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ادرات 

ا 

١٧٣٩ 

ا ا ازل و  تا ا  

  ملخص البحث: 

ليات املسلمة، هادفاً من ذلك  ل فقه األقازونعلقها بصلحة وتتناولت يف هذا البحث قواعد امل

، ومقدرته عىل مسايرة مستجدات األمة ونوازهلا يف كافة العصور،  األصولإىل بيان براعة علم 

  ع الدراسة؛ بغية املسامهة يفوبخاصة فيام يتعلق بالتأصيل لنوازل فقه األقليات املسلمة موضو

هلا تعلق بقواعد املصلحة، فإن معرفة  املسلمة و اتيلت باألقي أملَّ معاجلة الكثري من النوازل الت 

القواعد وضبط املفاهيم وإدراك كيفية ابتناء األحكام لتكون موافقة ومالئمة ملقاصد الرشيعة  

    أمر من األمهية بمكان.

ياره، وأهدافه، ومشكلته،  ت أمهية املوضوع، وأسباب اختوقد انتظم البحث يف مقدمة شمل

تطرقت فيه للتعريف بمصطلحات الدراسة، ومبحثني،   ة، ومتهيد: بقاسساته اله، ودراومنهج

تناول املبحث األول: القواعد املتعلقة باملصلحة وانتظم تعدادها يف ست قواعد ارتبطت يف  

اعد املصلحة  الثاين عن ضوابط استعامل قو جمموعها برفع احلرج ودفع املشقة، وكان املبحث

أحكام نوازل األقليات عليها، ليشمل احلديث   فية ابتناءكيو سالمية ليات اإل يف نوازل فقه األق

عن ضوابط وموانع استعامل قواعد املصلحة يف نوازل فقه األقليات املسلمة، وكيفية ابتناء  

إىل معرفة،   صلحة، وحاجة الفقيه واملفتيأحكام نوازل فقه األقليات اإلسالمية عىل قواعد امل

  ته املقرتحة.بحث وتوصياال جمت نتائ والتي ضثم كانت  اخلامتة 

.األقليات املسلمة  -قواعد املصلحة  - نوازل األقلية  - مستجدات األمة الكلامت املفتاحية: 
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Abstract 

This paper tackles the principle of public interests and its 

relevance to the issues of the jurisprudence related to Muslim 

minorities. The objective is to elucidate the ingenuity of the 

science of the Principles of Jurisprudence, and its ability to cope 

with the newly emerging issues related to the Muslim Nation, 

especially with regard to establishing rulings for the 

contemporary issues of the Muslim minorities presented in the 

present study. It aims to deal with many of the emerging issues 

that arise with the Muslim minorities, which are related to the 

principle of public interests. It is of great importance to realize 

the principle, understand the related concepts, and grasp the 

underlying fabric of issuing rulings in accordance with the 

objectives of Sharia (the Islamic laws). The conclusion presents 

the research findings and the suggested recommendations. 

 

Key words: newly-emerging issues – minority disasters – 

principles of public interests - Muslim minorities. 



 

  

   

 

ادرات 
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١٧٤١ 

ا ا ازل و  تا ا  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المقدمة 

من  ووسالماً عىل من ال نبي بعده، نبينا حممد وعىل آله وصحبه،  وحده، وصالةً  هللاحلمد 

  به.سار عىل هديه واتبع سبيله ودر

  أما بعد،،،

ويف حالة عدم   ،نجدها شاملة جلميع ما حيتاج إليه اإلنسان ،اإلسالم ألحكامفبالتتبع 

وأصوهلا العامة،   ،حكم الواقعة باستقراء مصادر الرشيعة وجود النص يمكن معرفة 

  لعامة.اومقاصد الترشيع  ،وقواعدها املعتربة، ومراعاة ضوابط املصلحة 

حميطة بأفعال العباد، وصاحلة لكل زمان ومكان الشتامهلا   ية اإلسالموذلك ألن الرشيعة 

 لكل مسألة نازلة  عىل قواعد كلية ومقاصد رشعية يستنبط من خالهلا أهل العلم حكًام 

  ومستجدة.

اضطر املسلمون للعيش يف بعض البالد غري اإلسالمية كأقلية لظروف   الزمان ويف هذا 

ته الظروف  ن أهل هذه البقاع، وبعضهم أجلأم مضطراري وبعضها اختياري، فبعضهابعضها 

د  للهجرة إليها واالستيطان هبا، وبعضهم هاجر إليها رغبة وطوعاً، ويف ظل هذا الوجو

أمور وقضايا وحوادث، مما يتطلب البحث عن  عىل املسلمني هناك استجدت اإلسالمي 

  اتشافي ث عن إجاباتوالبح  ،وتنري طريق السائلني،  فتيت هبا املسدي تهيأحكام هلذه النوازل، 

هلذه االستفتاءات يقتيض بحثاً يف األصول الضابطة للنوازل التي صدرت عنها هذه  

من املواضيع   فقه األقليات اإلسالمية مسائل ؛ ألن يس باهلنيوهو أمر لاالستفتاءات، 

ع وتضاربت فيها األقوال الشائكة، والتي كثر حوهلا اجلدال، ، ومْفِرط  ما بني مضيِّق وموسِّ

، وهو  ال ينفك عن الفقه اإلسالمي، يف األصول أو فروع املسائل، وال خترج  ومقرصِّ



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٤٢ 

  -التعبري  جاز إن  –ولكنه يتاميز ه ومشتمالته، موضوعاته عنه، فاألصول واحدة، وكذا أرباع

لتخصيص يف معاجلة  ااجتاهه إىل "، فيالحظ فيه بابتنائه عىل خصوصية وضع األقليات املسلمة 

إلسالمية، يف نطاق الفقه اإلسالمي وقواعده، استفادة منه، وبناء عليه،  يات ا وضع األقل

  .)١("وتطويراً له فيام يتعلق بموضوعه 

، وهو أمر ال يتسق مع  تسويد الصفحاتإطناب وتوسع فيام سبق حيتاج إىل   بنوعوالبحث 

ء عىل  وذلك بتسليط الضوامليدان الرحب،  طبيعة هذا البحث، فأحببت أن أديل بدلوي يف هذا 

القواعد واألصول اجلامعة املعينة عىل استنباط احلكم الرشعي لكثري من نوازل فقه األقليات  

  وتعلقها بنوازل األقليات اإلسالمية.قواعد املصلحة  ، فكان أن اخرتت اإلسالمية 

  أهمية الموضوع: 

أو   صولية األ القواعدب أنه يعنى تواه، إذحمعنوانه وأمهية  من إمجاالً  املوضوع أمهية  تنبع

حيث إنه يعمل عىل مجع   املتعلقة بنوازل األقليات اإلسالمية، وحتديداً قواعد املصلحة، الفقهية 

املسلمة، ومدى إسهاماهتا يف   األقليات بواقعوبيان مدى ارتباطها  تناثرةشتات جزئياهتا امل

  واالستنباط،نة واملقار واملوازنة  باالستقراء لكذ و ، معاجلة كثري من النوازل التي أملَّت هبا

أما من حيث   .منها واإلفادة إليها  الرجوع مشرتكة، تسهل موضوعية  بوحدة لتصبغها

  - ييل: خالل عدة نقاط رئيسة بياهنا فيام  نالتفصيل فتتبلور األمهية م

  - -أخرب النبي  يأمهية املوضوع أوالً ترجع إىل أمهية الفقه يف الدين ومنزلته الرشيفة الت  .١

 

  -انظر: منال الدغيم، نوازل فقه األرسة لألقليات املسلمة يف غري النكاح (رسالة ماجستري) بقسم الفقه  )١(

 .)٢/ ١(هـ. ١٤٣٤،  ١٤٣٣بالرياض، سنة مد بن سعود حمكلية الرشيعة بجامعة اإلمام 



 

  

   

 

ادرات 
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١٧٤٣ 

ا ا ازل و  تا ا  

 .)١( "يرد اهللا به خرياً يفقِّهه يف الدين من"عنها بقوله: 

فروض   ارتباطه بواقع األقليات املسلمة، ونوازهلا، للتأصيل هلا وبيان حكمها، وهذا من  .٢

عىل  صالحية الرشيعة، ومقدرهتا  -مبالغة  بال –، وإغفاهلا يناقض الوقت عىل أهل العلم

نظمة وترشيعات تغاير أحكام  أ ألحياء، مما يفسح املجال لسنِّ االوفاء بمتطلبات احلياة و

 الرشيعة بل وتقصيها عن الواقع الترشيعي املوجود، بله قيادهتا لدفته وحتكمها يف مساره.

تعني عىل فهم مقاصد الرشيعة   لياتملتعلقة بنوازل فقه األققواعد املصلحة ادراسة  .٣

 وأرسارها وأهدافها العامة.  

، من أبواب حفظ  وفقهياً  فها أصولياً ية ودراستها، وتكييقليات اإلسالمبحث نوازل األ .٤

 الرشيعة، وبيان صالحيتها لكل زمان ومكان، وهو من املقاصد الرشعية اهلامة.

  ، وبخاصة ما يتعلق منها بقواعد املصلحة،وردها إىل أصوهلا الفقهية  النوازل أن البحث يف  .٥

حلقيقي  ة، وهبذا يكمل هذا العلم دوره ارصيكسب أصول الفقه وقواعده جتديداً ومعا

 الذي وضع من أجله. 

احلاكمة عىل  قواعد املصلحة يف معرفة  إمجالياً تعطي الباحث تصوراً دراسة املوضوع  .٦

 .ليات اإلسالمية قه األقنوازل فمسائل 

نوازل فقه األقليات، وبخاصة قواعد  معرفة القواعد األصولية الضابطة لفروع ومسائل  .٧

ئقه، وتعليالته اخلفية وجوامعه، مما ينمي  اعد عىل معرفة مدارك الفقه وحقاستاملصلحة، 

 

اب الزكاة )، ومسلم ، كت٧١اهللا به خرياً يفقهه يف الدين، رقم( يردباب من العلم ،  رواه البخاري، كتاب )١(

 ). من حديث معاوية.١٠٣٧( ، رقم لةباب النهي عن املسأ



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٤٤ 

بقواعد   عند املتعلم امللكة الفقهية واألصولية، والنَفس الفقهي السليم املنضبط واملؤطر

 وأصول ضابطة حلركته.  

  إشكالية الموضوع: 

يعه ومسائله،  ضإشكالية هذا املوضوع متشعبة الوجهة واألثر تبعاً لتشعب أوجهه وموا

لية أو املشكلة يتحدد يف طرفني: الطرف األول: مسألة التمييع والتساهل  إال أن جوهر اإلشكا

زل فقه األقليات اإلسالمية بحجة  الواضحة من البعض يف إطالق وتنزيل األحكام عىل نوا

قليات  ألاملصلحة أو الرضورة، والطرف الثاين: التشدد والتضييق يف تنزيل األحكام عىل واقع ا

قواعد املصلحة   يفالرخص أو التفريط يف الدين، مما يستدعي بحثاً اإلسالمية بحجة ترك تتبع 

  ز الفارق بني الطرفني.  وضوابطها ووجه ارتباطها باألقليات املسلمة حتى يظهر املي

  وتتبلور عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت منها: 

 ما املراد بقواعد املصلحة؟ وما أنواعها؟ 

 موم؟ه األقليات من علم الفقه بعقع فقوما م 

 ما املراد بالنوازل الفقهية؟  

 ما قواعد املصلحة الضابطة ملسائل نوازل فقه األقليات اإلسالمية؟  

 نوازل األقليات اإلسالمية؟  قواعد املصلحة ومسائلما وجه االرتباط بني  

  ما العالقة بني أسباب وقوع النوازل وواقع األقليات اإلسالمية؟  

 ؟ نوازل فقه األقليات اإلسالمية بط استعامل قواعد املصلحة يف ضوا ما 

 ما كيفية ابتناء أحكام نوازل فقه األقليات اإلسالمية عىل قواعد املصلحة؟ 

  

  

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٤٥ 

ا ا ازل و  تا ا  

  : عموضوأهداف ال

  لى حتقيقها: إ من األهداف التي تسعى الدراسة  

 عنه. كالكشف عن موقع فقه األقليات اإلسالمية من الفقه اإلسالمي، وأنه ال ينف 

مة ونوازهلا يف كافة  قدرته عىل مسايرة مستجدات األوم بيان براعة علم األصول، 

 .العصور

رتي واقع  زل التي تعنوادات والبيان أمهية قواعد املصلحة يف معاجلة كثري من املستج 

 قليات اإلسالمية. األ

مع بيان وجه   ة حترير قواعد املصلحة التي حيتاجها الناظر يف نوازل فقه األقليات اإلسالمي 

 ارتباطها هبا.  

اإلشكاالت النامجة عن التوسع والرتخص لألقليات املسلمة يف املسائل الفقهية   دفع 

 املبنية عىل قواعد املصلحة بال زمام. 

رشعية متفقة مع أصول الفقه وقواعده، ومتناسبة مع واقع األقليات  أحكام اد إجي 

 إلفراط والتفريط.ااملسلمة، مدعومة بالدليل الصحيح، وبعيدة عن 

احلاجات   أحكام  وتنزيل  ،احلرج برفع  قاضية  ُكليَّاٍت  من  الغراء  الرشيعة  به  ز تتميَّ  ما  بيان 

  شف عن إحاطة وشمول القواعدالك، وهذا بدروه يقود إىل الرضورات أحكام  عىل

 الفقه اإلسالمي.  أواألصولية لكل مسائل وفروع الرشيعة 

  الدراسات السابقة: 

  امة، ويف نوازل فقه األقليات بخاصة، مثل:  تم إعدادها يف فقه النوازل بعة ريهناك رسائل كث

) بقسم  ريتسنوازل فقه األرسة لألقليات املسلمة يف غري النكاح: منال الدغيم (رسالة ماج .١

 هـ.  ١٤٣٤  ،١٤٣٣كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض، سنة  - الفقه 

  مسفر:   "لية تطبيقية تأصي  دراسة  "ية للنوازل املعارصةهمنهج استخراج األحكام الفق .٢
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ادرات 

 ا

١٧٤٦ 

  الرشيعة  بكلية  وأصوله، الفقه  – العليا  الدراسات بقسم) دكتوراه رسالة ( القحطاين عيل بن

 .هـ١٤٢٤  سنة   ى،قرلا أم جامعة 

: نورة بنت مرزوق  "دراسة تأصيلية تطبيقية  "أثر القياس يف نوازل البيوع وفقه األرسة .٣

  - ١٤٣٥قه، بجامعة أم القرى، سنة أصول الف - ماجستري بقسم الرشيعة  ة املطريف، رسال

 هـ.  ١٤٣٦

بن  دماألقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام يف العبادات واإلمارة واجلهاد: حم .٤

 جامعة أم القرى. -هـ) (رسالة ماجستري) كلية الرشيعة ١٤٢١درويش ( 

  : لهذا إضافة إ�� بعض الرسائل �� النوازل بخاصة مث

  بن غيالن املدحجي.   حممد بن هائل احث:أحكام النوازل يف اإلنجاب، للب .٥

 النوازل يف قضاء التنفيذ يف املعامالت وفقه األرسة، محد اخلضريي.   .٦

 الصالة، باسم القرايف.  ة يف الطهارة ويهقالنوازل الف .٧

 نايف الصايغ.   -النوازل يف اجلنايات واحلدود والقضاء .٨

 وغريها كثري.  

ها غري خادش يف موضوع دراستنا؛  ينتهج هنجها مما يدور يف فلكها و سائل وغريروهذه ال

األصولية هبذه   دعاالفقهية، وال تعلق هلا بعالقة القو الفروعبعلم إنام هو  فتعلق أغلبها األصيل

كام أن أغلبها كذلك غري معني   .دراستنادها ال يؤثر سلباً عىل موضوع النوازل، وبالتايل فوجو

  قليات اإلسالمية.بفقه األ

  منهج البحث: 

ــنهج  بمشــيئة عتمد ســأ ــاهج منهــا: امل اهللا تعــاىل يف هــذه الدراســة إمجــاالً عــىل عــدة من

  االستنباطي. جهناالستقرائي، والتحلييل، واملقارن، ثم امل



 

  

   

 

ادرات 
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١٧٤٧ 

ا ا ازل و  تا ا  

املصلحة املتعلقة بنوازل فقه األقليات اإلسالمية، أما عن   قواعدوذلك يف عرض  

  كالتايل:  اإلجراءات العملية، فهي 

 ية واستخراج القواعد املرتبطة باملصلحة.استقراء القواعد األصول - ١

  .بنوازل فقه األقليات اإلسالمية  متييز القواعد ذات التعلق   - ٢

 جوه:، ودراستها من عدة ودعااستخراج هذه القو - ٣

 ومعناها العام  مفهوم القاعدة -

 قاعدة بنوازل األقليات اإلسالمية عالقة ال -

  فقه األقليات اإلسالمية.استعامل قواعد املصلحة يف نوازل  وموانعبيان ضوابط  - ٤

كيفية ابتناء أحكام نوازل فقه األقليات اإلسالمية عىل قواعد املصلحة، وحاجة   - ٥

  معرفة ذلك.  ىل إالفقيه واملفتي  

  : البحث خطة

  وتتضمن: املقدمة:

 أمهية املوضوع  

 إشكالية املوضوع  

 أهداف املوضوع  

  الدراسات السابقة  

  ث حمنهج الب  

  خطة البحث 



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٤٨ 

  صطلحات الدراسة: التعريف بم التمهيد:

 املصلحة مفهومها وأنواعها:أوالً: 

 املراد بفقه النوازل:ثانياً: 

 :املراد باألقليات اإلسالمية ثالثاً: 

 العالقة بني أسباب وقوع النوازل وواقع األقليات اإلسالمية:بعاً: ار

 التأصيل)(التعريف و ه األقليات اإلسالميةققواعد املصلحة املتعلقة بنوازل ف املبحث األول:

  :قاعدة درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة املطلب األول:  

  . ية األقليات اإلسالم لزنواعالقة القاعدة ب  -          .      لقاعدةمفهوم ا - 

 سدُّ الذريعة معترب. املطلب الثاين: قاعدة  

  .عالقة القاعدة بنوازل األقليات اإلسالمية     -            .    مفهوم القاعدة - 

 قاعدة تتبع الرخص. ثالث:لاملطلب ا  

 . عالقة القاعدة بنوازل األقليات اإلسالمية    -               .  لقاعدةمفهوم ا - 

 :وع البلوىقاعدة شي املطلب الرابع. 

  .المية ازل األقليات اإلسعالقة القاعدة بنو    - .                مفهوم القاعدة - 

 :الرضورات تبيح املحظورات  املطلب اخلامس  

 ة.سالميإلعالقة القاعدة بنوازل األقليات ا   -                  مفهوم القاعدة - 

 تنزل منزلة الرضورة : احلاجة  املطلب السادس 

 .عالقة القاعدة بنوازل األقليات اإلسالمية     -            .    لقاعدةمفهوم ا - 

اإلسالمية وكيفية ابتناء  حة يف نوازل فقه األقليات ضوابط استعامل قواعد املصل املبحث الثاين:



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٤٩ 

ا ا ازل و  تا ا  

    أحكام نوازل األقليات عليها.

  إلسالمية. ألقليات ا نوازل فقه ال قواعد املصلحة يف امضوابط وموانع استعاملطلب األول: 

كيفية ابتناء أحكام نوازل فقه األقليات اإلسالمية عىل قواعد املصلحة، وحاجة   املطلب الثاين: 

  املفتي إىل معرفة ذلك: الفقيه و

  :وتتضمن اخلامتة:

 نتائج  ال 

 التوصيات. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٥٠ 

  يدـــالتمه

:رات ا ا  

 :أو اوأم ا:  

:  

الَح ِضّد  ،د املصالحلحة واحصامل غة:للايف  أصلح   :تقول )١( الفسادوهي مْفَعلة من الصَّ

 )٢( أقامه.اليشء بعد فساده: أي  

تقول: أصلح اليشء بعد فسادة:  ،واالستصالح نقيض االستفساد  ،حهي الصال واملصلحة  

  .أي أقامه 

لب أو  من جنفع فيه  فكل ما كان ،ة وزناً ومعنىً عويمكن أن يقال: إن املصلحة كاملنف 

مصلحة املضار فهو جدير أن يسمى  صيل أو استبعاد حت
 )٣(

.  

مضار فهو جدير أن ستبعاد للللمنافع أو ا كل ما فيه نفع من جلب يتلخص مما سبق أن       

واملصلحة   ،فحقيقة املصلحة يف اللغة درء مفسدة وجلب منفعة  ،يسمى مصلحة 

  . األصوليني مرتادفان فواالستصالح يف عر

 الح:صطاال يف املصلحة 

"عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مرضة" :الغزايل بقوله ها عرف 
)٤(.  

"ود الرشع بدفع املفاسد عىل اخللقاملحافظة عىل مقص "عرفها الزركيش بقوله  
 )١(

.  

 

 . )٢٦٠ص(قنع، ىل ألفاظ املع.  البعيل، املطلع )٦٠٦/ ٣انظر: ابن املربد، الدر النقي ( )١(

 .)٢٢٩/ ١( قاموس املحيط لادي، الفريوز آب, وا)٥١٧/ ٢نظور، لسان العرب (مانظر: ابن  )٢(

 .)٢٨ص( أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي انظر: البغا، )٣(

 .)١٧٤/ ١انظر: الغزايل، املستصفى ( )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٥١ 

ا ا ازل و  تا ا  

نفعة  مهو أن يرى املجتهد أن هذا الفعل جيلب "ابن تيمية بقوله  اإلسالموعرفها شيخ  

"يه ينفالرشع ما راجحة وليس يف 
 )٢(

  

أن حقيقة املصلحة هي منفعة مقصودة عند الشارع   هذه التعريفات  خالل ن م يظهر و

فكل مصلحة تنايف مقصود   ،ما ينافيها عدم وجوديراها املجتهد بعد سرب نصوص الرشيعة و

لقة عن دليل  طفهي مصلحة م  ،الرشع أو ال تنافيه ولكن تساوي املفسدة فهي مفسدة مهدرة

  .كتاب والسنة ي عام يعلم بال ألصل رشعجع  تر نها لك وإلغاءعتبار ا

  "ألن وذلك ومما جيدر ذكره هنا أن الرشيعة اإلسالمية راعت املصالح يف كل مقرراهتا، 

مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها،  

لرمحة إىل  ر، وعن ا جلو اإىل  عن العدل خرجت لها؛ فكل مسألة ك ومصالح كلها، وحكمة 

، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل البعث؛ فليست من الرشيعة وإن أدخلت  ضدها

"يلفيها بالتأو
 )٣(

وضع الرشائع إنام هو ملصالح العباد يف العاجل  " يقول اإلمام الشاطبي  .

"واآلجل
  ثم املصلحة.ف وهلذا فحيثام وجد الرشع   .)٤(

اها عىل وفق مصالح العباد،  ام الرشع فوجدنرينا أحكستق ا اإن": السبكي قال ابن

للمعتزلة. فحيث  وذلك من فضل اهللا تعاىل وإحسانه، ال بطريق الوجوب عليه، خالفاً 

ثبت حكم، وهناك وصف صالح لعليّة ذلك احلكم، ومل يوجد غريه، حيصل ظن أن ذلك  

أن   مجاع عىل اإلهم بعضقد اّدعى العمل بالظن واجب. ووالوصف علة لذلك احلكم، 

 

 .)٨٣/ ٨( الزركيش، البحر املحيط  )١(

 . )٣٤٢/ ١١( اوى، جمموع الفتةابن تيمي )٢(

 .)١١/ ٣( إعالم املوقعني البن القيم  ،ابن القيم  )٣(

 .)٩/ ٢( بي، املوافقاتالشاط )٤(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٥٢ 

  .)١( "وعة ملصالح العباداألحكام مرش

ات اخلمس،  واملصلحة املقصودة هنا هي املصلحة الرشعية املتمثلة يف حفظ الرضور

الرشيعة وضعت للمحافظة  عىل أن  -بل سائر امللل-يقول الشاطبي: فقد اتفقت األمة 

ا عند  وعلمه - للعقوا ال،وامل نسل،وال  ، الدين، والنفس :وهي-عىل الرضوريات اخلمس 

وال شهد لنا أصل معني يمتاز برجوعها  ،لرضوري، ومل يثبت لنا ذلك بدليل معنياألمة كا

 . )٢( الءمتها للرشيعة بمجموع أدلة ال تنحرص يف باب واحدإليه، بل علمت م

صود الرشع من  قيقول الغزايل: نعني باملصلحة املحافظة عىل مقصود الرشع وم

لهم ونسلهم وماهلم، فكل ما نهم ونفسهم وعقعليهم دي فظ حي أن مخسة: وهواخللق 

فهو   يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول

  .)٣(مفسدة ودفعها مصلحة 

  :)٤(أنواع تتنوع المصلحة من حيث اعتبار الشارع الحنيف لها إلى ثالثة 

وهذا النوع   ،يتهاارع لدليل عىل قام اد وقارع ة عند الشمصلحة معترب األول: النوع 

ة فإذا  ألن املجتهد ينظر إىل قصد الشارع يف األحكام املرشوع ؛من طريقه جاء دليل القياس

وازل املستجدة فإذا حتققت أخذت حكم  ظهرت له املصلحة بعينها حققها يف الوقائع والن

 

 .)٤٣/ ٣إلهباج رشح املنهاج (ابن السبكي، ا )١(

 .)٣١/ ١الشاطبي، املوافقات ( )٢(

 .)١٧٤ص( الغزايل، املستصفى )٣(

، يالشاطب ، )١٧٣/ ١، املستصفى (الغزايل، )١٦١/ ٤(انظر: اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،  )٤(

 .)٦٢٧/ ٢(االعتصام 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٥٣ 

ا ا ازل و  تا ا  

 .)١(  عليهاقياس لالواقعة املرصح بحكمها با

وهي حفظ العقل متحققة يف النبيذ وإن احلاصلة يف حرمة اخلمر ة املرشوع ة صلحملا ذلك: المث

  . دليل القياسعله اخلمرة فتكون حمرمة بألنه يفعل بالعقل كام تف ،مل يدل عليه دليل بعينه 

  فال يصح التعليل مصلحة شهد الرشع بردها وعدم األخذ هبا مطلقا  النوع الثاني:  

  ة يف املرياث. أرلرجل وامل ة بني ايوكالتس ،م عليهاهبا وال بناء احلك

املصلحة التي سكت الشارع عنها فلم يقم دليل عىل اعتبارها وال   النوع الثالث: 

وهي حمصورة يف العادات ال العبادات فإن الواجب  داخلة يف مقاصد الرشيعة  نهالك ،ردها

 .)٢( ة املرسلحة ني باملصلاألصولي  د يسمى عن وهي ما   فيها االتباع واالنقياد

 :)٣(ثالثة أقسام إلىمن حيث أهميتها،  المصالحوتنقسم 

، صالح الدين والدنيا َال ُبدَّ منها يف قيام م"وهي:  ،القسم األول: المصالح الضرورية -

ْنيَا َعَىل اْستَِقاَمٍة، َبْل َعَىل فَ  ِر َمَصالُِح الدُّ   اةٍ، َوِيف  َحيَ  َوَفْوِت َسادٍ َوَهتَاُرٍج بَِحيُْث إَِذا ُفِقَدْت َملْ َجتْ

اِن املُْبِنيِ اْألُ  ْرسَ ُجوُع بِاْخلُ ُ و". )٤( "ْخَرى َفْوُت النََّجاةِ َوالنَِّعيِم، َوالرُّ َسٌة،  وِريَّاِت َمخْ َجمُْموُع الرضَّ

يِن، َوالنَّْفِس، َوالنَّْسِل، َواملَْاِل، َوالَْعْقِل، َوَقْد َقالُ  َا ُمرَ َوِهَي: ِحْفُظ الدِّ   .)٥( "لة  كل ماَعاٌة يف وا: إِهنَّ

 

التي حيكم عليها باملصلحة املرسلة ال نظري  أن النازلة والواقعة والقياس،حة املرسلة  املصللفارق بني وجه ا )١(

 بالكتاب  ريبخالف النازلة التي حكم عليها بالقياس فإن هلا نظ ابتداء،هلا يف الكتاب والسنة بل احلكم فيها 

أصول الفقه   شعبان،ين زكي الد والقياس،ملوازنة بني املصالح املرسلة انظر لالستزادة: مبحث ا سنة.وال

 )١٨٦اإلسالمي (ص: 

 ).٢٣٨انظر يف بيان أنواع املصالح: أمحد الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، (ص )٢(

)، الشاطبي، ١٦٩-١٦١يل(صيل، شفاء الغلا)، الغز٩٦٤-٩٢٣/ ٢انظر: اجلويني، الربهان( )٣(

 ).  ٢٢-١٨/ ٢افقات(املو

 ).١٨/ ٢ت (ملوافقاشاطبي، اانظر: ال )٤(

 ).٢٠/ ٢(انظر: الشاطبي، املوافقات )٥( 



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٥٤ 

ح ابن عاشور أهنا  ورجَّ  ،رض من املصالح الرضورية العِ حفظ  عدَّ  يفوقد اختلف العلامء 

ينبغي مراعاهتا واالهتامم  ف  البد منها يف هذه احلياة ح الرضورية وهذه املصال ،)١( احلاجياتمن 

حفظ   ة الرشيعهم مقاصد ألن من أ ؛فيهاني  و أوذلك باملحافظة عليها وإلغاء كل ما يضعفها هبا 

 ريات اخلمس.ه الرضوهذ

ُ " يقول اإلمام الغزالي: ْمَسُة ِحْفظَُها َواقٌِع ِيف ُرْتبَِة الرضَّ وَراِت، َفِهَي  َوَهِذهِ اْألُُصوُل اْخلَ

مْ .، َوَحتْ املََْصالِِح،أَْقَوى املََْراتِِب ِيف  ْجِر عَ َس ِريُم َتْفِويِت َهِذهِ اْألُُصوِل اْخلَ َال  أَْن  ُل يتَحِ نَْها َيسْ ِة َوالزَّ

ائِِع الَّتِي أُِريد ِهبَا إْصَالحُ َتْشتَ  َ يَعٌة ِمْن الرشَّ ٌة ِمْن املَِْلِل َوَرشِ ْلِق، َولَِذلَِك َملْ ْختتَلِْف  ِمَل َعَليِْه ِملَّ  اْخلَ

قَ  ِ َنا َوالرسَّ ِريِم الُْكْفِر َوالَْقتِْل َوالزِّ ائُِع ِيف َحتْ َ ِب املُْْس الرشَّ   .)٢( "كِرِ ِة َوُرشْ

يِق   إِلَيَْها ُمْفتََقٌر "وهي:  ، الحاجية ي: المصالحالثان سملقا- ِمْن َحيُْث التَّْوِسَعِة َوَرْفِع الضِّ

ِحَقِة بِ املَُْؤدِّي ِيف  ِة الالَّ َرِج َواملََْشقَّ   -لَِّفنيَ كَ  املُْ طُْلوِب، َفِإَذا مل تراع دخل عىل َفْوِت املَْ  الَْغالِِب إَِىل اْحلَ

ْمَلةِ َعَىل ا ِع ِيف املََْصالِِح الْ املََْشقَّ ُج وَ رَ احلَْ  ْجلُ ِة، َوِهَي  ُة، َولَكِنَُّه َال َيبُْلُغ َمبَْلَغ الَْفَسادِ الَْعادِيِّ املُْتََوقَّ َعامَّ

نَاَياِت    .)٣( "َجاِرَيٌة ِيف الِْعبَاَداِت، َوالَْعاَداِت، َواملَُْعاَمَالِت، َواْجلِ

املكلف  ف مع مشقة كبريةدوهنا لكن وم من تقة حلياألن ا ؛ية دون الرضوراحلاجية  املصالح

فيها مشقة   فالرشيعة اإلسالمية كلها ميرسة وليس  ،رفع احلرج والضيق عنه لكي ي تاج إليها حم

  سعة.وهذه املصالح من باب التو

س عىل  ااألمور التي تكون هبا حياة الن" وهي: ، القسم الثالث: المصالح التحسينية-

الناس وال   لتهلكة وال يؤدي فقدها  واآلداب،لتجمل ل جعوتر م سبيل،قووأ أحسن وجه،

 

ومن قوله يف ذلك: وأما حفظ العرض يف الرضوري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل احلاجي.  )١(

 ).٢٤٠ة، صيعة اإلسالميرش(انظر: حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد ال

 )١٧٤، املستصفى (ص/ انظر: الغزايل )٢(

 ).٢١/ ٢فقات (، املواالشاطبي انظر:)٣( 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٥٥ 

ا ا ازل و  تا ا  

ْخُذ بَِام َيلِيُق ِمْن  ْألَ ا": كام يقول اإلمام الشاطبي و بمعنى آخرأ. )١( "يوقعهم يف شدة وضيق

نُُّب املَُْدنَِّساِت الَّتِي َتأَْنُفَها الُْعُقوُل  اِجَحاُت، َوَجيْ  َحمَاِسِن الَْعاَداِت، َوَجتَ َكاِرِم  ْسُم مَ قِ  لَِك َمُع ذَ الرَّ

  .)٢("ْألَْخَالِق ا

ال متس إليها احلاجة وتقوم احلياة من   كامليات هي دون احلاجية واملصالح التحسينية 

  ،وال شك أن احلاجيات والتحسينيات ختتلف من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان ،دوهنا

  . اتوريرت من الرض حتسينيات واليوم صا  قبل زمن يسري كانتأشياء فهناك 

 م ::ازلا  ادا 

   يطلق ويراد به العلم والفهم.  :الفقه في اللغة

أصل واحد صحيح، يدل عىل   واهلاء قاف الفاء وال" (فقه) جاء في مقاييس اللغة: 

: ال  نإدراك اليشء والعلم به. تقول: فقهت احلديث أفقهه. وكل علم بيشء فهو فقه. يقولو

لكل عامل باحلالل واحلرام: فقيه. وأفقهتك  يعة، فقيل م الرشعلك بذل . ثم اختصيفقه وال ينقه 

  .)٣("اليشء، إذا بينته لك 

عىل علم الدين لسيادته   وغلب هم له، باليشء والف الفقه: العلم " فقه:  وفي اللسان:

  .)٤("عىل املندل  دورشفه وفضله عىل سائر أنواع العلم كام غلب النجم عىل الثريا والعو

الرشعية العملية املكتسب من أدلتها   علم باألحكاملا "هو  ح:ال الصطفي افقه لا

  .)٥("التفصيلية 

 

 بترصف. )١٤٠احلكم الرشعي بني النقل والعقل(ص انظر: الصادق الغرياين، )١(

 ).٢٢/ ٢انظر: الشاطبي، املوافقات ( )٢(

 )٤٤٢/ ٤ابن فارس، مقاييس اللغة ( )٣(

 ). ٥٢٢/ ١٣ان العرب (سابن منظور، ل )٤(

 ).٢٨/ ١يف رشح املنهاج ( البيضاوي، اإلهباج )٥(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٥٦ 

الفعل نزل، والذي يدل يف اللغة عىل هبوط  دهتا ، ومامجع نازلة "  فهي يف اللغة: أما النوازل:

   .)١( "يشء ووقوعه. يقال: نزل عن دابته نزوالً. ونزل املطر من السامء نزوالً 

 )٢(.أو الناس قوم من شدائد الدهر تنزل بال دةالشدي، أو عظيمة اليبة املص  :زلة بالناويراد 

عظيمة سواء كانت متكررة  والنازلة تبعاً للمفهوم اللغوي يراد هبا احلوادث الشديدة ال

  احلدوث أم مستحدثة. 

  : اتعددت تعاريف العلماء للنازلة وإن اتفقت مضامينهالنازلة في االصطالح: 

ملستجّدات الطّارئة عىل  سائل أو اامل "بأهنا:  حيلي:لز وهبة ا الدكتور فعرفها  

، أو  توسع األعامل، وتعقد املعامالت، والتي ال يوجد نص ترشيعي مبارش املجتمع بسبب 

وصورها متعددة، ومتجددة، وخمتلفة بني البلدان أو   .اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها

  .)٣( "واألعراف املحلية األقاليم؛ الختالف العادات 

املشهورة بلسان  الوقائع واملسائل املستجدة واحلادثة  " أهناأبوزيد: ب ركها بوعرف 

  .)٤("العرص باسم النظريات والظواهر 

مشكلة عقائدية أو أخالقية او ذوقية يصطدم هبا املسلم يف  "ا: عزيز خلوف بأهنوعرفها عبد ال

  )٥(."رشعية   دقواع بناء عىل الءم وقيم املجتمعتحياته اليومية فيحاول أن جيد هلا حال ي

حكمها  مل يرد يف  النوازل وقائع وحوادث مستجدةفقه   مناملراد  ما سبق يظهر أن بناء عىل 

 

 ).٤١٧/ ٥اللغة ( مقاييس بن فارس،ا )١(

 ). ٢/٦٠٠). الفيومي، املصباح املنري (٥/٤١٧ابن فارس، مقاييس اللغة ( ).٧/٣٦٧د، العني (انظر: اخلليل بن أمح )٢(

ة  ). دار املكتبي للطباع٩هي (صى والعمل الفقووهبه الزحييل، سبل االستفادة من النوازل والفتا )٣(

 .م ٢٠٠١، سنة ١دمشق، ط -والنرش

 ). ٩/ ١يد، فقه النوازل (ر أبو زبك )٤(

 . ٧٦هـ) ص١٣٩٩( ١٦) السنة ٣٠-٢٩لعلمي: العدد (جملة البحث ا )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٥٧ 

ا ا ازل و  تا ا  

، وهي هبذا  حيتاج من الفقيه النظر فيها واستنباط حكم رشعي هلا ،تهادومل يسبق فيها اج ،نص

  ،لرشعيح حكمها اى واجتهاد الستيضاوتشمل مجيع احلوادث املستجدة التي حتتاج إىل فت

للغوي عن الرشعي إذا املعنى الرشعي هنا يكون أكثر ختصيصاً لتعلقه  ق املعنى ا وهبذا يفرت

  باحلوادث املستحدثة. 

غري مسبوق باجتهاد، أمر قد عرف عند الفقهاء قديام   مستحدثا كوهنا أمرا النازلة ب ولعل تقييد 

كتاب  دهم إال الوما عن ذا البلدأدركت ه"- ): هـ١٧٧ت وإن مل يشتهر، يقول اإلمام مالك (

  .)١("ة فإذا نزلت نازلة مجع األمري هلا من حرض من العلامء فام اتفقوا عليه أنفذهوالسن

نازلة إال والكتاب يدل عليها نصا أو مجلة  بأحدفليس تنزل  ") هـ٠٤٢ويقول الشافعي (ت 

")٢(.  

  :ت ا ادا: 

فليس من الرضوري   ،األشكال نوعة د أهنا مت جي امل العيف املسلمة  يف حال األقليات  اظر نال

وهي أغلبية من   بل قد تكون أقلية  ،أن تكون أقلية لكوهنا أقل عددا من أغلبية غري مسلمة 

  ث العدد لكن السيادة لغري املسلمني كام هو احلال يف ألبانيا.حي

  ريفتع هو لمة ليات املسميع أشكال األقوي جلااحل نظريفلعل من أمجع التعاريف يف 

وتعيش بني جمموعة   ،كل جمموعة من البرش تنتمي إىل اإلسالم(مد درويش بقوله: الباحث حم

  .)٣( السيادة عليها)ا وهل ، خمتلفة عنها يف الدين

  :را:ت اا ازل وواع اب وأ  ا 

 ن  حيث إ ،سالمياإل تمعملج  اسلمني يفملسلمة مقارنة بحياة اختتلف حياة األقليات امل

 

 ).٣٣٢/ ٦انظر: تفسري القرطبي ( )١(

 ). ٣١٣/ ٧الشافعي، األم ( )٢(

ت واإلمارة واجلهاد أطروحة علق هبا من أحكام يف العباداملسلمة وما يتاحممد بن درويش، األقليات  )٣(

 ).١٧ستري (صماج



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٥٨ 

  ،املخالف للرشيعة اإلسالمية فيها  يقطنون يات املسلمة حمكومة بقانون الدول التياألقل

  قد  قوع النوازل عندهمفإن ولذلك  ؛نفيذه يف حياهتم االجتامعية بتطبيقه وت وهم ملزمون

تمعية  ملج ف اعرااألىل تغاير ، هذا إضافة إسلمنيملد االنسبة لوقوعها يف بالختتلف أسباهبا ب

، وصعوبة التوقي من بعض املحظورات التي هي غري حمظورة قطعاً يف البالد التي  أيضا

سالمية، إضافة كذلك إىل إجلاء آحاد األقليات اإلسالمية أو  تقطن فيها األقليات اإل

س  فاظ عىل الكليات اخلمجمموعهم إىل بعض املعامالت التي يضطرون إليها من باب احل

   .هنأو إحدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٥٩ 

ا ا ازل و  تا ا  

 

  األول  المبحث

المصلحة المتعلقة بنوازل فقه األقليات اإلسالمية (التعريف   قواعد

  والتأصيل)

  مدخل:   

فأصوله بمثابة نظريات عامة يستطيع املجتهد   ،ول والفروعمتكامل األص اإلسالمي الفقه 

  اتس السيام األقليلح الناحقق مصاتتف من خالهلا ختريج الفروع املستجدة عىل األصول 

النوازل من روح الرشيعة  جتهدين الذين يستنبطون أحكام هم بحاجة للملمة فملسا

  ومقاصدها.

التي  من النوازل وإليها يرجع االستدالل يف كثري واملصلحة من أهم عنارص املقاصد 

ل إليه  وؤإىل ما ي فالنظر ،وثيق بمآالت األفعال ارتباطصلحة وللم ،وقعت يف دنيا الناس

  . ينبغي خترجيها عليه عند التنزيل فإهنام فروع له  التوقعفقه لواقع وا فقه يف د تهالفعل هام للمج

املجتهد يف التنظري الفقهي عند   تاج إليهافقواعد املصلحة أصولية كانت أم فقهية حي

حرر   بي رمحه اهللا طفاإلمام الشا ،النوازل الفقهية لألقليات املسلمة  الرشعي يف طالق احلكم إ

فيام يصلح بكل مكلف يف   -عند تنزيل األحكام -النظر ":قوله  عند اتافقملوذلك يف كتابه ا

شخص إذ النفوس ليست  نفسه، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص، دون 

  .)١( "يف قبول األعامل اخلاصة عىل وزان واحد

 

  .ة درء اة    ا: ا اول

 ار أهنا متفرعة عن قاعدةباعتباعد الفقهية القويف كتب  فقهاء هلذه القاعدةض اليتعر

لحة أهنا تضبط عملية  ووجه ارتباطها باملص ،وهي من القواعد الكلية الكربى (الرضر يزال)

 

 ).٢٥/ ٥الشاطبي، املوافقات ( )١(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٦٠ 

املوازنة بني  هنا تنظم حيث إ )املناط(بتحقيق  عند األصوليني  التطبيق والتنزيل املعروف 

مآالت  وهلا أيضا عالقة بمصطلح ( ،يمبالتقد  وأهيام أوىلرض عند التعاواملفاسد  املصالح

  ألن املقاصد مرتبطة بأفكار ثالثة:  ،) يف الفكر املقاصدياألفعال

وهذه من  فدرء املفسدة إزالة للرضر  ،ومآالت األفعال ،لحة ملصوا ،التعليل 

ر ذلك  ول وقد حرلامء األصعوجلب املصلحة من احلاجيات كام هو مقرر عند  ،الرضوريات

وباجلملة، فاملصالح التي  "تابه أضواء البيان عند قوله لشنقيطي يف كني اد األممالشيخ حم

ملفاسد املعروف عند أهل األصول بالرضوريات.  عليها مدار الرشائع ثالثة: األوىل: درء ا

مكارم  جلري عىل اوالثانية: جلب املصالح، املعروف عند أهل األصول باحلاجيات. والثالثة: 

األصول بالتحسينيات والتتميامت. وكل هذه  روف عند أهل املعادات، علا وحماسنخالق األ

  .)١( "أقوم الطرق وأعدهلا املصالح الثالث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي 

  :مفهوم القاعدة

قدم يف  مفدفع املفسدة عند تعارضها مع املصلحة  ،زالتها ورفعهادرء املفسدة يعني إ

  الرشيعة. الشارع وروح  قصودايف ملنمألن املفسدة رضر  ؛غالبال

 ةا  ازل:ت اا  

قليات املسلمة عندما تتعارض املصلحة  ة املتعلقة باألالنوازل الفقهي يف  كثرياً  الفقهاءيرتدد 

لكن   التعارض،د واملفاسد عن لذلك تظهر أمهية املوازنة بني املصالح ؛مع املفسدة أهيام يقدم

  )٢(ق من أمرين:وازنة أن يتحقامل قبلقيه للف البد

عن مسائل  ألن البحث  ؛يف جمتمع األقليات املسلمة  النازلة فعال  وقوعاألول: التحقق من 

  تقع وإجياد هلا حكم قبل وقوعها مكروه عند السلف.  مل

 

 ).٤٧/ ٣ي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (الشنقيط )١(

 ). ١٠٢-٩٩انظر: نايف الرويس، التقعيد األصويل (ص )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦١ 

ا ا ازل و  تا ا  

عىل الرشع  وذلك بعرضها  ، التحقق من وجود تعارض بني املصالح واملفاسدالثاين: 

  ألقليات املسلمة يف البالد الغري مسلمة.معرفة أحوال ا اللن خا ممآهل لنظر يفوا

ألن املفاسد متفاوتة كام   ؛واملصالحمن خالل معرفة مراتب املفاسد  بينهام ومن ثم يوازن 

هللا  ا  قه فمن وفَّ  " :وهذا ما أومأ إليه العز بن عبد السالم رمحه اهللا عند قوله  أن املصالح متفاوتة 

وهلا، ومقدمها من مؤخرها، وقد خيتلف  فاضلها من مفض عرفلح ملصاتب اللوقوف عىل تر

عذر اجلمع، وكذلك من وفقه اهللا  العلامء يف بعض رتب املصالح فيختلفون يف تقديمها عند ت

رتب   ضملعرفة رتب املفاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخفها عند تزامحها، وقد خيتلف العلامء يف بع

  .)١( "دفع مجيعها عذرد تا عنمنه ام يدرأفيختلفون في املفاسد

ومراتب املفاسد واملصالح ختتلف من حيث رتب املقاصد الرضوري واحلاجي  

فالفعل قد يكون مصلحة   ،عراف الناس وأحواهلم وأمكنتهم وأزمنتهموالتحسيني باختالف أ

ن  لذلك فنهى عابن القيم  نطفقد ف  لذلك ،يف مكان وزمان مفسدة يف مكان وزمان آخر

ال جيوز له أن يفتي يف اإلقرار واأليامن   "تفتي عند قوله:ملفتي عرف املسف ايعرأن   دون الفتوى

بام اعتاده هو من فهم تلك األلفاظ دون أن يعرف عرف   والوصايا وغريها مما يتعلق باللفظ 

  قها األصلية،خمالفا حلقائ فيحملها عىل ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان أهلها واملتكلمني هبا

  .)٢("وأضلضل لك عل ذ يففمتى مل 

يف تأصيل هذه القاعدة هو ختريج كثري من النوازل الفقهية عند األقليات   صنا الذي خيو

  ،بني املصالح واملفاسد بالنظر إىل أحكامها الرشعية  املوازنة هذه القاعدة من خالل املسلمة عىل 

ب  لوجووهي تتفاوت من حيث ا  ، هي املصالح فاملأمورات يف الرشيعة اإلسالمية 

ضا تتفاوت من حيث  واملنهيات يف الرشيعة اإلسالمية مفسدة وهي أي ،واإلباحة اب تحبالسوا

 

 ).٥٤/ ١ألنام (ام يف مصالح اكالعز بن عبد السالم، قواعد األح )١(

 ). ١٧٥/ ٤ني (، إعالم املوقعني عن رب العاملابن القيم  )٢(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٦٢ 

  نهيات هو تعارض بني املصالح واملفاسد. املأمور وامل فعند تعارض  ،احلرمة والكراهة 

ل مفسدة  رتب عليه حصوتأن املأمور به يرتك إذا وقد ذهب القرايف يف كتابه الذخرية إىل 

املفاسد أكثر من جلب املصالح وهذا ختريج عىل هذه   رءبد هتم رع االشاألن  ؛ة حمرم

  .)١(القاعدة

كم  كثري من النوازل الفقهية التي حتتاج حل  هذه القاعدة مفيدة للفقيه عند احلكم عىلو

  عىل سبيل املثال ال احلرص: ، ومنها رشعي عند األقليات املسلمة 

التخلف  يه. ذلك وتعاقبه علعل يف م منوجتر تي حتارب ارتداءهالن يف البلدا بخلع النقا

إذا  ف ،حصول مفسدة حضورهاإذا ترتب عىل يف بالد غري املسلمني صالة اجلمعة واجلامعة  عن

واملأمور به   جبتاناومها و هبام اً مأموروجدمها صالة اجلمعة وحضور اجلامعة نظر الفقيه حلكم 

عىل   صلحة خترجياً امل هذه عىل دم قمتبة عىل حصوهلا رت املاملفسدة ه ذهلكن درء  ،مصلحة 

 .  "درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة  ": قاعدة

ما ا:   را.  

 :ةا  

الذريعة بأهنا: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له، فمتى كان الفعل السامل   سدّ عرف قاعدة تُ 

لفعلن ذلك ا فسدة منعنا ميلًة إىل املسعن املفسدة و
)٢(

. 

أن يقوم عىل  لكن البد  ،أصل معترب ال يمكن للمجتهد االستغناء عنه  الذريعة  ة سدعداقو

إن صح التعبري يف استعامل هذا    ظنون ال أصل هلا فيكون متطرفاً قرائن حتى ال يقع املجتهد يف 

ألن املصلحة   ؛ل للمصلحة مكم نه حيث إولقاعدة سد الذريعة عالقة باملصلحة  ،األصل

 

  ).٣٨٥/ ١انظر: القرايف، الذخرية ( )١(

انظر: نارص بن عيل بن نارص الغامدي، جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول للقرايف   )٢(

 م. ٢٠٠٠ -ـ ه ١٤٢١ى، سنة رجامعة أم الق -)، رسالة ماجستري بكلية الرشيعة ٥٠٣/ ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٣ 

ا ا ازل و  تا ا  

وسد الذرائع هو الشق الثاين   ، ك أن تقع عىل املكلفودفع مفسدة توشعة منفجلب عن  عبارة

  مصلحة للمكلف.ا ورفعه سدةاملف فدفع ،دفع املفسدة والرضرمن املصلحة وهو 

ان  كوما كان وسيلة إىل احلالل  ، فام كان وسيلة إىل حرام فهو حمرم ،والذريعة هي الوسيلة 

 األسباب وما تفيض  فهو بحث يف الت األفعالبمآ عة لذريسد اهنا يظهر ارتباط  منو ،حالالً 

رق  وصل إليها إال بأسباب وطملا كانت املقاصد ال يت"ابن القيم عند قوله:  هإليه وهذا ما قرر

تفيض إليها كانت طرقها وأسباهبا تابعة هلا معتربة هبا، فوسائل املحرمات واملعايص يف  

ووسائل الطاعات والقربات  تباطاهتا هبا، وار ا اياهتىل غضائها إمنها بحسب إفهتها واملنع اكر

ابعة للمقصود، وكالمها  يف حمبتها واإلذن فيها بحسب إفضائها إىل غايتها؛ فوسيلة املقصود ت

مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعاىل  

ثبيتا له، ومنعا  قا لتحريمه، وتقي، حتمنهامنع رمها ويإليه فإنه حيووسائل تفيض  شيئا وله طرق 

، وإغراء  حريمللت إليه لكان ذلك نقضاً  املفضية أن يقرب محاه، ولو أباح الوسائل والذرائع 

 .)١( "للنفوس به، وحكمته تعاىل وعلمه يأبى ذلك كل اإلباء

  )٢( : منيستنقسم إىل قاإلسالمية املحرمات يف الرشيعة و

  ،ها باملحرمات حتريم مقاصدلعلم عىل تسميتل اأه صطلحقد او ،م لذاته حمرَّ  ول:األ

     . األيام اهللا جل وعال يوما منلذاته قبيح مل حيله  فاملحرم ،والزنا وغريهاوالقتل  ة أكل امليتك

  جنبية ألكتحريم الصالة يف أوقات النهي والنظر للمرأة ا ،م حتريم وسيلة وغاية حمرَّ  الثاين:

  .غريه فنقله من احلل إىل احلرمة  إليه   انظملكنه ل  حال أصله يف  فاملحرم لغريه هو  ،اوغريه

 

 ). ١٠٩- ١٠٨/ ٣(  إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،  )١(

املدخل إىل الفقه عبد امللك السعدي وآخرون: ). ١٠٨(الفقه انظر: عبد الوهاب خالف، علم أصول  )٢(

 ).٤١٤(ص اإلسالمي وأصوله

 



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٦٤ 

يف   ا حيصل لإلنسان رضروهي ما يكون بفقده ،فالقسم األول ال يباح إال عند الرضورة

وهي   ،والقسم الثاين وهو ما حرم وسيلة وغاية فإنه جيوز عند احلاجة  ،نفسه أو عقله أو دينه 

إىل درجة الرضر التي تعود عىل   صل يلكنه ال وضيق ىل اإلنسان حرج صل ع دت حي إذا فقتال

  النفس أو العقل أو الدين.

  ةا  ازل:ت اا  

  ؛الذريعة  ات املسلمة تواجهه نوازل فقهية هي بأمس احلاجة هلذا األصل وهو سدّ قلياأل

ا  ررنام قسد كار واملفادفع األرض وال شك أن ،ة معظي اً ألنه يدفع عنهم مفاسد وأرضار

نقول هلم   مثالً، البقر هافاملسلمون الذين يقطنون يف بالد اهلندوس التي يعبد في ،صلحة لألنامم

إشعال الفتنة بينكم   ملفسدة لتكن أضحيتكم غري البقر من هبيمة األنعام دفعاً  :ىيف عيد األضح 

  دة:عىل قاع اً خترجي عليكمعظيمة دة مفسيفيض إىل  ألن ذلك ؛وبني اهلندوس يف هذه البلد

  .)١( "عسد الذرائ"

ا ا :ا  ة.  

  اة: 

  .)٢(ما هو األهون عليه تبع من كل مذهب : أن خيتار املتاملراد من تتبع الرخص

املسلمة من   تأخذ املفتي يف النوازل الفقهية املتعلقة باألقليايف هذا املبحث:  ويقصد هبا

  .)٣( االجتهادية املسائل  يف  راءاآل م منون عليهكل مذهب األه

 

لكني خشية  للمفتي،جدا  هي قاعدة مفيدةفيمكن إدراج حتت هذا األصل الكثري من األمثلة والنوازل  )١(

 روع الفقهية.بذكر الفأتوسع  الة واخلروج عن مقصود البحث ملطاإل

 ).٣٨١/ ٨(الزركيش، البحر املحيط  )٢(

 )، املسودة آلل تيمية١٠٨/ ١١روضة الطالبني للنووي ( انظر حول مفهوم الرخص وحكم تتبعها: )٣(

تيسري ، ٣٩١/ ٢زايل: ، املستصفى للغ)٢٨٣/ ٤(ن القيم: بوما بعدها، إعالم املوقعني ال) ٢١٨(ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٥ 

ا ا ازل و  تا ا  

 :ت اازل ا ةا   

اإلسالمية بخاصة، وذلك  وبنوازل األقليات  القاعدة ذات تعلق أصيل بالنوازل عامة،

هم أموراً  ما يفرض علي لرفع احلرج الواقع عليهم حتقيقاً ال ختيالً، فكوهنم أقلية مسلمة يف بقعة 

رة إجياد تكييف فقهي هلذه األمور طاملا أهنا  مما يستدعي رضوها، ل منتنصال صعب عليهمي

  حلرج فعىل من ابتيل أن يقلد من أجاز. ختضع ملواطن االجتهاد، فإذا عمت البلوى ووقع ا

  الفقهاءالذي قصده مجهور  فاملذموم ،مطلقاً  ليس مذموماً  هبذا الشكل تتبع الرخصو     

أو كان تتبع   ،ذي يأخذ من األقوال ما وافق هواهالك عبث والي شهلت ما كان املقصد منه او ه )١(

أما تتبع الرخص يف   ،له  الرخص بقصد الذهاب للقول األيرس دون مصلحة متحققة مصاحبة 

وجود رضورة أو حاجة  ك املسائل االجتهادية التي ليس فيها نص قاطع ملقصد معترب رشعاً 

  .)٢(فال بأس به  الفقهية  نوازلمن ال  ثري ت املسلمة يف كلألقلياو حاصل  هامك ،ملحة 

ن  بل نضبط ذلك بام إذا كا ، األخذ من أقوال املذهب األيرس واألهون مطلقاً  :وال نقول

ألننا ال يمكن أن   ؛واملكاين يقتيض ذلك كام هو حال األقليات املسلمة حال املستفتي الزماين 

يه  فف مما يفيض إلال خيلحة وص املجح ال حيقق ملذهب الرافإذا كان ا ،نحقق املصحة إال بذلك

 

 لشوكاينإرشاد الفحول ل )،٩٣،٩٦/ ٤قات للشاطبي: (املواف ،)٢٥٤/ ٤( التحرير ألمري بادشاه

   .)٢٧٢(ص

التحبري رشح  )،٣٨٢/ ٨البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش ( )، ٩٩/ ٥(للشاطبي  انظر: املوافقات )١(

 ).٨/٤٠٩٠التحرير للمرداوي(

ل جمتهد قوله سألة بقويف كل موإال أخذ العامي ") وفيه: ٢٥٨/ ٧بن اهلامم (القدير للكامل  انظر: فتح )٢(

يمنع هذا من النقل أو العقل وكون اإلنسان يتبع ما هو أخف عىل نفسه من  أخف عليه. وأنا ال أدري ما 

ته، واهللا  ب ما خفف عن أمحي --قول جمتهد مسوغ له االجتهاد ما علمت من الرشع ذمه عليه، وكان 

 "اب.وسبحانه أعلم بالص



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٦٦ 

  وال يلزم ، فاألخذ به إعامل ملقاصد الرشيعة  ،واملذهب املرجوح حيقق هذه األمور ، من اآلثار

  وألنه  ،للمصلحة   أفتى به حتقيقاً ألنه مرجوح عنده لكنه   ؛القول املرجوحمل املفتي بمن ذلك ع

    .عد الشارمقصوىل مناقضة اجح يؤدي إ ريرى أن متسكه بالقول ال

اإلمام الشاطبي رأي اإلمام املازري املانع من الفتيا يف بعض املسائل   نقلفقد  ولذلك

يف   الرأي هذا  ناقشثم أتبع ذلك بتأييده، ولكنه  خصه،باملرجوح يف مذهب مالك واألخذ بر

  فتي أن ينظر يف مآالتالفقيه وامل ، وأن عىل ال ينبغي املنع املطلق واجلزم به موضٍع الحق، مبينًا 

من الفتيا باملرجوح يف   . فننقل أوًال كالم اإلمام املازري يف املنعنت راجحة عندهلو كااه، و تيف

  تعليق اإلمام الشاطبي.  ثم، )١( املذهب أو عند فقيه 

ويذكر عن اإلمام املازري أنه سئل: ما تقول فيام اضطر الناس إليه يف هذا  "قال الشاطبي: 

 سني اجلدب؛ إذ  اء أهل البدو يف ة فقرمعاملن م -املحظورات ورات تبيح والرض -زمان لا

قالوا لغرمائهم: ما  حيتاجون إىل الطعام فيشرتونه بالدين إىل احلصاد أو اجلذاذ، فإذا حل األجل 

عندنا إال الطعام، فربام صدقوا يف ذلك؛ فيضطر أرباب الديون إىل أخذه منهم، خوفا أن  

يون  ن من أرباب الدمن كاطرار ضواللفقرهم،  ٥هأكل أو غري أيدهيم بيفيذهب حقهم 

حرضيا إىل الرجوع إىل حارضته، وال حكام بالبادية أيضا، مع ما يف املذهب يف ذلك من  

صة إن مل يكن هنالك رشط وال عادة، وإباحة كثري من فقهاء األمصار لذلك وغريه من  الرخ

 

يشء آخر، ولو كان َثمَّ لزوم الفتوى بالراجح مطلًقا دون اعتبار لعلم يرى أهل ال ينبغي أن يعلم أن بعض  )١(

 والشاطبي والقرايف، – ننقل كام –مقتىض رشعي، وهو قول بعض احلنفية، وبعض املالكية ومنهم املازري 

 عدن الشافعية. وقول لونرشييس،وا قوليه، أحد يف

 واالعتصام للشاطبي ، )١٠٠٢-٩٩/ ٥للشاطبي( )، واملوافقات١٧٥/ ١ابن عابدين(حاشية ر:انظ        

. وللتوسع راجع:  )٥١/ ١)، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب (ص٧٦/ ٤(للقرايف، والفروق  )٢١/ ١(

 . )١٣٥-١١٧م عبد اهللا املطوع(صلعاصة تأصيلية العدول عن القول الراجح يف الفتيا والقضاء: دراس 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٧ 

ا ا ازل و  تا ا  

    بيوع اآلجال خالفا للقول بالذرائع.

جنس خمالف ملا   عن ثمن طعام هو طعام أخذ  حة باأرشت إليه إ أردت بام فأجاب: إن

  ، وال رخصة فيه عند أهل املذهب كام تومهت. فهذا ممنوع يف املذهباقتىض، 

حيمل الناس عىل غري املعروف املشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ ألن   ت ممنولس قال:

دعي  ي منوكثرت الشهوات، وكثر  ،انات كذلكيالورع قل، بل كاد يعدم، والتحفظ عىل الد 

الراقع،  فتوى فيه، فلو فتح هلم باب يف خمالفة املذهب؛ التسع اخلرق عىل ويتجارس عىل اللعلم ا

التي ال خفاء هبا، ولكن إذا مل يقدر عىل  ذهب، وهذا من املفسدات وهتكوا حجاب هيبة امل

  بضيقاحلارضة، و  منفذه إىل  عه عىل ملك يأخذ الثمن إال أن يأخذ طعاما؛ فليأخذه منهم من يب 

  بإشهاد من غري حتيل عىل إظهار ما جيوز. ثمن، ويفعل ذلكئع ال البا

ى بغري مشهور املذهب، وال بغري ما  الفتو  - وهو املتفق عىل إمامته -فانظر كيف مل يستجز 

لبث   ب ىل قاعدة مصلحية رضورية؛ إذ قل الورع والديانة من كثري ممن ينتصيعرف منه بناء ع

نحلت عرى املذهب، بل مجيع  م هذا الباب الفتح هلفلو  ه؟يلام تقدم متث والفتوى ك  العلم

عيت يف السؤال  اد لتياملذاهب؛ ألن ما وجب لليشء وجب ملثله، وظهر أن تلك الرضورة ا

  .)١( "ليست برضورة

و  لثم بحث اإلمام الشاطبي بعد ذلك النظر يف املآالت وعالقتها باألحكام والفتيا، و

  ت األفعال معترب مقصود رشعايف مآالنظر لا"ل: قاف لدى املفتي،ف ما يرجح كانت خال

ألفعال الصادرة عن  املجتهد ال حيكم عىل فعل من ا كانت األفعال موافقة أو خمالفة، وذلك أن 

اإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، مرشوعا ملصلحة فيه  املكلفني ب

كون غري مرشوع  قصد فيه، وقد يف ما  خالعىلل ولكن له مآ  فسدة تدرأ، جلب، أو ملتتس

قول يف  ، فإذا أطلق الملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل عىل خالف ذلك

 

 ). ١٠١-١٠٠/ ٥قات (، املوافالشاطبي )١(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٦٨ 

املرشوعية، فربام أدى استجالب املصلحة فيه إىل املفسدة تساوي املصلحة أو تزيد  األول ب

بعدم  قول يف الثاين لق الذا أطإ لكلقول باملرشوعية وكذ ا ق ا من إطالعهذا مانعليها، فيكون 

  مرشوعية ربام أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم

، إال أنه عذب املذاق حممود الغب، جار عىل  املرشوعية وهو جمال للمجتهد صعب املورد

  .)١("مقاصد الرشيعة 

ويعتربها   صالح واملفاسد يف املينظر ي فتأن امل مبيناً  ع آخروضضاًحا يف ميويزيد ذلك إ

من  ، فوإذا ثبت هذا"مرجًحا ولو خالفت القرائن الراجحة عنده، فريجحها عليها. فيقول: 

عنه، فقد يكون فيام يرتتب عليه من األحكام زائد عىل ما ينبغي بحكم التبعية ال   واقع منهيا

، أو نجيز  عل من ذلكوما ففيُرتك ، عليه من مقتىض النهي د شإىل أمر أ ، أو مؤدبحكم األصالة 

نظرا إىل أن ذلك الواقع وافق املكلف فيه دليال عىل  ما وقع من الفساد عىل وجه يليق بالعدل، 

ة إىل إبقاء احلالة عىل ما وقعت عليه؛ ألن ذلك  اجلملة، وإن كان مرجوحا، فهو راجح بالنسب

 أن النهي  ع األمر إىلفريج، يالنه د من مقتىض ول رضر عىل الفاعل أشخأوىل من إزالتها مع د

أقوى بعد الوقوع، ملا اقرتن [به] من القرائن   كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل اجلواز

، كام وقع التنبيه عليه يف حديث تأسيس البيت عىل قواعد إبراهيم، وحديث [ترك]  املرجحة 

يتم بوله؛ ألنه لو  كه حتى أمر برت - - املسجد، فإن النبي يف قتل املنافقني، وحديث البائل 

بدنه، فرتجح جانب تركه عىل ما فعل   قطع بوله لنجست ثيابه، وحلدث عليه من ذلك داء يف 

من املنهي عنه عىل قطعه بام يدخل عليه من الرضر، وبأنه ينجس موضعني وإذا ترك، فالذي  

  .)٢( "ينجسه موضع واحد

يويل اهتامًما بقضية  ، الذي إلمام الشاطبيىل البناء الفقهي لعوليس ذلك بمستغرب 

 

 ). ١٧٨-١٧٧/ ٥املوافقات ( الشاطبي، )١(

 ). ١٩١-١٩٠/ ٥الشاطبي، املوافقات ( )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٦٩ 

ا ا ازل و  تا ا  

لفقيُه الناَس عىل خالف املعهود لدهيم.  العرف وعوائد الناس، ويرى أن األصل أال حيمل ا

هو الذي حيمل الناس عىل املعهود الوسط فيام يليق  املفتي البالغ ذروة الدرجة "فيقول: 

  ل. وال يميل هبم إىل طرف االنحال ؛ فال يذهب هبم مذهب الشدة،باجلمهور

ر أن  عىل صحة هذا أنه الرصاط املستقيم الذي جاءت به الرشيعة؛ فإنه قد م والدليل

عىل التوسط من غري إفراط وال تفريط، فإذا خرج عن ذلك   احلملمقصد الشارع من املكلف 

ما عند  ويف املستفتني؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن املذهب الوسط مذم

  .)١("العلامء الراسخني 

  عىل هذا املنحى كثري من العلامء، بل هم اجلمهور.  د وافق وق

  .)٢( "ا قصد املفتي األخذ بالقول املرجوح مصلحة دينية جازوإذ " :السبكيقال 

وقد يكون فعل املرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كام   "  :ابن تيمية  اإلسالم وقال شيخ 

  .)٣("األعامل  يف عامة ملصلحة راجحة. وهذا واقع  حياناً أيكون ترك الراجح أرجح 

سالم ابن  إبراهيم إىل شيخ اإل السعودية يف وقته الشيخ حممد بن مفتي الديار  نسب  وقد

وهذا من  "إذا استدعى األمر ذلك عند قوله:  املرجوحتيمية ما يدل عىل جواز العمل بالقول 

جاز  لرضورة كتبه وهو أنه إذا ثبتت ا  بعضيف  اشيخ اإلسالم رمحه اهللا بناء عىل قاعدة ذكره

قضية، بل الرضورة تقدر   للمصلحة، وال يتخذ هذا عاماً يف كل  نظراً العمل بالقول املرجوح 

  .)٤( "بقدرها، واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

و قول مجهور أهل العلم، من  بالقول املرجوح ملصلحة راجحة ه الفتيافإن  ويف اجلملة:

 

 ). ٢٧٦/ ٥الشاطبي، املوافقات ( )١(

 ). ١١٠/ ١٠انظر: ابن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج ( )٢(

 .)٣٥٦/ ٢الفتاوى الكربى ( تيمية،ابن  )٣(

 ).٢٧٢/ ١١اوى ورسائل (فت الشيخ،بن عبد اللطيف آل  حممد بن إبراهيم  )٤(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٧٠ 

، وأكثر  )٤( ، وبعض الشافعية )٣( حد قوليه كام تقّدمبي يف أ، ومنهم الشاط)٢( ة ، واملالكي)١(ة ياحلنف

لزوم تفعيل   فال مانع وال حرج منومن َثمَّ  .)٦(اختيار شيخ اإلسالم كام تقدم، وهو )٥(احلنابلة 

  هذه الطريقة فيام يتعلق بفقه األقليات ملسيس حاجتهم إليها.

 :ا  

مقترص عىل  ألقليات املسلمة نوازل اوتطبيقه عىل من املذاهب  يرساأل لأن األخذ بالقو

التي ال   وأيضا هي يف النوازل ، وحالة معينة ألهنا صدرت مراعاة لوضع معني ؛حمل الفتوى

  ملقاصد الرشيعة. وحتقيقاً للحرج  ورفعاً باملصلحة  نص فيها ظاهر عمالً 

اا ى: اع ا ة. 
ا :ة  

فهو بالء يصعب   ، ورفع احلرج وجب التخفيف التي ت أسباب املشقة  من  البلوى شيوع 

  .)٧(االبتعاد عنه  عىل املكلف التخلص منه أو 

 :ت اازل ا ةا   

 

 . )١٧٦، ١٧١/ ١)، وحاشية ابن عابدين (١٧٦/ ١املختار ( الدر،  احلصكفي: انظر )١(

،  )٨٩/ ٥(املوافقات  الشاطبي،)، ٣٣٢/ ٢االعتصام ( الشاطبي،، )٢٥٧/ ٢انظر: حاشية الدسوقي ( )٢(

ء: دراسة تأصيلية يا والقضاقول الراجح يف الفتالعدول عن ال املطوع،  اهللا عاصم عبدوللتوسع راجع: 

 ). ١٣٥-١١٧(ص

 ) وما بعدها.١٧٧/ ٥املوافقات ( الشاطبي،انظر:  )٣(

 .)٣٤/ ١مغني املحتاج ( الرشبيني،ظر: ان )٤(

 ).٤٤٦/ ٦مطالب أويل النهى (،  الرحيباين)، ٤٨/ ١٥كشاف القناع (،  البهويتانظر:  )٥(

ت اجلامع لالختياراد موايف، أمح)، ٢٩-٢٨/ ٣٥، ١٩٨-١٩٤/ ٢٤( جمموع الفتاوي تيمية،ابن ظر: ان )٦(

 ). ١٣٩٠- ١٣٨٩/ ٣سالم ابن تيمية (لفقهية لشيخ اإلا

 ).٤٣٦-٤٣٤سالمية (صرفع احلرج يف الرشيعة اإليعقوب الباحسني،  انظر: )٧(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٧١ 

ا ا ازل و  تا ا  

املواطن التي يشكل املسلمون فيها  ، سواء يف أصل يف الرشيعة  قاعدة شيوع البلوى هلا

يس بالكم وإنام باملشقة واحلرج  عندها ل  فالعربةلية، لتي يشكلون فيها أقو املواطن ا أكثرية أ 

ن واقع األقلية املسلمة أكثر تعرضاً للحرج من غريهم  وصعوبة االحرتاز منه، ولكن ملا كا

بحكم إقامتهم بني ظهراين غري املسلمني، وكوهنم مستهدفني ترشيعياً واجتامعياً يف الغالب  

  دة آكد.هلذه القاع كانت حاجتهم

ام خففت عىل املكلف لرفع احلرج عنه بسبب شيوعه ن األحكم اً كثريد أن والناظر جي

فمن ذلك العفو عن سؤر اهلرة بسبب كثرة اختالطها بالناس وطني   ،نه ع االنفكاكوصعوبة 

  الشوارع لصعوبة االحرتاز منه.

   وعموم البلوىاملشقة العرس ومن أسباب  ،وقواعد املصلحة مبنية عىل رفع احلرج واملشقة 

ومل حيدد له ضابط معني إال أن   ،كونه حاجة أو رضورةل ؛ليشءجتنب ا يصعبث بحي

  ،"ووقوعها  " هذا إذا كانت املشقة "للمشقة عند قوله:  بني ضابط -اهللا  رمحه - الزركيش

يض املتحرية  وهلذا تتوضأ املستحاضة لكل فريضة، وتق  مل تراع املشقة فيه. فلو كان نادراً  عاماً 

  .)١("الصالة 

التحاكم أمام  يعد من نوازل األقليات اإلسالمية مسألة ولبلوى مما شاعت به ا ولعل

  جنس بجنسية غري إسالمية حتى حيصل صاحبها عىل حقوقه.، والتجنبية األ املحاكم

  

  

  

  

 

 ). ١٧١/ ٣الزركيش، املنثور يف القواعد الفقهية ( )١(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٧٢ 

ا ا:   وراتراتا١( ا(  

  :  اة 

ات،  راملحظو لرضورات تبيح قاعدة ا. )٢(  الرشيعة  يف لعظيمة من القواعد العامة املهمة ا

والترصفات   وهي مستندة لعرشات النصوص وهي قاعدة أصيلة من قواعد املصلحة، 

نِْزيِر  {. منها قوله تعاىل: )٣( والسنة الرشعية يف الكتاب  َم اْخلِ َم َوَحلْ َم َعَليُْكُم املَْيْتََة َوالدَّ َام َحرَّ إِنَّ

  }مٌ َوَال َعادٍ َفَال إِْثَم َعَليِْه إِنَّ اهللاََّ َغُفوٌر َرِحي غٍ  َباْضطُرَّ َغْريَ َغْريِ اهللاَِّ َفَمِن اِه لِ َوَما أُِهلَّ بِ 

  ] ١٧٣[البقرة:

 ت اازل ا ةا  :  

كثرياً ما تتعرض األقليات اإلسالمية لنوازل اضطرارية ال يستطيعون منها انفكاكاً،  

ة اخللطة، ومسألة وقوع  ألأة، ومسمسألة عمل املر خمارج رشعية هلا، ك نم للبحث عتلجئه

رشة يف مواطن األقليات اإلسالمية .. الخ، وهذه  النظر ال عن قصد عىل بعض املخالت املنت

  املخارج ال بد من كوهنا معتربة، ترفع عنهم حرجاً وتدفع عنهم ضيقاً واضطراراً.

تشمل  ة هي عام املسلمة وإنام  ختتص فقط باألقليات  القاعدة ال عىل أنه مما ُيعلم أن هذه 

نظراَ   ؛ ات اإلسالمية إليها أشداملسلم يف كل مكان طاملا حتققت رشوطها، ولكن حاجة األقلي

  لكثرة النوازل االضطرارية التي تلحقهم.  

ات ما  جيوز يف الرضورة ما ال جيوز يف غريها» «قد يباح يف الرضور"قال اإلمام الشافعي: 

 

 .)٤٦٦/ ٣سامع بجمع اجلوامع (، تشنيف امل). الزركيش١/٤٥ر (السبكي، األشباه والنظائ ابن انظر: )١(

ى عند السيوطي: املشقة جتلب التيسري، والرضر لفرع عىل قاعدتني من القواعد اخلمس الكربوهي بمثابة ا )٢(

ح القواعد رش : الزرقا يف، ونص عىل ذلك أيضاً )٨٣، ٧٦انظر: األشباه والنظائر للسيوطي (صيزال، 

 .)١٨٥الفقهية (ص

 ). ١٠٢٥، رقم ()٤٢٦/ ٧( حزم، املحىلابن  انظر: )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٧٣ 

ا ا ازل و  تا ا  

ن هذه القاعدة، حيث تقرر بناء عىل  ع لعبارات، فتنوعت ا)١( "باح يف غري الرضوراتيال 

الرضورات تنقل األحكام عن  "، و)٢("رة يف الرشعحمال االضطرار مغتف" ذلك أن 

  .)٣( "أصوهلا

، وقاعدة موازنة الرضرين.  "الرضورات تقدر بقدرها " دة األساسية:وهي مقرتنة بالقاع

تار أهون الرشين أو  ُخي "، و)٤( "بالرضر األخف الرضر األشد يزال"ن  ألك الباب فاملقرر يف ذ

ن؛ روعي أعظمهام رضًرا بارتكاب  إذا تعارض مفسدتا" ، بحيث )٥("أخف الرضرين 

  خيتار اختلفتا؛ وإن شاء، بأيتهام يأخذ – متساويتان ومها –من ابتيل ببليتني "ـ . ف)٦( "أخفهام

  .)٧( "دةرة يف حق الزياال للرضورة، وال رضوإ ال جتوز  احلرام  مبارشة ألن أهوهنام؛

دة عىل املسائل  ألجل ذلك التفريع عىل القاعدة: يقع اخلالف يف إجراء تلك القاعو

وهي قاعدة من قواعد املصالح من جهة كوهنا مبنية عىل   املختلفة، من باب حتقيق املناط.

ة  د من جهة كوهنا مبنيصاعد املقاحتصيل املصلحة ودفع املفسدة، وهي من جهة أخرى من قو

  شقة. مليرفع ا عىل أن الرشع

  

  

 

 

 ، عىل الرتتيب.)١٤٢/ ٤، ١٦٨/ ٤، األم (شافعيلا )١(

 ). ٣١٩/ ١٧لرب، التمهيد (ابن عبد ا )٢(

 ). ١٨٢/ ١الشاطبي، املوافقات ( )٣(

 ). ٢٨دة ()، وجملة األحكام العدلية: املا٨٨ابن نجيم، األشباه والنظائر(ص )٤(

 ). ٢٩لعدلية، املادة (جملة األحكام ا )٥(

 ).٨٩طي، األشباه والنظائر (ص)، السيو١١٢دة (اعن رجب، القواعد الفقهية، القاب )٦(

 ).٦٨/ ١( تايس ملجلة األحكام العدليةح األرش )٧(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٧٤ 

  :اّ ل  اورة: ا ادس

  .)١("احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة " القاعدة أن

  .)٢( وقد ترد بلفظ: احلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة اخلاصة 

  مفهوم القاعدة:

ة به  ايه والعنلرشع عىل توفريما حيرص امراتب اده أن فأصيل متمرتبط ب القاعدةمفهوم 

  ثالث:  ، واحلفاظ عليه بالنسبة لإلنسان

ا إذا مل يتناول املمنوع عنه؛ هلك، أو قارب. وهذا يبيح  : الرضورة: أوًال  بلوغ اإلنسان حد�

  . "الرضورات تبيح املحظورات" تناول احلرام، كام ذكرناه يف قاعدة

ا لو مللوهي ب :: احلاجة ثانيًا  هيلك، ولكن يكون  مل وع عنه؛جيد ما هو ممن وغ اإلنسان حد�

ت، ولكن يسوغ فعل بعض املمنوعات، بحسب  فيه جهد ومشقة، فهذا ال يبيح مجيع املحرما

  املوارد املختلفة وموازناهتا.

  .)٣(: الكاملية أو التحسينية: وهي ما يقصد من فعله نوع من الرتفه والزيادةثالثًا

ّزلت احلاجة منزلة  ن بشخص مالناس، أو خاصة حاجة عامة جلامعة من ا تذا وقعإ ف

  .)٤(ائر رشعية كثريةالرضورة يف جواز الرتخيص ألهلها، وهلذا نظ

  

  

 

ايس األت)، ورشح ٩١ص)، وابن نجيم، األشباه والنظائر، (٨٨راجع: السيوطي، األشباه والنظائر، ( )١(

 ). ٦٠٣هي، رقم (زرقا، املدخل الفق)، وال٧٥/ ١للمجلة، (

 ). ٣٢/ ٢قواعد ابن امللقن ( )٢(

 ). ٢٨٨/ ١ا عىل املذاهب األربعة (الزحييل، القواعد الفقهية وتطبيقاهت حممدراجع:  )٣(

د قواع). وذكر هلا ثامنية وعرشين تطبيًقا. وانظر: آل بورنو، موسوعة ال٢٩٥-٢٨٩/ ١املرجع نفسه: ( )٤(

 ).٦٨/ ٣الفقهية (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٧٥ 

ا ا ازل و  تا ا  

 :ت اازل ا ةا   

وهذه القاعدة الفقهية تعترب من قواعد األحكام من جهة كوهنا مبتناة عىل أحكام رشعية  

التيسري،  ، وحتقيق الرضر فعتراعي رمن جهة كوهنا  املصالح ها، وهي من قواعد ندة مامستف

  عامة فروعها التفصيلية باالستقصاء والتدبر. الرشيعة املعتربة يف  دومها من مقاص

اإلسالمية كلهم أو بعضهم حاجة ما نّزلت احلاجة منزلة الرضورة   األقلياتفإذا اعرتت 

  يف جواز الرتخيص ألهلها. 

التوسع والتسهيل فيام يسع   ىل مبنية عنا بأن احلاجة عن الرضورة ه  احلاجة فرتق تلكن  

بنى الرضورة عىل لزوم فعل ما ال بد منه للتخلص من  العبد تركه، بخالف الرضورة؛ ألن م

ومن   األحاد عهده تلزم العبد وال يسعه الرتك، واحلاجة العامة إذا وجدت جازت يف حق 

  .)١( حاجة ليست له 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ). ٦٨/ ٣عد الفقهية (سوعة القوانظر: آل بورنو، موا )١(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٧٦ 

  بحث الثانيمال

وكيفية  األقليات اإلسالميةزل فقه ة في نواعد المصلحاستعمال قوا ضوابط

  .هاابتناء أحكام نوازل األقليات علي
  

  ضوابط استعامل قواعد املصلحة يف نوازل فقه األقليات اإلسالمية.: ا اول

عملية ليست   ،عهمقيف وا اعملية استعامل قواعد املصلحة يف نوازل الفقه األقليات وتفعيله

  وترسم واقع تنزهلا، ومن هذه الضوابط:   سريها،  ابط تضبطبد من ضومرسلة، بل ال 

 رفع حرج عن املسلمني. افيهوحدى الرضوريات اخلمس إت كون املصلحة مندرجة حت -١

  عمومية املصلحة جلميع األقلية املسلمة.- ٢

 ة للمفسدة ال اعتبار هلا.ياملساو أما املصلحة املرجوحة أو ،كون املصلحة قطعية راجحة  -٣

  .)١(بحيث ال تنايف أصًال من أصوله وال دليالً من دالئله ،عالرشد حة ملقصومة املصلمالئ -٤

 ن تكون املصلحة معقولة يف ذاهتا، ال من قبيل التعبدات أو ما جرى جمراها من املقدرات.أ -٥

أن يكون األخذ هبا لرفع احلرج يف الدين أو حفظ أمر رضوري- ٦
 )٢(

. 

لح املرسلة يرجع إىل  ل املصاأن حاص "وذلك د، وصل هبا إىل التخفيف ال التشديتأن ي- ٧

وأيضا مرجعها إىل حفظ الرضوري من باب   حفظ أمر رضوري، ورفع حرج الزم يف الدين،

احلرج   ما ال يتم الواجب إال به .. فهي إذا من الوسائل ال من املقاصد، ورجوعها إىل رفع 

  .)٣( " التشديدىل ف ال إي راجع إىل باب التخف

 

 ).٦٢٦/ ٢ي، االعتصام (طبالشا )١(

 .)٥٨(ص ختلف فيها يف الفقه اإلسالميراجع: لالستزادة أثر األدلة امل )٢(

 ).٦٣٢/ ٢الشاطبي، االعتصام ( )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٧٧ 

ا ا ازل و  تا ا  

ومما يعني عىل ذلك معرفة الظروف   ،جيداً  اً ها تصورعة وتصورة بالواقاملعرفة الدقيق- ٨

ألن احلكم عىل   ،ة واألعراف املحيطة يف البلد التي يقيم فيها األقليات املسلمة الزمانية واملكاني

 اليشء فرع عن تصوره.

ما ة.اإلسالميلقة باملصلحة يف فقه األقليات عة املتيموانع استعامل القواعد األصول: ا  

فلها   قواعد املصلحة يف نوازل فقه األقليات ضوابط جيب أن تراعى املالستعن كام أ

  كذلك موانع جيب أن يتوقف األمر عندها، ومن هذه املوانع:

وقد روي ذلك   ،أما النص الظني فإن املصلحة ختصصه  ،معارضة املصلحة لنص قطعي - ١

كنا مع النبي   ، قال:--خديج  رافع بن عن ، يعمل بحديث إكفاء القدورملفإنه  ،عن مالك

--  ًفعجل القوم، فأغلوا هبا القدور، فجاء رسول وإبالً  بذي احلليفة من هتامة، فأصبنا غنام ،

فجوز اإلمام مالك أكل   .)١( من الغنم بجزور ثم عدل عرشاً  ،، فأمر هبا، فأكفئت--اهللا 

 )٢( اس.باملصلحة ورفع احلرج عن الن الً سمة عمق الطعام قبل ال

املصلحة املقصودة ال بد من  ، باملصلحة ولو عارضت النصوص اط بالعملدم اإلفرع - ٢

املصلحة املعتربة رشعاً ليست بذاهتا دليالً مستقالً، بل "متها ملقاصد الرشيعة، وذلك ألن مالء

ىل حفظ الكليات اخلمس، عتي تقوم لهي جمموع جزئيات األدلة التفصيلية من القرآن والسنة ا

مدلوهلا أو تعارضه، وقد أثبتت حجية املصلحة عن طريق   ف املصلحة أن ختال عقالً  فيستحيل

اجلزئية فيكون ذلك من قبيل معارضة املدلول لدليله إذا جاء بام خيالفه، وهذا  النصوص 

 

لم: كتاب ) ومس٢٥٠٧م بجزور، رقم(الغنالرشكة، باب من عدل عرشاً من  البخاري: كتابأخرجه  )١(

 ). ١٩٦٨الذبح بكل ما أهنر الدم، رقم(باب جواز األضاحي، 

 ). ١٩٨/ ٣الشاطبي, املوافقات ( انظر: )٢(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٧٨ 

 .)١("باطل

وقد أشار ابن القيم  : سة اإليها م ة  ال متومهة، واحلاجأن تكون النازلة متحققة وواقعة فعالً  - ٣

عام ينفعهم من الواقعات، ومل يكونوا يسألونه عن  - -لنبي يسألون ا بة كانواالصحا إىل أن

قدرات واألغلوطات وعضل املسائل، ومل يكونوا يشتغلون بتفريع املسائل وتوليدها، بل امل

  .)٢( فأجاهبملوا عنه أمهمهم مقصورة عىل تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع هبم أمر س أنت

معتربة  يم قواعد األصولية يف فقه األقليات وراء حتك جنيها من راد املصلحة املأن تكون  - ٤

 صوص الوحي أو تفوهتا.، فال تعارض نرشعاً 

املجتهد فيها واملراد إثبات جوازها أو الرتخص فيها تبعاً لداللة قواعد  أال تكون املسألة  - ٥

 املصلحة من مسائل العقيدة.

أهل الفقه واحلديث   لسنة، وهمئر أهل ار وساال خالف بني فقهاء األمصا"رب: لابن عبد ا قال

كام إال داود بن عيل بن خلف األصفهاين ثم يف نفي القياس يف التوحيد وإثباته يف األح

  .)٣( "البغدادي ومن قال بقوهلم

وى  اتباع اهل ألي عذر كان، يفيض إىل  فالغلو يف تتبع الرخص ، عدم الغلو يف تتبع الرخص - ٦

  وانخرام نظام الرشيعة.

أخرجني عن هواي  : امي نازلته عىل املفتي؛ فهو قائل له ا عرض العفإذ "بي:الشاطقال 

 

  ).١١٠، ضوابط املصلحة (صالبوطي )١(

ة وانظر: منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل املعارص ). ٥٧/ ١ابن القيم، إعالم املوقعني (انظر:  )٢(

)١٤٠/ ١.( 

 ). ٨٨٧/ ٢وفضله ( ، جامع بيان العلم ابن عبد الرب )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٧٩ 

ا ا ازل و  تا ا  

يف مسألتك قوالن؛ فاخرت  "أن يقول له:  -واحلال هذه-؛ فال يمكن " اتباع احلق ودلني عىل

أن   ا جيه من هذن . فإن معنى هذا حتكيم اهلوى دون الرشع، وال ي"لشهوتك أهيام شئت؟ 

احليل التي تنصبها النفس، وقاية عن القال  من مجلة  نه حيلة مل؛ أليقول: ما فعلت إال بقول عا

  .)١( "األغراض الدنيوية والقيل، وشبكة لنيل 

ا قليات اإلسالمية عىل قواعد املصلحة،  األكيفية ابتناء أحكام نوازل فقه  : ا

  لك: ذوحاجة الفقيه واملفتي إىل معرفة 

ي فتواه عىل مقاصد الرشيعة  مة أن يبن ات املسلألقليللفقيه واملفتي يف نوازل فقه ا ينبغي

تهادية الغري ثابتة بنص أو  شك أن هذا يف املسائل االج وال ،ومالئمة هلا موافقة بحيث تكون 

قاس  يأنه ال وال يعني ذلك  ، ال تتغري بموجب املصالح البرشية املتغرية املتجددةألهنا  ؛إمجاع

عنى املناسب الذي ألجله رشع  ليها باملل تقاس علنوازله نظري من الكتاب والسنة بل ااعىل م

  .احلكم

ه األقليات عىل قواعد املصلحة البد له من ضوابط حتى تكون  نوازل فق يف ابتناء احلكم و

الفتوى منضبطة موافقة ملقاصد الرشيعة وحمققه للمصالح التي قصدها الشارع من ترشيع  

ا قبل ابتناء احلكم  استحضاره ي للمفتي ينبغ الضوابط مبثوثة يف كتب العلامء حكام وهذهاأل

  النازلة الفقهية وهي:  عىل

 إىل دليل أو مسوغ رشعي. استناد الفتوى   - ١

ألن  " ؛شارع من وجه  العاملني عىل حد قول الشاطبي أن املفتي  الفتوى الرشعية تبليغ عن رب

 يكون فيهألول ا، وإما مستنبط من املنقول؛ فا هل عن صاحبومن الرشيعة؛ إما منق يبلغه ما 

 

 ).٩٧/ ٥( تالشاطبي، املوافقا )١(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٨٠ 

وأمرها   ،ن شأهنا عظيملذلك كا ،)١( "مقامه يف إنشاء األحكام والثاين يكون فيه قائًام ، مبلغاً 

أو   ،أو إمجاع معترب ،--أو سنة رسوله  ،بد أن تعتمد عىل نص من كتاب اهللافال  ،خطري

  اطأو لتحقيق من ، أو لعموم بلوى ،ة سدة حقيقيفدرء ملأو  ،أو سد لذريعة  ،قياس صحيح

ل يشء واملرجع يف ك " ابن تيمية  اإلسالميف كل املجاالت كام قال شيخ  هل اخلربةستعانة أبا

   .)٢("إىل الصاحلني من أهل اخلربة به 

للهوى واحلكم  لن يكون ،هذا الضابط يف حكمه عىل النوازلعىل املفتي  عندما يعتمد 

  سالمية.عة اإللصادرة موافقة ملقاصد الرشيم ا ا كون األحكت وس ،بالتشهي جمال

 ملا يؤول إليه الفعل. املفتي وذلك بنظر ،به ملقاصد الرشيعة املفتيمن موافقة الفعل التحقق   -٢

أصل معترب مقصود رشعا حيث  اإلمام الشاطبي رمحه اهللا نص عىل أن النظر يف مآالت األفعال 

ة، وذلك خمالف د رشعا كانت األفعال موافقة أو وعترب مقصميف مآالت األفعال  النظر  ": يقول

أو باإلحجام إال بعد  د ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أن املجته

إذن املقصود من  ،)٣( "ملصلحة فيه تستجلب نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، مرشوعاً 

احلل واحلرمة بنتائجه وفق   ثعل من حيفمصطلح مآالت األفعال هو ربط مرشوعية ال

  لف.قاصد املكمارع ال صد الشمقا

  :أصل املآل الكتاب والسنة  اعتبار عىل وقد دل 

  مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب  ُّ  تعاىل: الكتاب: قال 

، وقد واآلية أصل يف قاعدة سد الذرائع .)٤(  َّ حض  جض مص خص حص مس خس حس جس

 

 ). ٢٥٥/ ٥شاطبي، املوافقات (ال )١(

 ).٢٤/ ٤، الفتاوى الكربى (ابن تيمية )٢(

 ). ١٧٧/ ٥ي، املوافقات (الشاطب )٣(

 ). ١٠٨سورة األنعام: آية ( )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨١ 

ا ا ازل و  تا ا  

  إذا ترتبت عىل فعله مفسدة.اً تحال قبيحسيستدل هبا عىل أن احلسن قد ي

  داللة:جه الو

   جل جاله عدواً ثان التي تعبد من دون اهللا والطعن يف األديان يؤول إىل سب اهللاسب األون أ

  فهذه اآلية تدل عىل اعتبار مآل األفعال.  ،بغري علم

  .)١("عن الوصال يف الصوم  --هنى النبي  "ة: السن 

  وجه الداللة:  

قال  ،السننلواجبات وثري من اكلف كمللل من العبادة ويضيع عىل امل ايؤول إىل  أن الوصال

ما يشق عليهم وأما الوصال هبم يوما ثم  حتريمه الشفقة عليهم لئال يتكلفوا وسبب "  :النووي

يوما فاحتمل للمصلحة يف تأكيد زجرهم وبيان احلكمة يف هنيهم واملفسدة املرتتبة عىل الوصال 

شوعها الصالة بخن إمتام لدين مالتعرض للتقصري يف بعض وظائف اوالعبادة  وهي امللل من

  .)٢( "وعة يف هناره وليله واهللا أعلموأذكارها وآداهبا ومالزمة األذكار وسائر الوظائف املرش

أن املفتي يف النوازل الفقهية املتعلقة باألقليات املسلمة ال يمكن له حتقيق مقاصد   اخلالصة:

إليه   بام يؤول ون النظر عية دلألحكام الرش إصدارهملصلحة عند ابقواعد  لالرشيعة والعم

بوقوع املستفتي بحرج   بتتسبوقد  ألنه سيفتي بالنازلة  ؛ألنه سيناقض مقصود الشارع ؛الفعل

  والنتيجة سيكون مناقض ملقصود الشارع. ،ومشقة وليس يف دين اهللا من شطط

 مان واملكان.زة حلال ال بومناس  ،أن تكون الفتوى غري خمالفة للعرف - ٣

عرف وحال الزمان  يف نوازل األقليات املسلمة للار احلكم صدإعند  لفقيه املفتي وا مراعات 

 

م، تاب الصيا) ومسلم: ك ١٩٦٥رقم(نكيل ملن أكثر الوصال، الت أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب )١(

 ). ١١٠٢وم، رقم(صباب النهي عن الوصال يف ال

 ). ٢١٢/ ٧رشح النووي عىل مسلم ( )٢(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٨٢ 

قال أبو   ،ملقاصد الرشيعة  وب املصلحة وفيه رفع حرج عن الناس وحتقيقاً واملكان هو من رض

ال يصح   ،وال شك أن مراعاة العرف الذي ال فساد فيه رضب من رضوب املصلحة  ، "زهرة: 

ينا به مناسبة الفتوى حلال الزمان  لشاطبي مبوقال ا ،)١( "ه بل جيب األخذ ب ،يرتكه الفقيه  نأ

تعرض مسألتك عىل الرشيعة، فإن صحت يف ميزاهنا، فانظر يف  وضابطه أنك  " واملكان وأهله 

  ىلمآهلا بالنسبة إىل حال الزمان وأهله، فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة، فاعرضها يف ذهنك ع 

ت مما تقبلها العقول عىل  وم إن كانعىل العمإما  فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها العقول،

الئقة بالعموم، وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ،   العموم، وإما عىل اخلصوص إن كانت غري 

  .)٢("فالسكوت عنها هو اجلاري عىل وفق املصلحة الرشعية والعقلية 

اعد  ىل قوا ترك بناء الكعبة ومل يعدها إمعند - -ي بويدل عىل هذا الضابط فعل الن

ث عهد  لوال أن قومك حدي " ، وفيه: يا عائشة من نفور الناس عن اإلسالمهيم خوفا براإ

بجاهلية، ألمرت بالبيت فهدم فأدخلت  فيه ما أخرج منه، وألزقته باألرض، وجعلت له بابني  

 ،)٣( " اس إبراهيم عليه السالم سبلغت به أفبابا رشقيا وبابا غربيا، فإهنم عجزوا عن بنائه، 

حديث عهد بجاهلية ألمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت  شة لوال قومك يا عائ "  : البخاريويف 

ه ما أخرج منه، وألزقته باألرض، وجعلت له بابني، بابا رشقيا، وبابا غربيا، فبلغت به  في

  .)٤( "أساس إبراهيم

  رك بعض االختيار خمافة أن يقرصتباب من  " :بقوله وقد ترجم البخاري هلذا احلديث  

 

 ). ٣٥٣ص: (وفقهه و زهرة، مالك حياته وعرصه وآراؤه أب )١(

 ). ١٧٢/ ٥الشاطبي، املوافقات ( )٢(

ي من كة، ذكر العلة التان يف صحيحه: باب دخول من حب) واب٢٦٠٢٩أخرجه أمحد يف املسند: رقم( )٣(

 ). ٣٨١٦يم، رقم(ىل قواعد إبراهع اقترص القوم يف بناء الكعبة أجلها

لعلم، باب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقرص فهم بعض الناس عنه فيقعوا أخرجه البخاري: كتاب ا )٤(

 ).  ١٢٦يف أشد منه، رقم(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨٣ 

ا ا ازل و  تا ا  

  .)١( "عوا يف أشد منه س عنه فيقبعض النافهم 

 أن الفتوى تقدر بسببها وتتغري بتغيريه. - ٤

 ،ذا الضابط من أهم الضوابط التي تبنى عليه األحكام الرشعية يف نوازل األقليات املسلمة ه

ت املصلحة فلم تكن للد أو تبد بفام بني احلكم فيه عىل قواعد املصلحة فتغريت قوانني ال

ألن  ؛ى تتغري وتتبدل بام توافق احلال والعرف اجلديدفإن الفتوالسابق  هي يف متحققة كام 

    .)٢(  بقدرهااحلاجة تقدر الرضورة و

  

  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

 

 ).٣٧/ ١م، (صحيح البخاري: كتاب العل )١(

 ).٤/٤٢١ي، املوافقات (انظر: الشاطب )٢(



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٨٤ 

  

:ا  

ائج  تيل عدة نمع قواعد املصلحة وتعلقها بنوازل األقليات اإلسالمية ظهرت  وبعد هذه اجلولة 

  خص بعضها بالذكر فيام يأيت: أ

ا  ال ختلو واقعة من حكم هللا تعاىل، مم زلة، وأنه رهتا لكل نالرشيعة اإلسالمية ومسايشمول ا 

براعة علم األصول، ومقدرته عىل مسايرة مستجدات األمة ونوازهلا يف كافة   يؤكد عىل 

 العصور.

ييفها أصولياً وفقهياً،  وتك ،كشفت الدراسة أن بحث نوازل األقليات اإلسالمية ودراستها 

 كل زمان ومكان. الحيتها ل عة، وبيان صلغة من أبواب حفظ الرشيبال مبايعد 

قواعد املصلحة يف معاجلة كثري من املستجدات والنوازل التي  أظهرت الدراسة أمهية  

 تعرتي واقع األقليات اإلسالمية.

تبطة يف أغلبها برفع احلرج  ة مريأن قواعد املصلحة املتعلقة بنوازل فقه األقليات اإلسالم 

 طلوب. التيسري امل شقة الواقعة بغية حتقيق دفع املو

كان منضبطاً، ومقترصاً عىل حمل الفتوى، ومل   مطلقاً، طاملاتتبع الرخص ليس مذموماً  أن 

   يقصد منه التشهي والعبث.

ليست   لية مأن استعامل قواعد املصلحة يف نوازل الفقه األقليات وتفعيلها يف واقعهم، ع 

 حقيق.صاحلة للتمصلحة مرجوة أن حتيد عنها، فام كل  ينبغي مرسلة، بل هلا ضوابط ال 

 بعض املصالح عىل نوازل فقه األقليات اإلسالمية.  أن هناك موانع حتول دون تطبيق  

أثبتت الدراسة عدم صلوحية منهجي املبالغة يف التيسري واملبالغة يف التضييق عند النظر يف   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨٥ 

ا ا ازل و  تا ا  

 ية االعتدال. بني منهج قليات اإلسالمية، بل ينبغي ت األ نوازل فقه 

ت اإلسالمية حتى  ييف األصويل والفقهي لنوازل األقلياي عن التكلفقيه واملفتال غنى ل 

 يتسنى الوصول فيها حلكم صحيح. 

  ات:

  من التوصيات التي باإلمكان وضعها يف احلسبان عند دراسة نوازل األقليات اإلسالمية:

ه  ها بنوازل فقوالفقهية ومدى ارتباط األصولية اهلمم لدراسة بقية القواعد  اعي درضورة ت 

 ت اإلسالمية، وكيفية إسقاطها عليه.األقليا

من طالب العلم متخصص، يملك من األدوات االجتهادية ما يؤهله للنظر   جيلإعداد  

 يف أحكام النوازل الفقهية.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٨٦ 

:اا   

) بريوت: دار الكتب ١ائر (ط.ظوالن ) األشباه١٩٩١الدين ( الوهاب بن تقي ابن السبكي، عبد -١

 لعلمية.ا 

) السعودية: دار ١ح ألفاظ اخلرقي (ط.) الدر النقي يف رش١٩٩١حسن (د، يوسف بن بن املربا  -٢

 املجتمع للنرش والتوزيع.

 الفكر.  رد.ط). بريوت: دا (القدير ابن اهلامم، حممد بن عبد الواحد السيوايس(د.ت). فتح  -٣

 لعلمية. الكتب ا  ريوت: دار). ب١). الفتاوى الكربى(ط.١٩٨٧تيمية، أمحد بن عبد احلليم( ابن -٤

). ١). اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، (ط.١٩٩٨ان(ابن حبان، أبو حاتم حممد بن حب -٥

 بريوت: مؤسسة الرسالة.

بدون رشح املنهاج( م. حتفة املحتاج يف ١٩٨٣ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد بن عيل  -٦

 ارية.جطبعة).مرص: املكتبة الت

 ار (د.ط). بريوت: دار الفكر.ىل باآلث.ت). املحابن حزم، عيل بن أمحد(د -٧

 ).  بريوت: مؤسسة الرسالة.١). املسند  (ط.٢٠٠١أمحد بن حممد( ابن حنبل،  -٨

حاشية ابن باملعروف -). رد املحتار عىل الدر املختار ١٩٩٢ابن عابدين، حممد أمني بن عمر( -٩

 ر.ك). بريوت: دار الف٢(ط. -بدينعا

) تونس: الدار العربية ١اإلسالمية (ط. الرشيعة ) مقاصد٢٠٠٨ابن عاشور، حممد الطاهر( -١٠

 لكتاب.ل

) السعودية: دار ابن ١) جامع بيان العلم وفضله (ط.١٩٩٤اهللا (ابن عبد الرب، يوسف بن عبد  -١١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨٧ 

ا ا ازل و  تا ا  

 اجلوزي.

ألسانيد(د.ط). وا د ملا يف املوطأ من املعاين ). التمهي١٣٨٧ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا ( -١٢

 شؤون اإلسالمية.قاف والعموم األو املغرب: وزارة

عزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم(د.ت). قواعد األحكام يف مصالح ابن عبد السالم، عبد ال -١٣

 األنا(د.ط). مرص: مكتبة الكليات األزهرية.

 ط). بريوت: دار الفكر.يس اللغة(د.ي). معجم مقا١٩٧٩ابن فارس، أمحد( -١٤

). بريوت: ١عني عن رب العاملني(ط.م املوق ). إعال ١٩٩١اجلوزية، حممد بن أيب بكر( يمابن ق  -١٥

 كتب العلمية.دار ال

 ). بريوت: دار صادر.  ٣). لسان العرب (ط.١٤١٤ابن منظور، حممد بن مكرم( -١٦

 َحنِيَْفَة ِيبْ َظائُِر َعَىل َمْذَهِب أَ بَاُه َوالنَّ). اْألَْش ١٩٩٩ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد( -١٧

 ار الكتب العلمية.ريوت: د). ). ب١ط.النُّْعَامِن(

 ) بريوت: مؤسسة الرسالة.١ (د.ت) فقه النوازل (ط.أبو زيد، بكر عبد اهللا -١٨

وت: ) بري١) مْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّة (ط.٢٠٠٣آل بورنو، حممد صدقي بن أمحد بن حممد ( -١٩

 لرسالة.مؤسسة ا 

ه (د.ط). بريوت: دار ول الفقسودة يف أصأمحد(د.ت). امل -عبد احلليم -مآل تيمية، عبد السال  -٢٠

 الكتاب العريب.

مدي، عيل بن أيب عيل بن حممد(د.ت). اإلحكام يف أصول األحكام(د.ط). بريوت: املكتب اآل -٢١

 اإلسالمي.



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٨٨ 

ير (د.ط) بريوت: دار الكتب تيسري التحر )١٩٨٣أمري بادشاه، حممد أمني بن حممود البخاري( -٢٢

 لمية.لعا 

ض: ) الريا٤احلرج يف الرشيعة اإلسالمية (ط.) رفع ٢٠٠١لوهاب (الباحسني، يعقوب عبد ا  -٢٣

 مكتبة الرشد. 

) بريوت: دار ١) حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب(ط.١٩٩٦البجريمي، سليامن بن حممد ( -٢٤

 الكتب العلمية. 

ور رسول اهللا أمع املسند الصحيح املخترص من ). اجلام١٤٢٢البخاري، حممد بن إسامعيل( -٢٥

 ). بريوت: دار طوق النجاة. ١(ط.وأيامه وسلم وسننهصىل اهللا عليه 

 ). جدة: السوادي للتوزيع.١). املطلع عىل ألفاظ املقنع (ط.٢٠٠٣حممد بن أيب الفتح ( البعيل، -٢٦

وت: دار الكتب ع(د.ط).  برياالبهوتى، منصور بن يونس(د.ت). كشاف القناع عن متن اإلقن -٢٧

 العلمية.

) بريوت: ٢لرشيعة اإلسالمية (ط.حة يف ا وابط املصل) ض١٩٩٣ي، حممد سعيد رمضان (وطالب -٢٨

 رسالة.مؤسسة ال

). اإلهباج يف رشح املنهاج (د.ط). بريوت: دار الكتب ١٩٩٥البيضاوي، عيل بن عبد الكايف( -٢٩

 العلمية.

وت: ري) ب١لربهان يف أصول الفقه(ط.) ا ١٩٩٧سف (واجلويني، عبد امللك بن عبد اهللا بن ي -٣٠

 دار الكتب العلمية.

). ١وجامع البحار(ط.). الدر املختار رشح تنوير األبصار ٢٠٠٢بن عيل(كفي، حممد احلص -٣١

 بريوت: دار الكتب العلمية. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨٩ 

ا ا ازل و  تا ا  

الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة(د.ت) حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري(د.ط). بريوت:  -٣٢

 . ردار الفك

. )٢تهى  (ط.أويل النهى يف رشح غاية املنب ).مطال١٩٩٤، مصطفى بن سعد (الرحيباين -٣٣

 : املكتب اإلسالمي.بريوت

) ١زوق، التقعيد األصويل لفقه املوازنات وعالقته باألدلة الرشعية (ط.الرويس،  نايف بن مر -٣٤

 الرياض: مكتبة الرشد.

) الدار العاملية للكتاب ٢الشاطبي(ط. ) نظرية املقاصد عند اإلمام١٩٩٢الريسوين، أمحد ( -٣٥

 مي.سالاإل

) ١هية وتطبيقاهتا عىل املذاهب األربعة (ط.عد الفق) القوا ٢٠٠٦الزحييل، حممد مصطفى ( -٣٦

 دمشق: دار الفكر.

) دمشق: ١م) سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي (ط.٢٠٠١الزحييل، وهبه( -٣٧

 دار املكتبي للطباعة والنرش.

 لعام ، دمشق: دار الفكر.ا  م). املدخل الفقهي١٩٦٨-٩د،(ا، مصطفي أمحق الزر -٣٨

). الكويت: ٢اعد الفقهية  (ط.).  املنثور يف القو١٩٨٥اهللا بن هبادر( بن عبد ركيش، حممدالز -٣٩

 وزارة األوقاف الكويتية.

 .). مرص: دار الكتبي١). البحر املحيط يف أصول الفقه(ط.١٩٩٤الزركيش، حممد بن عبد اهللا( -٤٠

 مرص: مكتبة). ١املسامع بجمع اجلوامع(ط.ف ). تشني١٩٩٨مد بن عبد اهللا(الزركيش، حم -٤١

 للبحث العلمي وإحياء الرتاث.قرطبة 



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٩٠ 

هـ) األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام يف العبادات ١٤٢١د بن درويش (سالمة، حمم -٤٢

 .جامعة أم القرى -واإلمارة واجلهاد (رسالة ماجستري) كلية الرشيعة

ب : دار الكت). بريوت١ألشباه والنظائر(ط.ا  ).١٩٩٠بد الرمحن بن أيب بكر(السيوطي، ع -٤٣

 ية.العلم

 ) السعودية: دار ابن عفان.١) االعتصام (ط.١٩٩٢الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد ( -٤٤

 ) السعودية: دار ابن عفان.١) املوافقات (ط.١٩٩٧الشاطبي، إبراهيم بن مويس اللخمي ( -٤٥

 ر املعرفة.دا ). األم(د.ط). بريوت: ١٩٩٠س(مد بن إدريحمالشافعي،  -٤٦

ظ املنهاج  ). مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفا١٩٩٤طيب (ن أمحد اخلالرشبيني، حممد ب -٤٧

 ). بريوت: دار الكتب العلمية.١(ط.

 القرآن إيضاح يف البيان أضواء	). ١٩٩٥الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار( -٤٨

 فكر.ال دار: وتريب) ط.د(بالقرآن

من علم  يق احلقول إيل حتق). إرشاد الفح١٩٩٩عبد اهللا( بنالشوكاين، عيل بن حممد  -٤٩

 العريب. ). بريوت: دار الكتاب١األصول(ط.

) جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول للقرايف ٢٠٠٠الغامدي، نارص بن عيل ( -٥٠

 جامعة أم القرى. -(رسالة ماجستري) :كلية الرشيعة 

 . ). بريوت: دار الكتب العلمية١.). املستصفى (ط١٩٩٣بن حممد (زايل، حممد غال -٥١

 : دار ومكتبة اهلالل.ليل بن أمحد(د.ت). كتاب العني (د.ط). مرصدي، اخلالفراهي -٥٢

). بريوت: مؤسسة الرسالة ٨). القاموس املحيط (ط.٢٠٠٥الفريوزآبادى، حممد بن يعقوب ( -٥٣



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩١ 

ا ا ازل و  تا ا  

 للطباعة والنرش والتوزيع.

). د.ط(الكبري. ري يف غريب الرشح ند.ت). املصباح امل(عيل مد بن أمحد بن حم ،الفيومي -٥٤

 العلمية. املكتبةبريوت: 

 "ـ) منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل املعارصةه١٤٢٤القحطاين، مسفر بن عيل ( -٥٥

 لرشيعةا  بكلية وأصوله، الفقه – العليا الدراسات قسم) دكتوراه رسالة( "تطبيقية تأصيلية دراسة

 أم القرى. جامعة

 إلسالمي.الغرب ا ريوت: دار ). ب١). الذخرية(ط.١٩٩٤إدريس (القرايف، أمحد بن  -٥٦

). مرص: رشكة ١). رشح تنقيح الفصول(ط.١٩٧٣الرمحن ( القرايف، أمحد بن إدريس بن عبد -٥٧

 الطباعة الفنية املتحدة.

القاهرة:  ).٢القرطبي(ط. ). اجلامع ألحكام القرآن = تفسري١٩٦٤القرطبي، حممد بن أمحد ( -٥٨

 . دار الكتب املرصية

املخترص بنقل العدل عن العدل إىل  الصحيح ت). املسندالقشريي، مسلم بن احلجاج(د. -٥٩

 اهللا صىل اهللا عليه وسلم (د.ط). بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.رسول 

) العدلية (د.ط مجلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية(د.ت) جملة األحكا -٦٠

 جتارِت كتب. كراتيش: نور حممد، كارخانه

 هـ).١٣٩٩( ١٦السنة ) ٣٠-٢٩ي: العدد (جملة البحث العلم -٦١

). السعودية: ١). التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه(ط.٢٠٠٠يامن(املرداوي، عيل بن سل -٦٢

 مكتبة الرشد.



 

 

 

 نوا ا اد

   

 

ادرات 

 ا

١٧٩٢ 

) السعودية: ١ط.تيا والقضاء (فاملطوع، عاصم عبد اهللا (د.ت) العدول عن القول الراجح يف ال -٦٣

 دار امليامن.

لفقه ة يف غري النكاح (رسالة ماجستري) بقسم ا املسلم ة لألقلياتمنال الدغيم، نوازل فقه األرس -٦٤

 هـ.١٤٣٤، ١٤٣٣كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض، سنة  -

ت : ). بريو٢ج (ط.ا). املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلج١٣٩٢النووي، حييى بن رشف ( -٦٥

 .دار إحياء الرتاث العريب

). بريوت: املكتب ٣مدة املفتني(ط.لبني وعروضة الطا ).١٩٩١النووي، حييى بن رشف ( -٦٦

 مي.اإلسال


