر الفقهاء المعاصرون حق التألي  حقًا شرعيًا ، يجوز أخذ العوض عنه -14

، ألن عدم اعتباره حقًا شرعيًا ، وعدم جواز أخذ العوض عنه يؤدي إلى 
ة ، ألن التألي  يكل  الكاتب تكالي  مالية وذهنية انقطاع التألي  والكتاب

 . 98كبيرة
أفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ األجرة على تعليم القرآن واألذان واإلمامة ،  -15

مع أن األصل عندهم عدم جواز أخذ األجرة على الطاعات ، وذلك لتواني 
 . 99الناس عن األمور الدينية مما يؤول إلى تضييع حفظ القرآن
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 الخاتمة
) وتحتوي ملخص البح  وأهم نتائجه (.   

 
يث ال هو أن يتحرى المجتهد أفعال المكلفين بحمبدأ النظر في المآالت هو : )  -1

  يحك  عليها بالمشروعية أو عدمها حت  ينظر يل  ما يترنن عليها من  تا 

مااد  الواقعة أو متوقعة ، يكون الحك  الشرعي التطبيقي عل  وفقها من حيث 

 أو الموافقة لمقاصد التشريم ا س مي .

الت على المجتهد المتعمق في أصول الشريعة ومقاصدها التحقق من المآ -2
و جماعٍة ، وينظر الخاصة ألفعال المكلفين وتصرفاتهم في كل واقعٍة تتعلق بفرٍد أ

على ناًء فيما يلزم عنها من ثمراٍت ونتائج أو مآالٍت ، ليضع الحكم الشرعي ب
ًا للمصلحة المآل المترتب عليها ، دفعًا لما ينشأ عنها من مفسدٍة أو ضرٍر ، وجلب

 المترتبة عليها .

صود تأثير الواقع و األحوال و الظروف أو الق و يجب على المجتهد مراعاة  -3
بار ، فقد قرر العلماء أن الحكم يقدر زمانًا ومكانًا وشخصًا ونتيجًة ، و اعت
تى المآالت يحتاج إلى معرفة الزمان والمكان واألشخاص و الوقائع لكي يتأ

 للمجتهد تقدير مآالت األفعال وآثار األحكام عليها .

السيرة النبوية ال وفي السنة و  اهٌد كثيرٌة في القرآن الكريمللنظر في المآالت شو  -4
ببعض  يمكن لبحٍث مختصٍر كهذا اإلحاطة بها فهي تمأل مجلداٍت وقد اكتفيت

 األمثلة المختصرة .



 عليهم ، يجد المتتبع لفقه الصحابة الكرام وخاصًة الخلفاء األربعة رضوان هللا -5
ًا من وأحكامهم وقد عرض البحث بعض النظر في المآالت حاضرًا في فتاويهم
 فتاويهم المتعلقة بالنظر في المآل .

ه األصلي هناك أموٌر خاصٌة تجعل للفعل أو التصرف مآاًل مختلفًا عن مقصد -6
جتهد أن يكون منها : الخصوصية الذاتية والظرفية والعرفية والواقعية ، فالبد للم

التصرفات . على المآالت ونتائج مطلعًا على هذه الخصوصيات لتأثيرها المباشر  

النظر والتأمل في الفعل المراد من الطر  التي بها يتعرف على المآل :   -7
 ، و االستقراء الواقعي و التجربة ، و الحكم عليه ، واستخدام العقل والفكر فيه

العلم ، و  العلم بفقه الموازنات بين المصال  والمفاسد ،  و  االستبصار المستقبلي
النظر إلى األسباب ، و  بالظروف المحيطة بالواقعة التي هي محل االجتهاد
 . معرفة قصد الفاعل، و  المؤدية إلى المسببات المعروفة بالعادة أو العرف



قسم الباحثون أفعال المكلفين بحسب تأثير القصاد والماآل علاى مشاروعيتها  -8
 إلى:
اٌر بااالغير ) مااآل غياار ممنااوع( أفعاااٍل مااأذوٍن فيهااا شاارعًا وال يلاازم عنهااا إضاار  -

 فهذه األفعال ال يمنع عنها المكل  حفاظًا على حريته .
 أفعاٌل مأذوٌن فيها شرعًا وقصد بها المكل  اإلضرار بغيره ) مآل ممنوع ( -

فااي هااذه الحالااة إن أمكاان جلااب المصاالحة لااه ودفااع المضاارة عاان غيااره فهااو خيااٌر ، 
ال ينظار فاإن كاان منعاه مان التصارف يوقااع ضاررًا كبيارًا باه وكاان الضارر الواقااع  واال

على الغير أقل أذن له بهذا التصرف مع تعويض المتضرر ، أماا إذا كاان العكاس 
 فيمنع من التصرف .  

أفعاٌل مأذوٌن فيها شرعًا و ال يقصد بهاا المكلا  اإلضارار بأحاٍد ، ولكان يلازم  -   
، ففاااي هاااذه الحالاااة  عنهاااا إضاااراٌر باااالغير ضاااررًا عاماااًا أو خاصاااًا ) ماااآل ممناااوع ( 

ال فال .  ينظر في درجة الضرر فإن كان أداؤه للمفسدة قطعيًا منع من التصرف واال
مااان القواعاااد األصاااولية المرتبطاااة بمبااادأ النظااار فاااي الماااآل : قاعااادة ساااد الاااذرائع -9

 وفتحها ، وقاعدة االستحسان ، والحيل الشرعية .
كتابهم لمبادأ مراعااة الماآل وقاد هناك أمثلٌة كثيرٌة ال تحصى ذكرها الفقهاء في  -10

 ذكرت بعضًا منها خالل البحث .

هاذا مااا وفااق هللا ساابحانه وتعاالى إلااى إنجااازه ماان هاذا البحااث ، أسااأل هللا أن يلهمنااا 
الصواب في القول والعمل ويجعل ذلاك فاي ميازان حساناتنا إناه ساميٌع قرياٌب مجياٌب 

 رسول هللا العدنان .، والحمد هلل في البدء والختام والصالة على سيدنا 

 الدكتور : عمر محمد جبه جي 
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