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  :  ملخص الدراسة

فقھّي، ومدى وجود ھذا ھدفت الدراسة إلى تحدید ماھّیة سّد الذرائع في االصطالح ال
المصطلح في نصوص الحنفیة، وتوضیح موقف الحنفیة من سّد الذرائع، ومحاولة 

  .استخالص تطبیقات لمنھج سّد الذرائع من خالل كتاب فتح القدیر البن الھمام
حیث العنایة بتحریر أقوال الفقھاء : وقد استخدم الباحث المنھج االستقرائي

حیث المقارنة بین آراء المذاھب التي : لفة، والمنھج المقارنواستقرائھا من كتبھم المخت
تحتاج إلى تحریر، ألن األمور ال تتمیز إال بأضدادھا، ولما في المقارنة من ُبعد عن 

حیث قمُت باستعراض التطبیقات على سد : التعصب وإثراء للفكر، والمنھج التطبیقي
  .الذرائع من خالل كتاب فتح القدیر البن الھمام

حقیقة سد الذرائع وُحكمھ وأقسامھ : جاءت الدراسة في ثالثة فصول، الفصل األولو
: سد الذرائع عند الحنفیة، الفصل الثالث: وأركانھ وموقف العلماء منھ، الفصل الثاني

  .مسائل سد الذرائع في كتاب فتح القدیر البن الھمام رحمھ اهللا
  

ومن أھم النتائج التي توصلت  ثم ختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصیات
  :إلیھا الدراسة

، وھي قاعدة عظیمة تبین مرونة الشریعة اإلسالمیة؛ وكذا  قاعدة سد الذرائع  - 
 .توضح مدى سعة العمل االجتھادي وقدرتھ على مواكبة تغیر الزمان والمكان

الذرائع یستند في أصلھ إلى القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان اهللا سد   - 
  .ومن عمل األئمة المجتھدین علیھم،
اإلمام أبو حنیفة أخذ بقاعدة سد الذرائع وإن كانت ھذه القاعدة لم تذكر ضمن   - 

قولھم باالستحسان وھو : أصول مذھب اإلمام أبو حنیفة لكننا نلمح ذلك من أمرین األول
: باب یلجون منھ إلى العمل بالمصلحة وسد الذرائع من وجوه العمل بالمصلحة، الثاني

 .عملھم بسد الذرائع بالفعل في فروع كثیرة
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وأوصت الدراسة بضرورة تعمیق الّدراسات األكادیمیة في ھذا الّنوع من االجتھاد، 
وعقد المؤتمرات البحثّیة المعنّیة بدراسة جمیع مناھج االجتھاد عند علماء األّمة اإلسالمّیة 

  .على اختالف مذاھبھم في محاولة للكشف عن ھذه الجوانب
  

  .تطبیقیة  ،المصلحة  ، الحنفیة  ،الذرائع  ،سد  :الكلمات المفتاحیة 
  



  

  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
    " األول الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

    

- ١٠٣  - 

 

PREVENTION OF PRETEXTS AMONG THE 
HANAFIS: AN APPLIED STUDY CONDUCTED ON THE 

BOOK ENTITLED ‘FATIH ALQADEER’ BY IBN ALHAMAM 
(MAY ALLAH REST HIS SOUL) 
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ABSTRACT : 

This study aims to shed light on the essence of prevention 
of pretexts in terms of the jurisdictional perspective. It further 
aims to investigate the texts of Hanafis for such a term; and 
illustrate the stance adopted by the Hanafis towards 
prevention of pretexts; and extract the applications for such 
an approach thru the book entitled ‘Fatih Al-Qadeer’ by Ibn Al-
Hammam.  To this aim, the researcher has employed the 
inductive methodology which is characterized by editing and 
induce the sayings quoted by scholars thru their various 
books; as well as the comparative methodology, which is 
characterized by striking a comparison between viewpoints of 
doctrines that would require editing particularly with the fact 
that issues would be more distinctive by opposites. Moreover, 
the comparative methodology would be far-off of bigotry, 
serving for thought enrichment. The researcher has further 
employed the applied approach, where applications to 
prevent pretexts have been demonstrated thru the book 
entitled ‘Fatih Al-Qadeer’ by Ibn Al-Hammam.  

The study includes three chapters. Chapter I is intended to 
shed light on the reality of prevention of pretexts, provisions, 
sections and pillars thereof, together with the stance of 
scholars towards so. Chapter II is intended to shed light on 
the prevention of pretexts among the Hanafis. Chapter III is 
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intended to shed light on the issues of prevention of pretexts 
in the book entitled ‘Fatih Al-Qadeer’ by Ibn Al-Hammam. 

The study concluded with a set of findings and 
recommendations. Following are the most significant.  

-The Ruling of ‘Prevention of Pretexts’ is considered a 
great ruling that would show flexibility of Islamic 
Shariah. It further demonstrates the wide range of 
jurisprudence efforts exerted and its potential to cope 
with time and venue.  
-Origin of ‘Prevention of Pretexts’ is fundamentally 

based on Quran and Sunnah, together with works of 
Companions of Prophet Muhammed (PBUH) and 
dedicated scholars.  
-Imam Abi Hanifa had adopted the ruling of ‘Prevention 

of Pretexts’ even though such a ruling had not been 
stated among the fundamentals of the doctrine of Imam 
Abi Hanifa. Nonetheless, a hint would be pointed to two 
aspects as follows. First is the statement of approbation, 
which is considered a way by virtue of which they resort 
to working with interest and preventing pretexts on the 
basis of working with interest. Second is work of the 
Hanafis by preventing pretexts in action in several 
disciplines.  

Finally, the study made a number of recommendations as 
follows. Academic studies in such a discipline shall be 
broadened/deepened. Research Conferences concerned with 
investigation of all aspects of jurisprudence among Islamic 
Scholars, regardless of their doctrines, are advisable to be 
held to uncover such aspects.            
Keywords:PREVENTION,PRETEXTS,HANAFIS, 
INTEREST, APPLIED . 
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:املقدمة  

من خصائص الشریعة اإلسالمیة ومیزاتھا صالحیتھا لكل زمان ومكان، وھو ما 
َیَعّبر عنھ بالشمولیة، فأدلة ھذه الشریعة الوحي المطھَّر من كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى 

بذل علماء اإلسالم اهللا علیھ وسلم أو إجماع األمة الذي ھو بمثابة النصوص أیضًا، ولقد 
جھودًا عزَّ نظیرھا في خدمة ھذا الدین، وإّن من أعظم جھودھم في ذلك استقراءھم 
نصوص الكتاب والسنة، وإعمال النظر فیھا، فأّلفوا بین النصوص ذات الدالالت 
المتشابھة، وخرجوا بقواعد كلیة تنظم تحتھا جملة من الفروع الفقھیة، ومن ھذه القواعد 

  ". سد الذرائع"ھا العلماء شرحًا وبیانًا وتدلیًال وتمثیًال قاعدة التي اھتم ب
من أھم الموضوعات التي استحوذت على اھتمام الباحثین ) قاعدة سد الذرائع(وُتعّد 

  . في أصول الفقھ، ِلَما لھا من أثر فعَّال على حیاة اإلنسان وسلوكھ
وم على أساس أن الشارع وتقوم قاعدة سد الذرائع على المقاصد والمصالح؛ فھي تق

من َجْلب المصالح وَدْرِء المفاسد؛ فإذا أصبحت : ما شرع أحكامھ؛ إال لتحقیق مقاصدھا
أحكامھ ُتستعَمل ذریعة لغیر ما ُشرعت لھ وُیتوسَّل بھا إلى خالف مقاصدھا الحقیقیة، فإن 

  الشرع ال ُیقرُّ إفساد أحكامھ وتعطیل مقاصده
لعلوم الشرعیة قدرًا ومكانًا، وأعظمھا أثرًا، إذ ھو فإن علم أصول الفقھ من أجل ا

العلم الذي یبین السبل التي یسیر على منھجھا الفقھاء، من أجل التوصل إلى معرفة 
األحكام الشرعیة لكل ما یعترض الناس من مسائل فقھیة في شئون حیاتھم المختلفة، 

ة التي لم یسبق للفقھاء البت في وتتأكد الحاجة إلیھ لمعرفة أحكام المسائل الطارئة المستجد
  . حكمھا، وبیان الجواز فیھا من عدمھ

من أھم األدلة التي یمكن االستفادة منھا واالستناد إلیھا في استنباط ) الذرائع(وُتعدُّ 
األحكام الشرعیة لتلك المسائل المستجدة، ویتبین ذلك من خالل النظر والبحث في إرثنا 

  . ه من فقھائنا العظامالفقھي الرائع، والذي ورثنا
دراسة تطبیقیة  -سد الذرائع عند الحنفیة (لذلك آثرُت أن أكتب في ھذا الموضوع 
، بوحدة موضوعیة ورؤیة واقعیة حدیثة )على كتاب فتح القدیر البن الھمام رحمھ اهللا

مستعرًضا فیھا أقوال العلماء، ومعتمًدا على كتب الحدیث الشریف والفقھ وأصولھ وما 
 .العلماء قدیًما وحدیًثا قدر اإلمكان، سائلًَا المولى عزَّ وجلَّ التوفیق والسداد أّلفھ

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
  :ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة

  ما حقیقة سد الذرائع وُحكمھ وأقسامھ؟ وما موقف العلماء منھ؟ - 

خالف بین المذھب الحنفي ما موقف المذھب الحنفي من سد الذرائع؟ وما حقیقة ال - 
  وغیره من المذاھب في األخذ بسد الذرائع؟

  ما أھم تطبیقات سد الذرائع في كتاب فتح القدیر البن الھمام؟ - 
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  :أھمیة الدراسة
 ..تكمن أھمیة الدراسة على الّصعیدین الّنظرّي والعملّي

  :تتمثل في: األھّمّیة الّنظرّیة
محصورة في المذھب الحنفي، فیما یتعّلق حاجة البحث العلمي إلى دراسة مستقلة   - 

بسّد الذرائع على وجھ االنفراد والتحدید، ومن شأن ھذا أن یكون عوًنا لطالب العلم 
  .الباحثین في ھذا الحقل، خادًما للمذھب الحنفي

حاجة المذھب الحنفي إلى التحقیق في مدى صحة التعمیمات المشھورة فیما   - 
وٕاجالء موقفھم من ھذا المنھج، وتحدید معالم منھج سّد یتعلق باعتبارھم سّد الذرائع، 

الذرائع في المذھب، ومواطن أخذھم بھذا المنھج، ورصد االتجاھات األصولیة داخل 
المذھب الحنفي فیما یتعّلق بسد الذرائع، وما بني على ھذا المنھج من تطبیقات وقواعد 

  .فقھّیة

  :تتمثل في: األھمیة العملیة
ة الكامنة في تلبیة حاجة الباحثین الّشرعیین إلى إیضاح منھج سّد الحاجة العملّی  - 

الذرائع عند الحنفیة وعند غیرھم، لالستعانة بذلك في عملّیة بناء األحكام وٕایجاد الحلول 
لمشكالت العصر من خالل منھج سّد الذرائع وغیره من المناھج المبنّیة على المصلحة 

  .الّشرعّیة

  .ع من خالل كتاب فتح القدیر البن الھمامتطبیق منھج سد الذرائ  - 

  : أھداف الدراسة
 :تھدف الدراسة إلى ما یلي

تحدید ماھّیة سّد الذرائع في االصطالح الفقھّي، ومدى وجود ھذا المصطلح في   - 
 .نصوص الحنفیة

 .تحریر موضع الخالف بین الحنفیة وغیرھم من األصولیین في سّد الّذریعة  - 

 . سّد الذرائع توضیح موقف الحنفیة من  - 

محاولة استخالص تطبیقات لمنھج سّد الذرائع من خالل كتاب فتح القدیر البن   - 
  .الھمام

  :منھج الدراسة
تعالج ھذه الدراسة سد الذرائع عند الحنفیة دراسة تطبیقیة على كتاب فتح القدیر 

  :البن الھمام رحمھ اهللا، لذا فإن الباحث اعتمد المناھج اآلتیة
حیث العنایة بتحریر أقوال الفقھاء واستقرائھا من كتبھم  :ائيمنھج االستقر  - 

  .المختلفة
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حیث المقارنة بین آراء المذاھب التي تحتاج إلى تحریر، ألن  :المنھج المقارن  - 
  .األمور ال تتمیز إال بأضدادھا، ولما في المقارنة من ُبعد عن التعصب وإثراء للفكر

التطبیقات على سد الذرائع من خالل حیث قمُت باستعراض : المنھج التطبیقي  - 
 .كتاب فتح القدیر البن الھمام

  :الدراسات السابقة
تطبیقات سد الذرائع في العبادات، عیسى علي دخیل العنزي، مجلة كلیة الدراسات 

  م٢٠٢٠، یونیو ٢، ج٣٨اإلسالمیة والعربیة للبنین بالقاھرة، ع
م��ا مفھ��وم س��د ال��ذرائع وم��ا  (: حاول��ت الدراس��ة اإلجاب��ة ع��ن الس��ؤال ال��رئیس اآلت��ي  

عالقتھ بمقاصد الش�ریعة، م�ا ض�وابط العم�ل بقاع�دة س�د ال�ذرائع، م�ا تطبیق�ات قاع�دة س�د            
  ). الذرائع في العبادات عند الفقھاء القدامى والمعاصرین؟

لذلك اقتض�ت طبیع�ة الدراس�ة أن ت�أتي ف�ي ثالث�ة مباح�ث، لك�ل مبح�ث مطالب�ھ، وق�د            
فھ���وم ومش���روعیة س���د ال���ذرائع وعالقتھ���ا بمقاص���د  اش���تمل المبح���ث األول عل���ى بی���ان م

الشریعة، وفي المبحث الثاني تناول الباحث أقسام وضوابط العمل بقاعدة سد ال�ذرائع، ث�م   
ج��اء المبح��ث الثال��ث لع��رض تطبیق��ات س��د ال��ذرائع ف��ي العب��ادات عن��د الفقھ��اء الق��دامى         

  . والمعاصرین
إذا ارتكب الفع�ل  : لت إلیھا، ومنھاوأخیرًا ُختمت ھذه الدراسة بأھم النتائج التي توص

لقصد اإلفضاء إلى المفسدة، وجب منعھ، ومعلوم أن قصود الناس من األمور الغیبی�ة، إال  
أن اإلمام مالك اعتبر كثرة وقوع الفعل داللة على القصد، إذا ك�ان ارتك�اب الفع�ل یفض�ي     

یع�ة وتمن�ع، أم�ا إذا ل�م     قطعًا أو غالبًا أو كثی�رًا إل�ى المفس�دة، وف�ي ھ�ذه األح�وال تس�د الذر       
تتحقق المفسدة أو كانت قلیلة أو نادرة فال تمنع الذریعة، إذا سدت الذریعة، فال یفرق ب�ین  
من یتھم في ارتكابھا للتذرع إلى الحرام، وبین من ال یتھم، فمنع الذریعة یشمل حتى أھ�ل  

، وتعمیم�ًا لحك�م   الدیانة ممن ال تتط�رق إل�یھم ال�تھم، وال ت�دنو م�نھم الظن�ون، ط�ردًا للب�اب        
المنع، وكذلك من النتائج أن الوسیلة ال تمنع إذا كان ھناك وسیلة أخرى یتوص�ل بھ�ا إل�ى    
نفس المآل، فإن منع الوسیلة التي قد تفضي إلى المفاسد، مع وجود وس�یلة أخ�رى توص�ل    

م�ن  إلى نفس المفسدة، ال یعتبر منع�ًا لھ�ا وال س�دًا لذریع�ة ارتكابھ�ا، وال فائ�دة من�ھ إذن، و       
التطبیقات المعاص�رة ألص�ل س�د ال�ذرائع ف�ي العب�ادات، من�ع ل�بس األحذی�ة والص�الة فیھ�ا            
بالمساجد، ومنع غیر الفلسطینیین من زیارة المسجد األقصى ما دام االحتالل الصھیوني، 
وتحدید أعداد الحجاج، وتحدید أوقات إقامة الصالة، ومنع غیر الحاصلین على الش�ھادات  

  . ةالشرعیة من اإلمام
أثر سد الذرائع في تحقیق أمن المجتمع، صادق محمد ناجي األبیض، عیسى 

  م٢٠١٩، دیسمبر ٢، ع٥٢مبارك عجرة، مجلة الریان للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة، مج
حاول ھذا البح�ث بی�ان أث�ر س�د ال�ذرائع ف�ي تحقی�ق أم�ن المجتم�ع ومن�ع االخ�تالالت            

لذرائع في اللغة واصطالح األصولیین، ثم بی�ان  األمنیة؛ إذ تناول في مبحثھ األول معنى ا
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أنواع الذرائع وأركانھا، ومذھب الق�ائلین باعتبارھ�ا حج�ة ومص�درًا للتش�ریع وأدل�تھم ف�ي        
ذلك، وكذلك مذھب القائلین بع�دم اعتبارھ�ا حج�ة ومص�درًا للتش�ریع، وأدل�تھم فیم�ا ذھب�وا         

  . إلیھ، ثم أمثلة على سد الذرائع من المذاھب األربعة
تناول في المبحث الثاني أثر سد الذرائع في تحقیق األمن للمجتمع، ومن�ع ح�دوث   ثم 

أي خلل أمني، وذلك من خالل بیان النت�ائج المترتب�ة عل�ى قت�ل الجماع�ة بالواح�د، وإقام�ة        
حد الحرابة على أصحابھا، أیضًا أثر السمع والطاعة للح�اكم الظ�الم وع�دم الخ�روج علی�ھ      

ل��ھ، وفائ�دة من�ع القاض��ي م�ن أخ�ذ الھ�دایا ممَّ��ْن ل�م تج�ِر عادت��ھ        بالس�یف أو إث�ارة الفتن�ة حو   
بمھاداتھ، ومنعھ من القضاء والحكم بین الخصوم حال غضبھ أو جوعھ أو حزنھ، وكذلك 
بی��ان الثم��رة الناتج��ة ع��ن الق��ول بتح��ریم تروی��ع اآلمن��ین وإش��ھار الس��الح ف��ي وج��وھھم،      

غی�ر الك�فء وغی�ر المخ�تص م�ن      وتحریم بی�ع الس�الح زم�ن الفتن�ة والح�رب، أیض�ًا من�ع        
  .ممارسة عملھ أو مھنة لیست في تخصصھ

وخلص البحث إلى أن قتل الجماعة بالواحد، وإقامة حد الحرابة على فاعلھا، ومن�ع   
ومث�ل ذل�ك طاع�ة الح�اكم     . إقامة الحدود من عامة الناس یحقق للمجتمع األمن واالستقرار

اعة مزی��د م��ن األم��وال وقت��ل األنف��س الظ��الم وع��دم الخ��روج علی��ھ یمن��ع س��فك الم��اء وإض��
المعصومة، نحو ذلك عند منع القاضي من قبول الھدایا والحكم حال الغضب یجعل�ھ أكث�ر   

ومث��ل ذل�ك ف��ي من�ع تروی��ع   . إنص�افًا وعدال�ة وحفظ��ًا لحق�وق الن��اس ویجع�ل المجتم��ع آمن�اً     
  . الناس، وتحریم بیع السالح في الفتنة ومنع غیر الكفء

ابن عاشور أنموذًجا، حسیني : ظر المصطلحي واألفق التنزیليسد الذرائع بین الن
  م٢٠١٩، دیسمبر ١، ع١١عبد القادر، دراسات إسالمیة، مج

مصطلح سد الذرائع؛ مصطلح شدید الدقة ف�ي الط�رح، كُث�ر الح�دیث عن�ھ م�ن زوای�ا        
متعددة، وھذا ناظر إلى اختالف محل دراستھ، ب�ین الص�یاغة األص�ولیة والف�روع الفقھی�ة      

ت�ي ترتك��ز علی��ھ، واألبع��اد المقاص��دیة الت��ي ُتتش��ّوف من��ھ، ت��أتي ھ��ذه المطارح��ة الفكری��ة  ال
م�ن  ) سد الذرائع(للكشف عن أثر التطور الداللي، والبعد االستیعابي للمصطلح األصولي 

خالل توظیف ابن عاشور لھ ف�ي كتاب�ھ مقاص�د الش�ریعة اإلس�المیة، عل�ى س�بیل الدراس�ة         
لبنی�ة اللغوی�ة الت�ي َتش�كل عل�ى وفقھ�ا المص�طلح، وص�وًال إل�ى          المصطلحیة؛ انطالقًا م�ن ا 

  . التطور الداللي للمصطلح، مرورًا باالستعمال الوظیفي للمصطلح عند ابن عاشور
سد الذرائع وتطبیقاتھ في المذھب الشافعي، حنان عبد الكریم علي القضاة، ومحمد 

  .م٢٠١٥، ٢، ع٤٢مج علوم الشریعة والقانون، -خالد عبد العزیز منصور، دراسات
تتناول ھذه الدراسة جزئّیة من جزئّیات موضوع سّد الذرائع، والذي یشّكل قاعدة 

 .رئیسة من قواعد علم أصول الفقھ اإلسالمّي
وھذه الجزّئیة ھي دراسة لمبدأ سّد الذرائع في المذھب الّشافعّي تحدیدًا، وذلك بھدف 

وانتھجت الدراسة في . قاعدة األصولّیةتبّین حقیقة موقف المذھب الّشافعّي من ھذه ال
وقد تطّرقت . سبیل ذلك المنھج االستقرائي والّتحلیلّي، كما انتھجت أسلوب المقارنة

الدراسة في سبیل تحقیق الھدف منھا إلى محاور عّدة، تمّثلت في تعّرف حقیقة سّد الذرائع 
 ومعانیھ لغة واصطالًحا، ثّم في
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الّشافعّي وغیره من المذاھب من خالل بیان أقسام  تحریر محّل الّنزاع بین المذھب
وقد . سّد الذرائع بغیة الّتحّقق مّما اشتھر عن الّشافعّیة من منعھم سّد الذرائع بإطالق

عدم صّحة ما ُنسب إلى المذھب الّشافعّي من : توّصلت الدراسة إلى نتائج عّدة؛ أھّمھا
بدأ في شّتى أبواب الفقھ، إال أّن ھذه القاعدة عدم القول بسّد الذرائع، بل إّنھ یأخذ بھذا الم

لم یتحّقق مناطھا عندھم في بعض الحاالت دون بعض؛ بحیث منعوا منھا في تلك 
ثّم إّن ھذه النتیجة تؤّكدھا نصوصھم الّنظرّیة والقواعد والّتطبیقات الفقھّیة، وقد . الحاالت

ھرت الدراسة عدم صّحة وقد أظ. خّصص لھا محور مستقّل في الدراسة یعنى ببیانھا
القول أّن المذھب الّشافعّي غیر آخذ بمبدأ سّد الذرائع، وأّن المسألة ال تعدو أن تكون 
مسألة تحقیق المناط؛ بحیث إن الّشافعّیة یسّدون الّذریعة متى تحّقق مناط القاعدة، في حین 

سّد الذرائع، وأوصت  أّنھم ال یمنعون منھا إال في الحاالت التي لم یتحّقق فیھا مناط قاعدة
ھذه الدراسة بالّتحقیق في جمیع المسائل التي أحدثت اختالفًا في القواعد األصولّیة 
ومناھجھا التي تتبعھا المذاھب إّبان اجتھادھا، والّتحقیق في الّتعمیمات التي أحدثت ھذه 

  .حدةالفروقات، في محاولة للتقریب بین المذاھب الفقھّیة ذات األصول الفقھّیة الوا
سد الذرائع وعالقتھا بمقاصد الشریعة، محمد بن سعد بن محمد المقرن، مجلة 

  م٢٠٠٨، ٤١، ع١١العدل، مج
  :یوضح الباحث أھمیة الدراسة وأھدافھا فیقول

لما رأیُت بع�ض الكّت�اب م�ن ط�الب العل�م وغی�رھم یتن�اولون ھ�ذه القاع�دة عل�ى أنھ�ا            
جمع�ًا م�ن األئم�ة ال یأخ�ذون بھ�ا، وعل�ى       محل خالف بین العلماء رحمھم اهللا تعالى، وأن 

رأسھم الحنفیة والشافعیة، أردُت أن أشارك في معالج�ة ھ�ذا الموض�وع، إس�ھامًا ف�ي بی�ان       
الموقف الحقیقي لألئمة، رضوان اهللا تعالى علیھم تجاه ھذه القاعدة، واجتھادًا في تحصیل 

بالح��دیث ع��ن مقاص��د  الفائ��دة العلمی��ة رغب��ت أن یك��ون البح��ث ف��ي ھ��ذه القاع��دة مرتبط��ًا     
بمقاص�د الش�ریعة، وھ�ي     –س�د ال�ذرائع    –الشریعة اإلس�المیة، وم�دى ص�لة تل�ك القاع�دة      

  . محاولة علمیة للوصول إلى الفائدة
  :التعقیب على الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة موضوع سد الذرائع من جوانب مختلفة، فمنھا ما تناول 
دات، كدراسة عیسى علي دخیل العنزي، ومنھا ما تناول أثر تطبیقات سد الذرائع في العبا

سد الذرائع في تحقیق أمن المجتمع، كدراسة صادق محمد ناجي األبیض، وعیسى مبارك 
عجرة، ومنھا ما تناول سد الذرائع وتطبیقاتھ في المذھب الشافعي، كدراسة حنان عبد 

ھا ما تناول سد الذرائع الكریم علي القضاة، ومحمد خالد عبد العزیز منصور، ومن
  .وعالقتھا بمقاصد الشریعة، كدراسة محمد بن سعد بن محمد المقرن

وتتمیز الدراسة الحالیة بأنھا تتناول سد الذرائع في المذھب الحنفي وتطبیقاتھا من 
  . خالل كتاب فتح القدیر البن الھمام
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  :خطة البحث

  .كانھ وموقف العلماء منھحقیقة سد الذرائع وُحكمھ وأقسامھ وأر: الفصل األول

  :سد الذرائع لغة واصطالًحا: المبحث األول

  سد الذرائع في الفقھ اإلسالمي: المبحث الثاني

  أقسام الذریعة وأركانھا: المبحث الثالث

  أھمیة سد الذرائع: المبحث الرابع

  سد الذرائع عند الحنفیة: الفصل الثاني

  موقف العلماء من سد الذرائع : مدخل

  نظرة المذاھب لسد الذرائع: األولالمبحث 

  موقف الحنفیة من سد الذرائع :المبحث الثاني

  .مسائل سد الذرائع في كتاب فتح القدیر البن الھمام رحمھ اهللا: الفصل الثالث
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  الفصل األول

كمه وأقسامه وأركانه وموقف العلماء منه
ُ
  .حقيقة سد الذرائع وح

  املبحث األول

 
ً
 واصطالح

ً
  اسد الذرائع لغة

تذرع فالن : یقال. ھي الوسیلة إلى الشيء: والذریعة. ھو إغالق الخلل :السد في اللغة
  . والجمع ذرائع –أي توسل بھا إلى مقصده –بذریعة 

فھي تعني؛ األشیاء التي ظاھرھا اإلباحة ویتوصل بھا إلى فعل  :أما في االصطالح
  . محظور

لھا إذا كان الفعل السالم من المفسدة حسم مادة وسائل الفساد دفعًا  :ومعنى سد الذریعة
  . )١(وسیلة إلى مفسدة

  . عام، وخاص: فالذریعة في االصطالح الشرعي استعملت بمعنیین
قریب من معناھا اللغوي وُیراد بھا على ھذا المعنى كل ما  :المعنى العام للذریعة -

ُمقیدًا بوصف ُیتخذ وسیلة لشيء آخر، بصرف النظر عن كون الوسیلة أو المتوسل إلیھ 
الجواز أو المنع، وھي بھذا المعنى تشمل المتفق علیھ والمختلف فیھ، وُیتصور فیھا 

األخذ بالذرائع إذا كانت النتیجة : فتح الذرائع ومعناه: الفتح، كما ُیتصور فیھا السد، فیقال
الحیلولة دون الوصول إلى : سد الذرائع ومعناه: وُیقال. مصلحة ألن المصلحة مطلوبة

  . )٢(لمفسدة، إذا كانت النتیجة فسادًا ألن الفساد ممنوعا
وُیراد بھا على ھذا المعنى الوسائل التي ظاھرھا : المعنى الخاص للذریعة -

: ومن العبارات التي دلت على ھذا المعنى الخاص. الجواز ویتوصل بھا إلى الممنوع
وعبارة . )٣("دةالتوسل بما ھو مصلحة إلى مفس: حقیقة الذرائع"عبارة الشاطبي 

الذریعة ھي المسألة التي ظاھرھا اإلباحة وُیتوصل بھا إلى فعل : "الشوكاني
  . )٤("المحظور

  

                                      
نیر، ھـ، والمصباح الم١٤١٤، بیروت، دار صادر، ٣: لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، ط) ١(

ت، مادة .، القاھرة، دار المعارف، د٢: عبد العظیم الشناوي، ط: الفیومي، أحمد بن محمد بن علي، تحقیق
تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام، ابن فرحون، برھان الدین : ، وانظر)ذرع، وسدد(

  . ٢/٣٢٧م، ٢٠٠٣، م، دار عالم الكتب للنشر والتوزیع.ط، د.جمال مرعشلي، د: إبراھیم، تحقیق
  . ٤٤٨م، ص١٩٧٣م، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، .، د١: شرح تنقیح الفصول، القرافي، أحمد، ط) ٢(
، القاھرة، دار ابن عفان، ١: مشھور بن حسن آل سلمان، ط: الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، تحقیق) ٣(

  . ٤/١٩٩ھـ، ١٤١٧
  . ٢٤٦م، ص١٩٣٧، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١: ، القاھرة، طإرشاد الفحول، الشوكاني، محمد) ٤(



  -  رحمھ اهللا -دراسة تطبیقیة على كتاب فتح القدیر البن الھمام   سد الذرائع عند الحنفیة
  

- ١١٢  - 

 

  املبحث الثاني

  سد الذرائع يف الفقه اإلسالمي

إن اهللا جلَّ وعال قد بعث محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم خاتمًا لألنبیاء والمرسلین، 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس {: ن، قال تعالىوجعل شریعتھ مخاَطب بھا الناس أجمعو

ومقتضى جعلھ خاتمًا لألنبیاء والمرسلین ومبعوثًا كافة للعالمین ]. ٢٨: سبأ[}َبِشيًرا َوَنِذيًرا

أن تكون الشریعة التي جاء بھا قادرة على احتواء أحوال الناس على اختالف أزمنتھم 
  . وأمكنتھم وعوائدھم

الناس بالشریعة بناًء على األدلة الشرعیة المعروفة عند أھل األصول؛ فیعمل 
انطالقًا من الكتاب والسنة واإلجماع ثم االجتھاد قیاسًا على تلك األدلة أو بأدلة وقواعد 

  . مستندة علیھا
ومن تلك القواعد التي یلجأ إلیھا المجتھد عند بحثھ قاعدة سد الذرائع، وھي قاعدة 

نة الشریعة اإلسالمیة؛ وكذا توضح مدى سعة العمل االجتھادي وقدرتھ عظیمة تبین مرو
  . )١(على مواكبة تغیر الزمان والمكان

وسد الذرائع یستند في أصلھ إلى القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان اهللا علیھم، 
  . ولقد استدل العلماء بشواھد كثیرة تثبت ھذا األصل، وتشھد للعمل بھ

  :ن القرآنأدلة سد الذرائع م

َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك {: قال تعالى

َنبِّئـُُهْم ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ    ]. ١٠٨:األنعام[ }زَيـَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُهْم ثُمَّ ِإَلى رَبِِّهْم َمْرِجُعُهْم فـَيـُ

مع كون –أن اآلیة تدل بمنطوقھا على ُحرمة سب آلھة المشركین  :وجھ الداللة
نھاھم عن ذلك لئال یكون ذریعة إلى سّب  –السب غیظًا لھم وحمیة هللا وإھانة ألصنامھم

وكانت مصلحة ترك مسبتھ تعالى أرجح من . المولى عزَّ وجلَّ وھو من أكبر المفاسد
على المنع من الجائز لئال یكون  -بل كالتصریح –تنبیھ وھذا كال. مصلحة سبنا آللھتھم

  . )٢(سببًا في فعل ما ال یجوز

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرنَا َواْسَمُعوا {:  ومنھا قول اهللا تعالى

  ]. ١٠٤:البقرة[  }َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب َألِيمٌ 

                                      
م، مجلة شھاب، .األحوال الشخصیة أنموذجا، سعدي، فاتح، د: سد الذرائع في الفتاوى المعاصرة) ١(

  .١٧٤صم، ٢٠١٦، سبتمبر ٤ع
مجلة  سد ذرائع الزنا للمحافظة على النسل، جابر، صالح محمود صالح، عمان، الجامعة األردنیة،) ٢(

  .١٥١صم، ١٩٩١، ٤، ع١٨دراسات، مج
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من المراعاة وھي اإلنظار واإلمھال، وأصلھا من الرعایة ) راعنا(ومعنى كلمة 
فجعلوھا كلمة مسّبة  –قبّحھم اهللا–وھي النظر في مصالح اإلنسان، وقد حّرفھا الیھود 

مشتقة من الرعونة، وھي الحمق، ولذلك ُنھي عنھا المؤمنون، لئال یكون ذلك ذریعة إلى 
  . )١(بُّھًا بالمسلمینتشصلى اهللا علیھ وسلم أن یقولھا الیھود للنبي 

  :أدلة سد الذرائع من السنة
مما یدل على األخذ بھا من السنة النبویة ما ُروي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

شتم الرجل : إن من الكبائر: "رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
الرجل، فیسب أباه ویسب  یسب الرجل أبا: وھل یشتم الرجل والدیھ؟ قال: والدیھ، قال

  . )٢("أمھ
وجھ الداللة أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حرَّم على المسلم أن یسب أبا الرجل أو 
یسب أمھ، حتى ال یكون ھذا السب ذریعة إلى سب أبویھ نفسھ، ألن سب اآلخرین یؤدي 

  . إلیھ
ألنھ ذریعة فجعل صلى اهللا علیھ وسلم سب الرجل أب األجنبي وأمھ سبًا لوالدیھ، 

  . ووسیلة إلیھ
وثبت أنھ صلى اهللا علیھ وسلم امتنع عن قتل بعض المنافقین مع أنھ مباٌح لما فیھ 
من التخلص من طائفة طالما آذت المسلمین، ولكنھ ترك ذلك لما یترتب علیھ من مفسدة 

وسلم أكبر، وھي أن قتلھم ینفر الناس من اإلسالم، ویشیع بینھم أن محمدًا صلى اهللا علیھ 
  . )٣(یقتل أصحابھ
نھي الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن الصالة عند طلوع الشمس وعند  –ومنھا 

ثالث ساعات كان فیھا : "روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنھ قال. غروبھا
حین تطلع : ینھانا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن نصلي فیھن أو نقبر فیھن أمواتنا

ى ترفع، وحین یقوم قائم الظھیرة حتى تمیل الشمس، وحین تضیف الشمس بازغة حت
  ". الشمس للغروب

                                      
، القاھرة، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع، ١:صفوة التفاسیر الصابوني، محمد علي، ط) ١(

، ١: ، األدلة المختلف فیھا وأثرھا في الفقھ اإلسالمي، أبو المكارم، عبد الحمید، ط١/٨٥م، ١٩٩٧
  .١٩٧م، ص٢٠٠٢والتوزیع،  القاھرة، المكتبة المصریة للطباعة والنشر

كتاب األدب باب ال یسب الرجل والدیھ، مطابع الشعب سنة  ٨/٣أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ ) ٢(
كتاب اإلیمان باب بیان الكبائر وأكبرھا، دار  ١/٥١ھـ، وأخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ ١٣٧٨

  . م١٩٧٧/ھـ١٣٩٧لبنان، سنة  -الكتب العلمیة، بیروت
بحث أصولي في األدلة المختلفة فیھا، إسماعیل، شعبان محمد، : رائع بین اإللغاء واالعتبارسد الذ) ٣(

  .٣٢٥صم، ١٩٨٨، ٦م، مجلة كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، ع.د
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أنھما وقت سجود المشركین للشمس، فالنھي عن الصالة في  :والحكمة من ذلك
ھذه األوقات سّدًا لذریعة المشابھة الظاھرة التي ھي ذریعة إلى المشابھة في القصد من 

  . )١( فكیف بالذرائع القریبةفعل المشركین، مع ُبعد ھذه الذریعة، 
  :أدلة سد الذرائع من عمل الصحابة

فقد استدل العلماء على سد الذرائع بما وقع من الصحابة رضي اهللا عنھم من 
  :أعمال وأقوال كثیرة تدل كلھا على ھذا االعتبار ومن ذلك

نھي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ عن الصالة تحت الشجرة التي كانت بیعة  -
وان تحتھا، فقد ُروي أن الناس بعد وفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وفي خالفة الرض

عمر كانوا یأتون إلى الشجرة التي كانت بیعة الرضوان تحتھا فیصلون عندھا، فقال 
أراكم أیھا الناس رجعتم إلى العزَّى، أال ال أوتي منذ الیوم بأحد عاد لمثلھا إال قتلتھ : عمر

  . )٢(المرتد، ثم أمر بھا فُقطعتبالسیف، كما ُیقتل 
فقد خاف رضي اهللا عنھ من أن یرجع الناس إلى عبادة األوثان بالتدّرج، وبخاصة 
من یأتي بعدھم، فیسیرون على ھذا النھج، فتقّدس الشجرة من دون اهللا تعالى، ولذلك أمر 

  . )٣(بقطعھا سدًا لباب الذریعة
  :أدلة سد الذرائع من عمل األئمة المجتھدین

ما ُنقل عن األئمة : ومن األدلة على اعتبار الذرائع في التشریع اإلسالمي
  : من العمل بالذرائع في كثیر من المسائل –في كل عصر –المجتھدین 

وأما أبو حنیفة فإنھ ثبت عنھ جواز إعمال الحیل، ولم یكن من : " قال الشاطبي
ألصل سد الذرائع، وھذا أصلھ في بیوع اآلجال إال الجواز، وال یلزم من ذلك تركھ 

واضح، إال أنھ نقل عنھ موافقة مالك في سد الذرائع فیھا، وإن خالفھ في بعض التفاصیل، 
  . )٤("وإذا كان كذلك فال إشكال

مالك لم ینفرد بذلك، بل كل أحد یقول بھا، وال خصوصیة للمالكیة : " وقال القرافي
  . )٥("بھا إال من حیث زیادتھم فیھا

                                      
ط ، القاھرة، الطباعة المحمدیة، .بحوث في االجتھاد فیما ال نص فیھ، السید، الطیب خضري، د) ١(

  . ١٨٩ -٢/١٨٨ھـ، ١٣٩٩
محمد عبد السالم : إعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، تحقیق) ٢(

  . ٣/١٤٥م، ١٩٩١، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١: إبراھیم، ط
بحث أصولي في األدلة المختلفة فیھا، إسماعیل، شعبان محمد، : سد الذرائع بین اإللغاء واالعتبار) ٣(

  .٣٣٨صمرجع سابق، 
  . ٤/٣٠٥الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ٤(
ط، بیروت، .خلیل المنصور، د: أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدریس، تحقیق) ٥(

  .٢/٣٢م، ١٩٩٨دار الكتب العلمیة، 
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  ثاملبحث الثال

  أقسام الذريعة وأركانها

  :أقسام الذریعة
  : تنقسم الذریعة باعتبارین

  :أقسام الذریعة باعتبار النتائج: أوًال
  : َقسَّم اإلمام ابن القیم الذریعة بھذا االعتبار إلى أربعة أقسام

كشرب الخمر المؤدي إلى  –ال محالة  –ذریعة موضوعة لإلفضاء إلى المفسدة  -١
قذف المفضي إلى مفسدة الفریة، والزنى المفضي إلى اختالط مفسدة السكر، وكال

  . األنساب
ذریعة موضوعة للمباح ُقصد بھا التوصل إلى مفسدة، كعقد النكاح المقصود بھ  -٢

  . التحلیل، وكعقد البیع الذي ُقصد بھ التوصل إلى الربا
إلیھا  ذریعة موضوعة للمباح ولم ُیقصد بھا التوصل إلى مفسدة، ولكنھا تؤدي -٣

سب آلھة المشركین، : غالبًا، وھي أرجح مما قد یترتب علیھا من المصلحة، مثل
  . تزّین المرأة المتوفى عنھا زوجھا أثناء العدة: وكالصالة في األوقات المنھي عنھا، ومثل

ذریعة موضوعة ألمر مباح، لكنھا قد تفضى إلى المفسدة، ومصلحتھا أرجح من  -٤
ى المخطوبة، والمشھود علیھا، وكلمة حق عند سلطان جائر، فھي النظر إل: مثل. مفسدتھا

أفعال مباحة في األصل، ألنھا تحقق بعض المصالح، ولكنھا قد تؤدي إلى بعض المفاسد، 
  . )١(إال أن المصالح المترتبة علیھا أرجح من المفاسد المتوقعة منھا

  
  :فاسدأقسام الذریعة باعتبار مآلھا وما یترتب علیھا من م: ثانیا

  : قّسمھا الشاطبي بھذا االعتبار إلى أربعة أقسام
في -حفر البئر خلف باب الدار: ما یكون أداؤه للمفسدة قطعیًا، مثل: القسم األول - ١
بحیث یقع الداخل فیھ قطعًا، فھذا ممنوع، فمن فعلھ ُیعّد متعدیًا، ویضمن ضمان  –الظالم

  . ألمور على وجھھا، أو لقصد اإلضرارإما لتقصیره في إدراك ا –في الجملة –المتعدي 
حفر البئر في موضع ال : ما یكون أداؤه إلى المفسدة نادرًا، مثل:  القسم الثاني - ٢

وھذا القسم . بیع األغذیة التي غالبًا أال تضر أحدًا: یؤدي إلى وقوع أحد فیھ غالبًا، ومثل
المصلحة، ولم یعتبر ندور  باق على أصلھ منھ اإلذن فیھ، ألن الشارع أناط األحكام بغلبة

في  –المفسدة، إذ لیس في األشیاء خیر محض، وال شر محض، وال توجد مصلحة خالیة 
عن المفسدة عادة، فال یعد ھنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة  – الجملة

                                      
 - ٣/١٤٧جع سابق، إعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، مر) ١(

١٤٨ .  
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تقصیرًا في النظر، وال قصدًا إلى وقوع الضرر،  –مع معرفتھ بندور المضرة عن ذلك –
  . )١(فالعمل إذًا باق على أصل المشروعیة

ما یكون أداؤه إلى المفسدة غالبًا، بحیث یغلب على الظن إفضاؤه : القسم الثالث - ٣
  . )٢(بیع السالح إلى أھل الحرب، وبیع العنب إلى الخمَّار ونحو ذلك: إلى المفسدة، مثل

سدة كثیرًا، ال غالبًا ما یكون أداؤه إلى المف –من أقسام الذریعة :القسم الرابع  - ٤
  . )٣( بیوع اآلجال، فإنھا تؤدي إلى الربا كثیرًا: وال نادرًا، مثل

  

  :أركان الذریعة
  : الوسیلة: الركن األول

وھي األساس الذي تقوم علیھ الذریعة، فبوجودھا توجد باقي األركان وبالتعبیر عن 
وعًا في نفسھ كشرب الخمر ھذه الوسیلة بأنھا أمر غیر ممنوٍع في نفسھ یخرج ما كان ممن

فھو ذریعة للفریة والزنى فھو ذریعة الختالط النسب ولكنھما محرمان في نفسیھما حتى 
  . )٤(لو لم یؤدیا إلى تلك المفاسد

فاألصل في الوسیلة أنھا مباحة في نفسھا، إال أنھا قد ُتحّرم نظرًا لما قد تؤدي إلیھ 
في األصل مباحة، كسبِّ آلھة المشركین من مفاسد وأضرار، فالشرع حرَّم أمورًا ھي 

  . )٥(ونكاح التحلیل
  :المتوسَّل إلیھ: الركن الثاني

والبد أن یكون أمرًا ممنوعًا إذ لو كان أمرًا جائزًا النتقلنا إلى الحدیث عن الذریعة 
  . بالمعنى االصطالحي إلى الذریعة بالمعنى اللغوي
تحریم ولم یحدده بدرجة معینة إذ المنع وُیفھم من عبارات العلماء إرادة المنع أو ال

تختلف درجاتھ كما ھو معلوم، فیتبع ذلك اختالف قوة منع الوسیلة المفضیة إلیھ، فما كان 
المنع منھ أقوى كاالعتداء على الضروریات الخمس كان المنع من الوسائل المفضیة إلیھ 

دین سواء أكان باالبتداع أقوى، فالشریعة مثًال جاءت لسد أي وسیلة تؤدي إلى المساس بال
فیھ أو التساھل في أمره ولو كان في المحافظة علیھ ذھاب األنفس واألموال ألنھ أھم 

  . )٦( الضروریات

                                      
، الوسیط في أصول الفقھ اإلسالمي، ٢/٣٥٨الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ١(

  . ٣٤٣م، ص٢٠١٧، دمشق، جامعة دمشق، ١: الزحیلي، وھبھ، ط
  . ٢/٣٦١الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ٢(
  . ٢/٣٦١بن موسى، مرجع سابق،  الموافقات، الشاطبي، إبراھیم) ٣(
، ٤م، مجلة العدل، مج.قاعدة سد الذرائع بین اإلعمال واإلھمال، النفیسة، صالح بن عبد الرحمن، د) ٤(

  .٥صم، ٢٠٠٢، شوال ١٦ع
م، ١٩٩٥ط، دمشق، دار الفكر، .سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة، البرھاني، محمد ھشام، د) ٥(

  .١٠٤، ١٠٣ص
  .٦، ٥صلذرائع بین اإلعمال واإلھمال، النفیسة، صالح بن عبد الرحمن، مرجع سابق، قاعدة سد ا) ٦(
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وبحسب قوة المتوسَّل إلیھ في التحریم یكون تحریم الذریعة، فإذا كان المتوسل إلیھ 
أو الذریعة  شدید الحرمة ویمس القطعیات والضروریات كانت درجة تحریم الوسیلة

  . )١(أقوى
  :إفضاء الوسیلة إلى المتوسل إلیھ: الركن الثالث

وھو الذي یصل بین طرفي الذریعة، الوسیلة والمتوسَّل إلیھ، والبحث في ھذا الركن 
یكون في قوة اإلفضاء ھذه، فھناك وسائل یكون إفضاؤھا إلى المحذور ضعیفًا كزراعة 

بعض الناس لصناعة الخمر فھل تمنع زراعتھ؟ وإذ العنب مطلقًا فإنھ وسیلة إذ قد یتخذه 
بیع لمن یصنع منھ الخمر فإنھ یصبح ذریعة إفضائھا إلى المتوسَّل إلیھ قویا، وضابط ھذا 
الركن من أھم أسباب الخالف في تعریف العلماء للذریعة ألن قوة اإلفضاء تختلف 

صود بسد الذرائع شرعًا وعلى ھذا فالمق" ضعیفة وقطعیة وما بینھما"ودرجاتھا ثالثة 
  . )٢("حسم الفساد بقطع وسائلھ"

  

  :ضوابط العمل بسد الذرائع
القول بالعمل بسد الذرائع ال یعني جعلھا دلیًال ُیستند إلیھ في جمیع الحاالت دون 
ضوابط تساعد في تحقیق المصلحة التي ألجلھا ُشرع العمل بسد الذرائع، كما ال یعني 

ن التوسع في العمل بسد الذرائع قد یكون سببًا رئیسًا إلیقاع األمة التوسع في العمل بھا، أل
في المقابل أیضًا، ال . في الحرج والعنت اللذین ھما مرفوعان عن ھذه الشریعة المباركة

یصح القول بأن العمل بسد الذرائع محل خالف بین العلماء، فیكون ذلك سببًا في ھدم ھذه 
عقد على أصل القاعدة، وإنما الخالف في تحقیق المناط، القاعدة، إذ تقدم أن اإلجماع من

  . وفي بعض الصور المطبقة على القاعدة
ومن ھنا كان لزامًا على طالب العلم أن یدرك أھمیة ھذه القاعدة، وأن یدرك أیضًا 
محل النزاع بین العلماء فیھا، حتى یتحقق لھ الھدف والغایة من الدراسة الفقھیة 

  . ة التي یحتاجھا في كل مكان وزمانوتطبیقاتھا المعاصر
وبناًء على ما تقدم یمكن القول بأن أھم الضوابط التي یجب مراعاتھا للعمل 

  : بقاعدة سد الذرائع ما یلي
أن تكون الوسیلة المباحة مؤدیة إلى المفسدة، سواء أكان إفضاؤھا إلى المفسدة  :أوًال

ه الوسیلة القصد الحسن، لكنھ في الواقع بقصد أم بغیر قصد، بل قد یكون الدافع للعمل بھذ
  . یكون مفضیًا للمفسدة، فحینئذ تمنع تلك الوسیلة

                                      
م، .أثر سد الذرائع في تحقیق أمن المجتمع، األبیض، صادق محمد ناجي، وعجرة، عیسى مبارك، د) ١(

  .٤٣صم، ٢٠١٩، دیسمبر ٢، ع٥٢مجلة الریان للعلوم اإلنسانیة والتطبیقیة، مج
  . ٢/٣٢نواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدریس، مرجع سابق، أنوار البروق في أ) ٢(
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أن العمل بسد الذرائع مداره على المصلحة والمفسدة، فمتى كانت المفسدة  :ثانیًا
راجحة على المصلحة عمل بسد الذرائع، والعكس صحیح، فمتى كانت المصلحة راجحة 

  . الذرائععلى المفسدة لم یعمل بسد 
أن تكون الوسیلة مفضیة إلى المفسدة قطعًا أو غالبًا، بحیث یغلب على الظن  :ثالثًا

إفضاؤھا إلیھ، أما إن كان إفضاؤھا إلى المفسدة على سبیل القلیل أو النادر أو الوھم فإنھ 
  . ال ُتمنع تلك الوسیلة، بناًء على ذلك

قطعًا أو ظنًا غالبًا، فإنھا تمنع  إن كانت تلك الوسیلة مفضیة إلى المفسدة :رابعًا
  . )١(بالقدر الذي تتحقق فیھ المصلحة

فإذا كان ارتكاب الفعل یفضي قطعًا أو غالبًا إلى المفسدة، فإنھ في ھذه األحوال تسد 
الذریعة وتمنع، أما إذا لم تتحقق المفسدة أو كانت قلیلة أو نادرة فال تمنع الذریعة، إذا كان 

ة كثیرًا ال غالبًا، وینبغي النظر إلى نوع المفسدة التي ستترتب على إفضاؤھا إلى المفسد
الفعل المشروع، فإذا كانت مفسدة خطیرة وعظیمة، فإن الذریعة ُتسد حتى ولو كان 

  . )٢(اإلفضاء كثیرًا ولیس غالبًا
  : كثرة القصد إلى الممنوع :خامسا

عھ، ومعلوم أن قصود إذا كثر ارتكاب الفعل لقصد اإلفضاء إلى المفسدة، وجب من
الناس من األمور الغیبیة، إال أن اإلمام مالك اعتبر كثرة وقوع الفعل داللة على القصد، 

إذ لیس لقصد الناس تأثیر في التشریع، لوال أن ذلك إذا فشا : "یقول الطاھر بن عاشور
  . )٣("صار القصد مآَل الفعل، وھو مقصود الناس فاستحلوا بھ ما حّرم علیھم

                                      
، ١١م، مجلة العدل، مج.سد الذرائع وعالقتھا بمقاصد الشریعة، المقرن، محمد بن سعد بن محمد، د) ١(

  .وما بعدھا ٨٢م، ص٢٠٠٨، محرم ٤١ع
الدراسات  تطبیقات سد الذرائع في العبادات، العنزي، عیسى علي دخیل، القاھرة، مجلة كلیة) ٢(

  .٨٩٢م، ص٢٠٢٠، یونیو ٢، ج٣٨اإلسالمیة والعربیة للبنین، ع
ط، .محمد الحبیب ابن الخوجة، د: مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ابن عاشور، محمد الطاھر، تحقیق) ٣(

  . ٢/٣٠٧، م٢٠٠٤قطر، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، 
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  حث الرابعاملب

  أهمية سد الذرائع

نالت قاعدة سد الذرائع أبلغ اھتمام في الدرس األصولي المقاصدي القدیم، وكادت 
تحوز قصب السبق في األبحاث المعاصرة، لیس ھذا إال لما یقتضیھ تفعیل ھذا األصل 

ي من أثر بلیغ في تغیُّر األحكام الشرعیة، ولما یحتاج إلیھ حال تحقیق المناط من عمق ف
التأمل، ودقة في الفكر، ووضوح رؤیة وُبعد نظر في المآالت مصلحًة ومفسدة، وفي 

  . )١(تقدیر اإلفضاء غلبًة أو أكثریة
فسد الذریعة وفتحھا من الحكم البارزة في التشریع اإلسالمي، فعادة الشرع أال یترك 

كما قال اإلمام  المفسدة حتى تقع، ثم یعالجھا، بل یحتاط في سد المنافذ إلیھا، فالشریعة
مبنیة على االحتیاط واألخذ بالحزم، والتحرُّز مما عسى أن یكون طریقًا إلى : "الشاطبي

  . )٢("مفسدة
وسد الذرائع وسیلة من وسائل الوصول إلى ُحكم شرعي، سواء كان مباحًا أو 

ما ممنوعًا، فھو أصل من أصول اإلسالم، ُیبنى علیھ كثیر من األحكام، إباحة أو حظرًا، ل
  . )٣(یترتب على ذلك من جلب مصلحة أو دفع مفسدة

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكلیف؛ فإنھ أمر ونھي، : "قال ابن القیم، رحمھ اهللا
: وسیلة إلى المقصود، والنھي نوعان: مقصود لنفسھ، والثاني: أحدھما: واألمر نوعان

یكون وسیلة إلى المفسدة، ما : ما یكون المنھي عنھ مفسدة في نفسھ، والثاني: أحدھما
  . )٤("فصار سد الذرائع الُمْفِضیة إلى الحرام أحد أرباع الدین

  
  

                                      
 -دراسة في فتح الباري شرح صحیح البخاري: قاعدة سد الذرائع وأثرھا في المباحث األصولیة) ١(

م، ٢٠٢٠، ٢، ع٦م، مجلة الشھاب، مج.أبواب الطھارة والصالة أنموذجا، بو عبد اهللا، نضال، د
  .، بتصرف یسیر٤٦٦ص

  . ٢/٣٦٤الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ٢(
ة المختلفة فیھا، إسماعیل، شعبان محمد، بحث أصولي في األدل: سد الذرائع بین اإللغاء واالعتبار) ٣(

  .٣١٠صمرجع سابق، 
  . ٥/٦٦إعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، مرجع سابق، ) ٤(
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  الفصل الثاني

  سد الذرائع عند احلنفية

  موقف العلماء من سد الذرائع: مدخل
اختلف العلماء في األخذ بسد الذرائع، واعتباره دلیًال أصولیًا ُیبنى علیھ الفقھ، 

  :ام الوقائع، والعلماء في ھذا على مذھبینوُتستنبط على أساسھ أحك
  : المذھب األول

من الصحابة والتابعین واألئمة األربعة، وغیرھم یطبقون مبدأ  –فجمھور العلماء 
 –سد الذرائع في فقھھم، اعتمادًا على األدلة الكثیرة في كتاب اهللا تعالى، وسنة رسولھ 

  . -صلى اهللا علیھ وسلم 
رحمھم اهللا وجمع من  )٤(وأحمد )٣(والشافعي )٢(مالكو )١(فقد ذھب أبو حنیفة

إلى اعتبار قاعدة سد الذرائع وإعمالھا واألخذ  )٥(المحققین من أھل العلم ال حصر لھم
بھا، إال أن المالكیة والحنابلة توّسعوا في األخذ بھا أكثر من الحنفیة والشافعیة مع العلم أن 

  . كما سیأتي بیانھ إن شاء اهللا لكل مذھب تطبیقات فقھیة على ھذه القاعدة
  :المذھب الثاني

وأھل الظاھر فقد أنكروا العمل بسد الذرائع جریًا على مذھبھم  )٦(مذھب ابن حزم
  . من األخذ بظواھر النصوص

أن قاعدة الذرائع قاعدة متفق علیھا بین األئمة، كما ھو واضح من كالم  :والخالصة
  . ھذه القاعدة في بعض الجزئیات الشاطبي، وإنما الخالف في تحقیق مناط

                                      
، سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة، ٥/١٨٨الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ١(

  . ٦٥٣مرجع سابق، صالبرھاني، محمد ھشام، 
  . ٢/٣٢أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدریس، مرجع سابق، ) ٢(
م، دار الوفاء، .ط، د.رفعت فوزي عبد المطلب، د: األم، الشافعي، محمد بن إدریس، تحقیق) ٣(

  . ٣/٢٧٢م، ٢٠٠١
  . ٣/٢٢٣الفتاوى، ) ٤(
  . ٣/١٠٨م الجوزیة، محمد بن أبي بكر، مرجع سابق، إعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قی) ٥(
ط، .أحمد محمد شاكر، د: اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید، تحقیق) ٦(

  . ٦/٧٤٦ت، .بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، د
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  املبحث األول

  نظرة املذاهب لسد الذرائع

  : مذھب اإلمام مالك
سد الذرائع حجة شرعیة وأصل ُمعتبر، وھذا الرأي اشتھر عن اإلمام مالك شھرة 

وقد صرح  )١(أضحت ھذه القاعدة ُتذكر بھ وُیذكر بھا: كبیرة حتى قال بعض األصولیین
: بھذا األصل واحتجاجھ بھ في كثیر من األحكام، فقد قال الباجيالمالكیة بأخذ مالك 

  . )٢(ذھب مالك رحمھ اهللا إلى المنع من الذرائع"
  . )٣("حكمھا مالك في أكثر أبواب الفقھ: "وقال الشاطبي

ویعتبر سد الذرائع من أھم أصول االستنباط في الفقھ المالكي، ولیس في المذاھب 
كیة في األخذ بھ، وھو توسع منطقي إذا ما علمنا أن المذھب الفقھیة من بلغ مبلغ المال

.. المالكي ُیعّد من أوسع المذاھب االجتھادیة اعتمادًا على رعایة مصالح الناس وأعرافھم
  . )٤(وسد الذرائع لیس إال تطبیقًا عملیًا لنظریة المصالح

عدة سد وھو من أوسع المذاھب في إعمال قا –رحمھ اهللا  –فمذھب اإلمام مالك 
الذرائع ولھذا كان العمل بالمصلحة المرسلة أصًال مستقًال من أصول التشریع عند اإلمام 
مالك ولیس سد الذرائع إال تطبیقًا عملیًا من تطبیقات العمل بالمصلحة، ولذلك عدوه 
ضمن أصولھم وأعملوه في استنباطھم وتخریجاتھم في جمیع أبواب الفقھ، وفي كثیر من 

یة، وبالغوا في ذلك حتى عد بعض الفقھاء سد الذرائع من خصوصیات إمام المسائل العمل
  . )٥(-رحمھ اهللا –دار الھجرة 

ومن أبرز التطبیقات لسد الذرائع عند المالكیة، العقود التي ُتتخذ ذریعة إلى الربا 
  . )٧(التي قیل إنھا تصل إلى ألف مسألة اختص بھا مالك )٦(ومن ذلك بیوع اآلجال

                                      
  . ١١٥صم، ٢٠١٦، القاھرة، دار اآلثار للنشر والتوزیع، ١: أصول الفقھ، حسان، حسین حامد، ط) ١(
ط، بیروت، .عبد المجید التركي، د: إحكام الفصول في أحكام األصول، الباجي، سلیمان، تحقیق) ٢(

  .٦٨٩م، ص١٩٨٦مؤسسة جواد، 
  . ٣/١٨٢الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ٣(
یث الحسنیة، م، مجلة دار الحد.سد الذرائع في ضوء أصول المذھب المالكي، میرغیني، عزیز، د) ٤(

  .٢٩٢صم، ١٩٩٧، ١٤ع
، الموافقات، ٦١٥سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة، البرھاني، محمد ھشام، مرجع سابق، ص) ٥(

  . ٥/١٨٢الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، 
ھد أن یبیع الرجل سلعة بثمن، ثم یشتریھا بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدًا، بدایة المجت: بیوع اآلجال) ٦(

ط، بیروت، دار الفكر، .خالد العطار، د: ونھایة المقتصد، ابن رشد، أبي الولید محمد، تحقیق
  . ٣/١١٨ھـ، ١٤١٥

  . ٢/٣٢أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدریس، مرجع سابق، ) ٧(
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  :مام الشافعيمذھب اإل
وقف الشافعیة من سد الذرائع موقف الرفض، فلم یؤصلوا لھ تمامًا كما فعلوا مع 
االستحسان، والسبب في ذلك ھو أن سد الذرائع، لما كان مظھرًا من مظاھر االجتھاد 
بالرأي، وھم ال یسلمون إال بالقیاس، لم یقبلوه، كما أنھم یرون أن الشریعة ُتبنى على 

  . )١(مآلالظاھر دون ال
وھو من المضیقین للعمل بھذه القاعدة  -رحمھ اهللا تعالى –فمذھب اإلمام الشافعي 

رحمھ  –وإن كان للشافعیة إعمال بھذه القاعدة في بعض الفروع الفقھیة یقول الشاطبي 
  :)٢(-اهللا

وإن كان الشافعیة ال یعتبرون سد الذرائع أصًال من أصولھم المعتبرة، إال أنھم 
یرًا في تفریعاتھم الفقھیة ویقعدون قواعد وأصول تدخل تحت لواء قاعدة سد یعملونھ كث

أصل جلب المصالح ودرء المفاسد واعتبار مآالت األشیاء وما ال یتم "الذرائع مثل 
الواجب إال بھ فھو واجب واعتبار الشبھات واالحتیاط واعتبار التھم، وقاعدة ما حرم 

في سلسلة من القواعد التي لھا أمثلة " حرم إعطاؤهاستعمالھ حرم اتخاذه، وما حرم أخذه 
  . )٣(في فقھھم تدل على األخذ بھذه القاعدة

  :مذھب اإلمام أحمد بن حنبل
أعمل علماء الحنابلة لسد الذرائع، وھي من األدلة المعتبرة عندھم في األصول، وال 

  : خالف في ذلك، بل عباراتھم صریحة في ذلك ومنھا
  . )٤()ذھبنا أیضًا سد الذرائعومن م: (یقول الطوفي

ویأتي الحنابلة بعد المالكیة في االعتداد بسد الذرائع، حیث اعتمدوا علیھ تأصیًال 
وتطبیقًا، وبنوا علیھ كثیرًا من األحكام الفقھیة، ووافقوا المالكیة في منع بیوع اآلجال 

  .)٥(.. وغیرھا من الصور التي تؤدي إلى الربا
في سد الذرائع أنھ أصل من  –رحمھ اهللا  –بن حنبل فمذھب إمام السنة أحمد 

سد الذرائع ھو مذھب مالك "أصول مذھب اإلمام أحمد وأصحابھ یقول ابن بدران 
، ألنھ أصل أثبتت صحتھ النصوص من الكتاب والسنة وعمل سلف األمة )٦("وأصحابنا

یقول من الصحابة ومن بعدھم ومذھب اإلمام أحمد وھو ما كان علیھ سلف األمة و
  . بقولھم

                                      
  .٢٩٤صسد الذرائع في ضوء أصول المذھب المالكي، میرغیني، عزیز، مرجع سابق، ) ١(
  . ٦٣٠سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة، البرھاني، محمد ھشام، مرجع سابق، ص) ٢(
  .١٨صقاعدة سد الذرائع بین اإلعمال واإلھمال، النفیسة، صالح بن عبد الرحمن، مرجع سابق، ) ٣(
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، : شرح مختصر الروضة، الطوفي، سلیمان بن عبد القوي، تحقیق) ٤(

  . ٣/٢١٤م، ١٩٨٧م، مؤسسة الرسالة، .، د١: ط
، دمشق، دار الفكر، ١: آراؤه وفقھھ، أبو زھرة، محمد، ط -حیاتھ وعصره : أحمد بن حنبل) ٥(

  . ٣٣١م، ص٢٠٠٨
ط، جدة، مكتبة .محمد نجیب المطیعي، د: المجموع شرح المھذب، النووي، یحیى بن شرف، تحقیق) ٦(

  . ٩/٤٣٢ت، .اإلرشاد، د
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وال غرابة في صنیع الحنابلة، ما دام أصل الذرائع یأخذ بالرأي والنقل، سواء 
  . )١(بسواء، والمذھب الحنبلي من أكثر المذاھب الفقھیة اعتمادًا على النصوص

وقد طبق الحنابلة مبدأ سد الذرائع على بیوع اآلجال، وإن لم یقصد البائع الربا؛ ألن 
فیجب سده والمنع منھ؛ لئال . ملة یغلب فیھ قصد الربا فیصیر ذریعةھذا النوع من المعا

یتخذه الناس ذریعة إلى الربا، ومن أمثلة ذلك أنھ من باع سلعة بثمن مؤجل قد اشتراھا 
  . )٢(نقدًا بأقل منھ لم یجز؛ ألن ذلك ذریعة إلى الربا

عند الحاجة، ویرى الباحث أن الحنابلة ال یتوسعون في السد، ویرون فتح الذرائع 
بینما یرون السد عند عدم الحاجة، وھم بھذا یختلفون عن المالكیة الذین توسعوا في السد 

  . حتى شمل السد بعض القضایا التي ال یقصد المكلف الوصول إلى مأربھ بمجرد التحیل
فحاصل الفرق بین مذھب المالكیة والحنابلة أن الحنابلة یسدون الذریعة عند عدم 

  . ا وال یسدون عند الحاجة، وأما المالكیة فیطلقون السدالحاجة إلیھ
  :مذھب ابن حزم

استنكر ابن حزم سد الذرائع؛ ألنھ باب من أبواب الرأي، وقد استنكر الرأي كلھ 
  : بُشعبھ وشدد في نقد أصل سد الذرائع، ووضعھ بأنھ فاسد حیث یقول

ف ذریعة ما لم یكن فكل من حكم بتھمة أو باحتیاط لم یستیقن أمره أو بشيء خو(
وبالجملة فھذا المذھب ... بعد فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل

  . )٣()أفسد مذھب في األرض؛ ألنھ یؤدي إلى إبطال الحقائق كلھا
  .)٤(وقد دلل على مذھبھ بأدلة، وناقش أدلة المثبتین لمبدأ سد الذرائع

  

                                      
  .٢٩٣صئع في ضوء أصول المذھب المالكي، میرغیني، عزیز، مرجع سابق، سد الذرا) ١(
، الریاض، عالم ٣: عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، ط: المغني، ابن قدامة، موفق الدین، تحقیق) ٢(

  . ٦/٢٦٠م، ١٩٩٧الكتب، 
  . ١٩٢ - ٢/١٩١اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید، مرجع سابق، ) ٣(
  . ١٩٤ - ٢/١٨٠اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید، مرجع سابق، ) ٤(
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  املبحث الثاني

  سد الذرائعموقف احلنفية من 

أخذ بقاعدة سد الذرائع وإن كانت ھذه القاعدة لم  –رحمھ اهللا  –اإلمام أبو حنیفة 
  : لكننا نلمح ذلك من أمرین –رحمھ اهللا  –ُتذكر ضمن أصول مذھب اإلمام أبو حنیفة 

قولھم باالستحسان وھو باب یلجون منھ إلى العمل بالمصلحة وسد الذرائع  :األول
  . صلحةمن وجوه العمل بالم

  . )١(عملھم بسد الذرائع بالفعل في فروع كثیرة :الثاني
فإنھ ثبت عنھ جواز إعمال الحیل ولم یكن : وأما أبو حنیفة"وفي الموافقات للشاطبي 

من أصلھ في بیوع اآلجال إال الجواز، وال یلزم من ذلك تركھ ألصل سد الذرائع، وھذا 
ائع فیھا وإن خالفھ في بعض التفاصیل، واضح إال أنھ نقل عن موافقة مالك في سد الذر

  . )٢("وإذا كان كذلك فال إشكال
فال یخالف أبو حنیفة في أن قصد إبطال األحكام صراحًا ممنوع وإن : كما قال

إبطالھا ضمنًا فال، وإال امتنعت الھبة عند رأس الحول مطلقًا، وال یقول ھذا واحد منھم 
والصالة وغیرھما إلى مجرد إحراز النفس ولذلك اتفقوا على تحریم القصد باإلیمان 

والمال كالمنافقین والمرائین وأشبھ ذلك، وبھذا یظھر أن التحایل على األحكام الشرعیة 
  . )٣(باطل على الجملة نظرًا إلى المآل
  . )٤(..." األحناف یقولون بسد الذرائع في حدود ضیقة: "ویقول الشیخ عبد اهللا بن بیھ

ھذا والذرائع أصل من األصول الفقھیة عندنا : "الباجقنيویقول محمد عبد الغني 
واألخذ بھا ثابت في المذاھب األربعة، وإن لم یصرح بھ في بعضھا، وقد اعتمد علیھ 
مالك وأحمد أكثر من الشافعي وأبي حنیفة الذین لم یعتبراه أصًال قائمًا بذاتھ بل مندرجًا 

  . )٥("في األصول األخرى المقررة عندھما
ھو باب یلجون "محمد ھشام البرھاني أن القول باالستحسان عند األحناف ویرى 

منھ إلى العمل بالمصلحة، وسد الذرائع من وجوه العمل بالمصلحة، بل إن بعض صور 
االستحسان عندھم ھي عین صور سد الذرائع عند المالكیة، فال یبدو الفرق بین 

  . )٦("المذھبین إال في التسمیة

                                      
  .١٦صقاعدة سد الذرائع بین اإلعمال واإلھمال، النفیسة، صالح بن عبد الرحمن، مرجع سابق، ) ١(
  . ٢/٢٥٠الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ٢(
  . ٥/١٨٨شاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، الموافقات، ال) ٣(
م، سلسلة محاضرات العلماء .، د١: سد الذرائع وتطبیقاتھ في مجال المعامالت، ابن بیھ، عبد اهللا، ط) ٤(

  . ٣٩م، ص١٩٩٨البارزین، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، 
، بیروت، دار لبنان للطباعة ١: باجقني، محمد عبد الغني، طالمدخل إلى أصول الفقھ المالكي، ال) ٥(

  . ١٣٨م، ص١٩٦٨والنشر، 
  . ٦٥١سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة، البرھاني، محمد ھشام، مرجع سابق، ص) ٦(
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لم یذكروا سد الذرائع ضمن أصولھم، فقد أخذوا نصیبًا منھ في فإن الحنفیة وإن 
تطبیقاتھم، حیث وافقوا المالكیة في ذرائع بیوع اآلجال التي ھي صورة النزاع وإن 

  .. خالفوھم في التفاصیل
وال أدل على ذلك من أخذھم ببعض القواعد الكلیة التي ال یعني األخذ بھا إال 

أدى إلى الحرام فھو حرام، كما أن االستحسان عندھم  ما: تحكیم أصل الذرائع كقاعدة
ومع ذلك، فإن ... لیس إال بابًا یلجون منھ إلى العمل بالمصلحة، وسد الذرائع باب منھا

  .)١(الحنفیة لم یبلغوا في ھذا مبلغ المالكیة والحنابلة
 فالحنفیة قد ولجوا من باب االستحسان إلى ساحة المصالح التي ُیعد الذرائع أحد

  . وجوه العمل بھا
وكتب أصول الفقھ عند فقھاء الحنفیة لم تتعرض لذكر سد الذرائع كواحد من 
مصادر التشریع ولكن ُیالحظ أن قولھم باالستحسان مدخل إلى العمل بالمصلحة وسد 

  . الذرائع من وجھ العمل بالمصلحة
  :شواھد سد الذرائع عند األحناف

والقبلة للمعتكف؛ وعللوا ذلك بأنھا من  نصَّ علماء الحنفیة على تحریم اللمس
} َوال ُتَباِشُروُھنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{: دواعي الوطء المحرم علیھ بقولھ تعالى

  ]. ١٨٧: البقرة[
ومن المقرر عند الحنفیة أن الوسیلة إلى الشيء حكمھا ذلك الشيء، وھذا أصل في 

  . اعتبار سد الذرائع
ن الرجل المقر بدین في مرض موتھ متھم بإبطال حق الغیر ولھذا تقدم قولھم بأ -

دیون الصحة وكذا الدیون التي لزمتھ حال المرض بأسباب معلومة كبدل مال ملكھ أو 
استھلكھ أو مھر امرأة تزوجھا على ما یقربھ من دیون غیر معلومة األسباب، ألن حق 

من التبرع والمحاباة إال بقدر الثلث لتعلق الغرماء حال الصحة متعلق بمالھ، ولھذا یمنع 
  . )٢(حق الوارث

وال یباح للشواب منھن الخروج إلى : "قال الكاساني: ومن األمثلة كذلك
أنھ نھى الشواب عن الخروج، : الجماعات، بدلیل ما ُروي عن عمر رضي اهللا عنھ

حرام فھو وألن خروجھن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى ال
  . )٣("حرام

                                      
  .٢٩٤صسد الذرائع في ضوء أصول المذھب المالكي، میرغیني، عزیز، مرجع سابق، ) ١(
، القاھرة، دار الكتب ٢: لشرائع، الكاساني، عالء الدین بن مسعود، طبدائع الصنائع في ترتیب ا) ٢(

  . ١٠/٢١٩ھـ، ١٤٢٤العلمیة، 
  . ١/١٥٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، عالء الدین بن مسعود، مرجع سابق، ) ٣(
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والكالم عند خوف الفتنة، فإن أمنت الفتنة بأن كانت غیر متزینة، وال متعطرة، 
  . )١(وال مزاحمة للرجال، وال مبھرجة، جاز لھا الخروج بإذن زوجھا

ال یجوز للقاضي أن یقضي لنفسھ، وال ألبویھ وإن علوا، وال لزوجتھ، وال "ومنھا 
  . )٢("من ال تجوز شھادتھ لھم ألوالده، وإن سفلوا، وال لكل

فقد قرر ھذا النص أنھ یمنع أن یقضي القاضي لمن یتھم فیھ، سدًا للذریعة، وإن لم 
یصرح النص بذلك إال أن ما وراء السطور ینطق بھ، وإال فما ھو السبب الذي من أجلھ 

  .)٣(وقع المنع؟
كان یقرأ في (روى أبو ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  . )٤()الركعة األولى بالجمعة وفي الثانیة إذا جاءك المنافقون
فقد ذھب الحنفیة إلى كراھیة توقیت القراءة في ذلك الیوم؛ حتى ال یؤدي ذلك إلى 

  . )٥(ھجر بعض القرآن؛ ولئال یظنھ العامة واجبًا، ودفعًا لذریعة إیھام التفضیل
  . ر الواحدإذًا قدم الحنفیة سد الذرائع على خب

والمختار عند الحنفیة استحباب صوم المفتي لیوم الشك : ومنھ صوم یوم الشك
  . ویفعلھ سرًا حتى ال ُیتھم بالعصیان ویفتي الناس باإلفطار حسمًا لمادة اعتقاد الزیادة

المختار أن یصوم المفتي بنفسھ أخذًا باالحتیاط ویفتي العامة : قال ابن الھمام
زوال ثم اإلفطار حسمًا لمادة الزیادة ویصوم فیھ المفتي سرًا لئال یتھم بالتلوم إلى وقت ال

بالعصیان، فإنھ أفتاھم باإلفطار بعد التلوم بحدیث العصیان وھو ما ذكر من قول 
فإذا : قال. ھل صمت من سرر شعبان؟ قال ال: (الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال لرجل

ر من شعبان ألنھ یستتر فیھا الھالل بنور واألسرار آخ. )٦()أفطرت فصم یومًا مكانھ
  . الشمس

ووجھ االستدالل أنھ أمر العامة باإلفطار بعد الزوال حتى ال یكون الصوم ذریعة 
العتقادھم الزیادة وأن یلحقوا بالفریضة ما لیس منھا أو ما طلب األسرار بصومھ من 

النھي عن صوم یوم حتى ال یكون ذریعة التھامھ لمخالفة : اإلمام وغیره من الخاصة
  . )٧(الشك، وھذا تطبیق عملي لسد الذرائع اختاره علماء المذاھب وفعلھ أئمتھم

  

                                      
لعلمیة، ، القاھرة، دار الكتب ا١: التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، المواق، محمد بن یوسف، ط) ١(

  . ٢/١١٦م، ١٩٩٤
  . ٣/٦٣٩م، ١٩٩٤، بیروت، دار الكتب العلمیة، ٢: تحفة الفقھاء، السمرقندي، محمد بن أحمد، ط) ٢(
، بیروت، دار ابن حزم، ١: سد الذرائع في المذھب المالكي، زروق، محمد بن أحمد سید أحمد، ط) ٣(

  .١٩٠صم، ٢٠١٢
  ). ١١٢٤(ة الجمعة مسلم، كتاب الجمعة، باب ما یقرأ في صال) ٤(
  . ٦٠٣بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، عالء الدین بن مسعود، مرجع سابق، ص) ٥(
  . ٢٥٤، ص٣رواه البخاري، ج) ٦(
  . ٢٥٧ -٢/٢٥٥م، ٢٠٠٣، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١: فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، ط) ٧(
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  الفصل الثالث

  .مسائل سد الذرائع يف كتاب فتح القدير البن اهلمام رمحه اهللا

  :سد ذرائع المفسدة المتوقعة في كتاب فتح القدیر
المكلف�ین ف�ي ال�دارین عل�ى      شریعة اإلسالم تمیزت بأنھا موضوعة لمراع�اة مص�الح  

أحسن وجھ، وأنھ ما من ُحكم فیھا إال وق�د قص�د الش�ارع ب�ھ جل�ب مص�لحة للعب�اد أو دف�ع         
مفسدة عنھم أو تحقیقھما معا، سواء أعلم المكلفون بماھیة المص�لحة المجلوب�ة أو المفس�دة    

الح المدفوعة أو لم یقفوا على ذلك، لكنھم ف�ي الجمل�ة م�دركون قص�د الش�ارع رعای�ة مص�       
  . الخلق العاجلة واآلجلة

ومن أمثلة سد ذرائع المفاسد المتوقعة التي اطلعت علیھا في كتاب فتح 
  :القدیر المسائل التالیة

ذكر ابن الھمام رحمھ اهللا في باب صالة العیدین من كتاب الصالة بأولویة القول  -١
 بعرفة  بكراھیة اجتماع الناس یوم عرفة في بعض المواضع تشبیھًا بالواقفین

واألولى الكراھة للوجھ المذكور؛ وألن فیھ حسمًا لمفسدة : (قال ابن الھمام رحمھ اهللا
 .)١()اعتقادیة تتوقع من العوام

فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام اختار أولویة القول بالكراھة سدًا لذریعة المفسدة 
ون وجود نص لھذا المتوقعة من العوام في اعتقاد قدسیة الوقوف بأنھ مكان مخصوص د

المكان، فال یكون عبادة دون األماكن المخصوصة المنصوص علیھا كسائر المناسك، وال 
 .یوجد أي معنى للتشبھ بعد التأمل

فإن الشارع الحك�یم ح�دد أمكن�ة معین�ة ألداء ھ�ذه الفریض�ة فیھ�ا، وال یع�د ح�ج الف�رد           
المحددة شرعًا وھ�ي مك�ة،   المسلم حجًا إن توجھ وأدى ھذه الفریضة في غیر تلك األمكنة 

  . )٢(ومنى، وعرفات، ومزدلفة
وقد أجاب ابن الھمام عن المروي عن ابن عباس رضي اهللا عنھ بفعلھ ذلك 

  .)٣(بالبصرة؛ بأنھ لم یكن للتشبھ 
ذكر المرغیناني في كتاب الھدایة وتبعھ ابن الھمام في كتاب فتح القدیر في ذلك  -٢

لنكاح بأنھ إذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجھا في باب نكاح أھل الشرك من كتاب ا
 كافر أو أسلم الحربي وتحتھ مجوسیة فإنھ البد من الفرقة بینھما 

 .)٤()والبد من الفرقة دفعًا للفساد: (قال المرغیناني رحمھ اهللا

                                      
  .٢/٨٠علي، مرجع سابق،  فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن) ١(
فریضة الحج وأبعادھا التربویة، الھامي، ھدى محمد كاید، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، ) ٢(

  .٤١م، ص١٩٩٧
  .٢/٨٠فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٣(
  .٣/٤٢١فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٤(
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وقولھ وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجھا كافر : (وقال ابن الھمام رحمھ اهللا
لحربي وتحتھ مجوسیة لم تقع الفرقة حتى تحیض ثالث حیض إن كانت ممن أو أسلم ا

تحیض وإلف فثالثة أشھر، فإن أسلم اآلخر قبل انقضاء ھذه المدة فھما على نكاحھما، 
 .)١()وإن لم یسلم حتى انقضت وقعت الفرقة

فالمتأمل ھنا یجد أن اإلسالم لیس سببًا للفرقة، والعرض على اإلسالم متعذر 
الوالیة كما نص على ذلك صاحب كتاب الھدایة، فقد أجمع العلماء على أنھ ال لقصور 

والیة لغیر المسلم على مسلم ألن اإلسالم یعلو وال یعلى علیھ، فبھ أعز اهللا عباده وقطع 
  . )٢(المواالة بین أولیائھ المؤمنین وأعدائھ؛ فال والیة لغیر مسلم على مسلم

اد، واستثنى صاحب فتح القدیر من ذلك ما لو أسلم فوجبت الفرقة سدًا لذریعة الفس 
  .اآلخر قبل انقضاء مدة العدة لزوال الفساد

ومن األقوال في المسألة أنھ إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دینھ تنتظر المرأة 
فترة العدة وھي ثالثة قروء، فإن أسلم الزوج قبل انتھاء فترة العدة بقیا على نكاحھما، أما 

ضت العدة من غیر إسالم الزوج انفسخ عقد النكاح ووقعت الفرقة بینھما، وھو قول إن انق
المالكیة والشافعیة والقول الثاني للحنابلة، وبھ قال مجاھد وقتادة، وتحرم المعاشرة بین 
الزوجین، فال ُیمكَّن الرجل من المرأة، ھذا بعد الدخول، أما قبل الدخول فبمجرد إسالم 

الفرقة وینفسخ النكاح بینھما، وال فرق في ذلك بین دار الحرب  أحد الزوجین تحصل
  . )٣(ودار اإلسالم

ذكر ابن الھمام في باب نكاح أھل الشرك من كتاب النكاح بأنھ إذا خرجت  -٣
المرأة إلى المسلمین مھاجرة جاز لھا أن تتزوج وال عدة علیھا، وإذا كانت حامًال فیصح 

ضع حملھا كما في الحبلى من الزنا ال بطریق العدة وذلك النكاح وال یقربھا زوجھا حتى ت
 . )٤(احتیاطًا 

وجھ الظاھر أن حملھا ثابت النسب فظھر في حق المنع : (قال ابن الھمام رحمھ اهللا
احتیاطًا، وإنما قال احتیاطًا؛ ألن مجرد كونھ ثابت النسب إنما یقتضي ظاھرًا أن ال توطأ؛ 

یره فتعدیھ المنع إلى نفس التزوج بال وطء لالحتیال ألن بھ یصیر ساقیًا ماءه زرع غ
فقط؛ ألن بھ یقع الجمع بین الفراشین وھو ممتنع بمنزلة الجمع بوطء، ولھذا لم یجز عنده 

 . )٥()تزوج األخت في عدة األخت والخامسة في عدة األربع

                                      
  .٤٢٢-٣/٤٢١اني، محمد بن علي، مرجع سابق، فتح القدیر، الشوك) ١(
، المدینة المنورة، عمادة ١الوالیة في النكاح، العوفي، عوض بن رجاء بن فریج، رسالة ماجستیر، ط) ٢(

  . ١/٢٤م، ٢٠٠٢البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة، 
هللا، تحقیق مصطفى بن التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ابن عبد البر، یوسف بن عبد ا) ٣(

ط، المغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون .ومحمد عبد الكبیر البكري، د، أحمد العلوي
المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، الشیرازي، إبراھیم بن علي بن ، ٢٩-١٢/٢٣ھـ، ١٣٨٧اإلسالمیة، 

  . ٢/٥٢م، ١٩٩٢، دمشق، دار القلم، ١یوسف، تحقیق محمد الزحیلي، ط
  .٤٢٨-٣/٤٢٧قدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، فتح ال) ٤(
  .٣/٤٢٨فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٥(
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 فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام منع الزوج المسلم من وطء من یتزوجھا بعد أن
  .خرجت إلى المسلمین مھاجرة وكانت حامًال سدًا لذریعة مفسدة سقي مائھ زرع غیره

ذكر ابن الھمام في باب إیقاع الطالق من كتاب الطالق بأن على الزوج المتلفظ  -٤
بألفاظ الكنایة عن الطالق لزوجتھ فالحاجة ماسة إلى إثبات وتوضیح نیتھ من إرادة 

ع لھ اإلبانة على ھذه الصفة من التلفظ كي ال ینسد علیھ البینونة أو عدمھا فلزم أن تشر
 .)١(باب التدارك وال یقع في عھدتھا بالمراجعة أو عدمھا بغیر قصد 

إنھ قد یحتاج إلى اإلبانة كي : واألقرب إلى اللفظ ما قیل: ( قال ابن الھمام رحمھ اهللا
ة فیصیر مراجعًا وھو ال ال یقع في الرجعة بغیر قصد منھ بأن تفجأه المرأة فتقبلھ بشھو

یریدھا فیحتاج إلى طالق ثان وثالث فینسد باب التدارك؛ فھو ألجل ذلك محتاج إلى أن 
 .)٢()تشرع لھ اإلبانة كذلك كي ال تفوت ھذه المصلحة

ھذا وال یخفى أن المعنیین أعني عدم انسداد باب التدارك : (إلى أن قال رحمھ اهللا
 .)٣()اب دفع المفسدة ال جلب المصلحةوباب الرجعة إذا تغیر رأیھ من ب

فالمتأمل ھنا یجد التصریح الواضح من ابن الھمام رحمھ اهللا في اختیاره طلب 
اإلبانة من الزوج المتلفظ بألفاظ الكنایة عن الطالق لزوجتھ بنیتھ من الفرقة البائنة أو 

  .الرجعة سدًا لذریعة المفسدة المترتبة على عدم التوضیح
وقوع الطالق باللفظ ھذا خاص بالكنایات من األلف�اظ أم�ا الص�ریح     حیث یشترط نیة

  . فال یشترط لوقوع الطالق بھ نیة الطالق أصًال
  وھل تقوم قرائن األحوال والعرف مقام النیة في الكنایات؟ 

  : ذھب الحنفیة والحنابلة إلى ذلك، وخالف المالكیة والشافعیة، وقالوا
أنت عليَّ حرام، : على ذلك إذا قال الرجل لزوجتھال عبرة بالعرف وقرائن الحال، و

  . فإن قصد بھا طالقھا طلقت عند جمھور الفقھاء للنیة
یكون ظھارًا، وإن لم یقصد بھ الطالق لم تطلق عند الشافعیة، وتطلق : وقال الحنابلة

عند متأخري الحنفیة، وفي المشھور عن�د المالكی�ة تطل�ق ثالث�ًا ف�ي الم�دخول بھ�ا، وین�وى         
  . )٤(في غیر المدخول بھا) یسأل عن نیتھ أن(

                                      
  .٧٠-٤/٦٨فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ١(
  .٤/٦٩فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٢(
  .٤/٧٠علي، مرجع سابق،  فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن) ٣(
كشاف القناع وما بعدھا،  ٣٩٦وما بعدھا،  ١٠/٣٧٢المغني، ابن قدامة، موفق الدین، مرجع سابق، ) ٤(

م، ١٩٨٣م، عالم الكتب، .ط، د.عن متن اإلقناع، البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس، د
٥/٢٥٣ .  
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فالكنایة ال یقع بھ�ا الط�الق إال م�ع النی�ة، ذل�ك أن اللف�ظ یحتم�ل الط�الق وغی�ره، ف�ال           
  . )١(یصرف إلى الطالق إال بالنیة

ذكر ابن الھمام في باب النفقة من كتاب الطالق مشروعیة إجبار األم إرضاع  -٥
، أو لم یقبل الصغیر ثدي غیرھا سدًا لذریعة ابنھا الصغیر تعذر وجود مرضعة غیرھا

 .مفسدة ضیاع وھالك الصغیر
فإذا لم یوجد، أو وجد ولم یقبل ھو ثدي غیرھا : (قال صاحب فتح القدیر رحمھ اهللا

 . )٢()ُأجبرت على إرضاعھ صیانة لھ عن الضیاع
تعذر  فنجد ھنا تصریحًا من ابن الھمام رحمھ اهللا في إجبار األم بإرضاع ولدھا حال

وجود مرضعة غیرھا أو لم یقبل الصغیر ثدي غیرھا بالرغم من عدم وجوب اإلرضاع 
  .علیھا وذلك سدًا لذریعة مفسدة ھالك الصغیر ونحو ذلك

فالصغیر منذ والدتھ حت�ى یبل�غ الع�امین یك�ون ف�ي أم�س الحاج�ة إل�ى ل�بن األم، فھ�و           
م یس�بب الھ�الك للص�غیر، ل�ذلك     یعتمد علیھ اعتمادًا كلیًا وھو أساس طعام�ھ، وفق�د ل�بن األ   

  . )٣(أمر اهللا عزَّ وجلَّ األمھات بإرضاع أبنائھن في تلك الفترة ألھمیة ذلك للصغیر
وتعمل الرضاعة الطبیعیة على بناء شخصیة س�ویة وس�لیمة للص�غیر، فھ�ي تس�اعده      
عل��ى اكتم��ال نم��وه وتط��وره النفس��ي والع��اطفي والس��لوكي وال��ذھني واالجتم��اعي، فینب��ت   

  . )٤(ع لیكون فردًا نافعًا في المجتمعویترعر
  سد ذرائع الفتنة في كتاب فتح القدیر

لما كانت الحیاة دار الفتن واالختبار؛ ف�إن اهللا تع�الى برحمت�ھ ل�م یت�رك اإلنس�ان فیھ�ا        
سدى بل بیَّن لھ القانون الص�حیح والص�راط المس�تقیم ال�ذي یجعل�ھ یتجن�ب الض�رر بنفس�ھ         

  . )٥(اإلسالم ال ضرر وال ضرار: واإلضرار بغیره، ومن مبادئ

                                      
د، مجلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة دراسة فقھیة مقارنة، عنبر، فرج علي السی: أحكام الطالق) ١(

  .٤٠٢م، ص٢٠٠٣، ١، ج٢١للبنین، القاھرة، ع
  .٤/٤١٢فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٢(
م، ١٩٨٦ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، .الفقھ على المذاھب األربعة، الجزیري، عبد الرحمن، د) ٣(

٤/٢٦١ .  
لتربوي، االجتماعي لدى األطفال، شحیمي، محمد أیوب، مكتبة الطفل النفسیة اإلرشاد النفسي، ا) ٤(

  . ١٦٨صم، ١٩٩٧، بیروت، دار الفكر اللبناني، ١والتربویة، ط
قال الھیثمي رجالھ ). قضى النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ ال ضرر وال ضرار: (رواه ابن عباس قال) ٥(

عبد الرؤوف المناوي، : شرح الجامع الصغیر، تألیف ھو حسن، فیض القدیر،: ثقات، وقال النووي
  . ٦/٤٣٢، ١ھـ، ط١٣٥٦دار النشر، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 
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ومن وسائل التغلب على الفتن األخذ بقاعدة سد الذرائع ومن أمثلة سد ذرائع 
 :الفتنة التي اطلعت علیھا في كتاب فتح القدیر المسائل التالیة

ذكر ابن الھمام في باب صالة الكسوف من كتاب الصالة بأنھ یؤم الناس في  -١
لي بھم الجمعة فإن لم یحضر فیصلون فرادى تحرزًا عن صالة الكسوف اإلمام الذي یص

 الفتنة 
ویصلي بھم اإلمام الذي یصلي بھم : (قال المرغیناني رحمھ اهللا في كتاب الھدایة

  . )١()الجمعة فإن لم یحضر صلى الناس فرادى تحرزًا عن الفتنة
الفاض�لة  فإمامة الصالة ُتعد من خیر األعمال الت�ي یتوالھ�ا خی�ر الن�اس ذو الص�فات      

  . )٢(من العلم والقراءة والعدالة وغیرھا
  

فاإلمام لم یصر إمامًا إال إذا ربط المقتدي صالتھ بصالتھ، وھذا االرتباط ھو حقیق�ة  
  . )٣(اإلمامة وھو غایة االقتداء

فالمتأمل ھنا یجد أن المرغیناني اختار صالة الناس للكسوف فرادى في حال عدم 
الجمعة سدًا لذریعة مفسدة الفتنة التي قد تحصل بین الناس حضور اإلمام الذي یصلي بھم 

فیمن یختارون من یصلي بھم حال غیاب إمام الجمعة، أو أن یصلي بھم شخص یثقل 
 .علیھم وال یرضون بھ

فمن الفتن�ة م�ا ی�ؤدي إل�ى الوق�وع ف�ي المعاص�ي الكبی�رة، وذل�ك إذا ل�م یتب�ع اإلنس�ان             
  . )٤(األوامر والنواحي الربانیة على وجھھا السلیم

فمن شروط اإلمام أن یكون القوم وراءه راضین عنھ، فقد اتفق األئمة األربع�ة عل�ى   
تك�ون الكراھ�ة لإلم�ام    أنھ یكره أن ی�ؤم المس�لم قوم�ًا وھ�م ل�ھ ك�ارھون، ولك�ن یش�ترط أن         

لمعن��ى م��ذموم ش��رعًا، ك��أن یك��ون ظالم��ًا أو یعاش��ر أھ��ل الفس��وق أو ی��نقص م��ن ھیئ��ات       
  . )٥(الصالة، أما إذا كرھوه لغیر ذلك وھو ذو دین وسنة فال تكره

كراھیة الزواج : ذكر ابن الھمام في فصل بیان المحرمات من كتاب النكاح -٢
 بالكتابیة الحربیة إجماعًا 

                                      
  .٨٠، ٢/٧٩فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ١(
میة، حكم إمامة المبتدع في الصالة، سعید، محمد یاسین محمد، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسال) ٢(

  .٧٤م، ص٢٠٠٩، ٢، ع١مج
، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد )حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار ) ٣(

  . ١/٥٤٩م، ١٩٧٩، دار الفكر، ٢العزیز، ط
، القاھرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١تفسیر المراغي، المراغي، أحمد بن مصطفى، ط) ٤(

  . ٤/٣٤م، ١٩٤٦
المجموع شرح المھذب، النووي، یحیى بن ، ٢/٥٧غني، ابن قدامة، موفق الدین، مرجع سابق، الم) ٥(

  . ٥/٣٦٤شرف، مرجع سابق، 



  -  رحمھ اهللا -دراسة تطبیقیة على كتاب فتح القدیر البن الھمام   سد الذرائع عند الحنفیة
  

- ١٣٢  - 

 

وتكره الكتابیة الحربیة إجماعًا النفتاح باب الفتنة من إمكان التعلق : (ھ اهللاقال رحم
المستدعي للمقام معھا في دار الحرب، وتعریض الولد على التخلق بأخالق أھل الكفر 

 . )١()وعلى الرق بأن تسبى وھي حبلى فیولد رقیقًا وإن كان مسلمًا
كراھیة الزواج بالكتابیة الحربیة سدًا فالمتأمل ھنا یجد أنھ رحمھ اهللا عّلق الحكم ب

  .للذریعة التي أشار إلیھا رحمھ اهللا
فنكاح الكتابیة الحربیة أو المقیمة في دار الحرب فیھ ما فیھ من العواقب الوخیمة، 
كتكثیر سواد الكفار، وتعریض ولد المسلم للضیاع وتنشئتھ على أخالق الكفار، وكذلك 

  . )٢(الرق عند نشوب الحرب وغیرھا
تك�ره  : ومن النص�وص الت�ي ت�دل عل�ى الكراھ�ة أیض�ًا م�ا قال�ھ الن�ووي م�ن الش�افعیة           

  . )٣(ولكن الحربیة أشد كراھة منھا.. الذمیة على الصحیح
أك��ره أن یت��زوج الرج��ل ف��ي دار : إنم��ا ال��ذي روي ع��ن أحم��د قول��ھ : وق��ال اب��ن الق��یم

  . )٥(حربیةوقد شدد مالك الكراھة إذا كانت الكتابیة . )٤(الحرب أو یتسرى
  . )٦(یجوز للمسلم أن یتزوج كتابیة في دار الحرب ولكنھ یكره: قال السرخسي

قال . وإال فإن األصل جواز الزواج بالكتابیة التي تؤمن بنبي من األنبیاء وتقر بكتابھ
  ]. ٥: المائدة[}والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم(تعالى 

اح المس��لم للكتابی��ة الیھودی��ة أو النص��رانیة، ول��م فلق�د اتف��ق أھ��ل العل��م عل��ى ج��واز نك�� 
إن اهللا ح�ّرم المش�ركات عل�ى    : (یخالف في ھذا إال ابن عمر؛ فلقد ُسئل ع�ن نكاحھم�ا فق�ال   

المسلمین، وال أعلم من اإلشراك شیئًا أكبر من أن تقول المرأة ربھا عیسى وھو عب�د م�ن   
  . )٧( )عبید اهللا

  :دیرسد ذرائع المشابھة في كتاب فتح الق
األص��ل ال��ذي ُبنی��ت علی��ھ الش��ریعة، والغای��ة الت��ي ُش��رعت م��ن أجلھ��ا، ھ��ي جل��ب          
المصالح والمنافع للعباد في أمور دنیاھم وآخرتھم، ودفع المفاسد ونفي المضار عن العباد 

                                      
  .٢٢٩-٣/٢٢٨فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ١(
ط، مصر، دار الطباعة .حاشیة العدوي على شرح أبي الحسن على مذھب مالك، العدوي، علي، د) ٢(

م، دار الكتب العلمیة، .، د١المدونة الكبرى، ابن أنس، مالك، ط، ٢/٨٠ھـ، ١٢٨١رة، العام
  . ٤/٣٠٦م، ١٩٩٤

م، دار الكتب العلمیة، .، د١مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الشربیني، الخطیب، ط) ٣(
  . ٣/١٨٧م، ١٩٩٤

یوسف بن أحمد البكري : ن أیوب، تحقیقأحكام أھل الذمة، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر ب) ٤(
  . ٢/٨٠٩م، ١٩٩٧، الدمام، رمادى للنشر، ١وشاكر بن توفیق العاروري، ط

ط، بیروت، دار .محمد علیش، د: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، محمد عرفة، تحقیق) ٥(
  . ٢/٢٦٧ت، .الفكر، د

  . ٥/٥٠م، ١٩٩٣ط، بیروت، دار المعرفة، .د المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل،) ٦(
  . ٥/٢٠٢٤أخرجھ البخاري، ) ٧(
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في أمور دنی�اھم وآخ�رتھم، فك�ل حك�م ف�ي الش�ریعة دّق أم ج�ّل، فإن�ھ مش�رع لتحقی�ق ھ�ذه            
  . )١(الغایة

المفاسد استخدام سد ذرائع الوقوع في مشابھة من یقوم بالعمل  ومن مظاھر دفع
  :قاصًدا، ومن األمثلة التي اطلعت علیھا في كتاب فتح القدیر المسألة التالیة

ذكر ابن الھمام في باب الجنایات من كتاب الحج إیجاب الكفارة احتیاطًا للمحرم  -
الكفارة إال بحلق الكل، وقد  الذي حلق بعض رأسھ أو بعض لحیتھ خالفًا لمن لم یوجب

استدل بأن البعض یقصد ھذا الجزء على وجھ االعتیاد، وذكر من األمثلة على ذلك ما 
یفعلھ بعض األتراك والعلویة من حلق نواصیھم فقط، وذكر كذلك بأن حلق بعض اللحیة 

 .معتاد بأرض العراق والعرب وبعض أھل المغرب
في ھذا احتمال أن فعلھم للراحة أو الزینة فتعتبر إال أن : (قال ابن الھمام رحمھ اهللا

 . )٢()فیھ الكفارة احتیاطًا؛ ألن ھذه الكفارة مما یحتاط في إثباتھا بدلیل لزومھا مع األعذار
فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام اختار الحكم بإیجاب الكفارة على المحرم الذي حلق 

 .فعل ھذا العمل على وجھ القصدبعض رأسھ احتیاطًا وسدًا لذریعة مشابھة من ی
فقد عبَّر ابن الھمام عن سبب الكفارة، وھو االحتیاط وسد لذریعة المشابھة لمن یقوم 
بالعمل قاصًدا، ومن المعلوم أن االحتیاط ھو األخذ بالحزم والتحرر مما عسى أن یكون 

بأوثق  األخذ: ھو حفظ النفس عن الوقوع في المآثم، وقیل: طریقًا إلى مفسدة، وقیل
  . )٣(فعل ما یتمكن بھ من إزالة الشك: الوجوه، وقیل

اتقاء المشتبھات والتحرز من مواقعة ما یشك فیھ "فقد أوجب ابن الھمام الكفارة ھنا 
  . )٤("باألخذ بأوثق الوجوه المشروعة

  سد ذرائع الضرر في كتاب فتح القدیر
عل�ى عم�ارة األرض   الشریعة اإلسالمیة، مضرب مثل في رعایة الحقوق، والحف�اظ  

وسعادة اإلنسان، إذ جاءت بتحریم ومنع الضرر مطلقًا، بما في ذلك، اإلض�رار ب�الحیوان   
والنبات والبیئة، وكل ما یضاد النفع، ویجلب الضرر واألذى، وھ�ذا معن�ى كبی�ر، وأص�ل     

  .)٥(عظیم، جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة، فقررت في أحكامھا منع الضرر مطلقًا

                                      
، نوفمبر ٦٧، ع١٧حجیتھا وضوابطھا، صباح، مازن مصباح، مجلة العدل، مج: قاعدة الضرر یزال) ١(

  .٢٣٦، ٢٣٥م، ص٢٠١٤
  .٣٢-٣/٣١فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٢(
، ١:التعریفات، الجرجاني، علي، ط، ٣/٨٥إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، الموافقات، الشاطبي، ) ٣(

والمصباح المنیر، الفیومي، أحمد بن محمد بن علي، ، ١٢م، ص١٩٨٣بیروت، دار الكتب العلمیة، 
  . ٦٠مرجع سابق، ص

م، ٢٠١٤، فبرایر٣٤، ع٧شروطھ وقواعده، مسعود، عمر الحاج، مجلة اإلصالح، مج: االحتیاط) ٤(
  .١٦ص

  .٢٠٨حجیتھا وضوابطھا، صباح، مازن مصباح، مرجع سابق، ص: قاعدة الضرر یزال) ٥(
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لق وتلك المعاني العظیمة حرصت الشریعة على سد ذرائع إلحاق من ھذا المنط
 :الضرر بالغیر، ومن األمثلة التي اطلعت علیھا في كتاب فتح القدیر المسائل التالیة

ذكر ابن الھمام في فصل بیان المحرمات من كتاب النكاح مسألًة تم تخریجھا  -١
أن یتزوج كل من رجلین أم على أصل كلي كحرمة الجمع بین عمتین وخالتین؛ وذلك ب

اآلخر فیولد لكل منھما بنت، فیكون كل من البنتین عمة لألخرى، أو یتزوج كل من 
رجلین بنت اآلخر ویولد لھما بنتان، فكل من البنتین خالة لألخرى فیمتنع الجمع 

 . )١(بینھما
ام وإن كان في بعضھا غیر ذلك أیضًا كمنافاة االحتر: (قال ابن الھمام رحمھ اهللا

الواجب لألمھات والعمات والخاالت باالفتراش فیمكن إدراجھ في القطیعة، وال شك أن 
الجمع أفضى إلیھ ألكثریة المضارة بین الضرائر فكانت حرمة الجمع أولى من حرمة 

 . )٢()األقارب
فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام ألحق ھذه المسألة الفرعیة بالمسألة األصلیة 

ذریعة الضرر الحاصل بین الضّرات من قطیعة رحم ومنافاة االحترام  لمشابھتھا في سد
  .وغیر ذلك

فالحكمة من التحریم ھنا أن نكاح ھؤالء ُیفضي إلى قطع الرحم؛ ألن النكاح ال یخلو 
  . )٣(من مباسطات تجري بین الزوجین عادة، وبسببھا تجري الخشونة بینھما أحیانًا

ع بقدر اإلمكان ومعنى ذلك أن الضرر یدفع الضرر یدف: فالقاعدة الفقھیة تقول
بالكلیة، قبل وقوعھ، أو بعد وقوعھ، فإن أمكن دفعھ بالكلیة فھو المطلوب، وإال دفع بقدر 

  . )٤(اإلمكان، فیجب دفع الضرر في الشریعة بكل الوسائل الممكنة بقدر االستطاعة
حدث عند  ذكر ابن الھمام في باب خیار العیب من كتاب البیوع بأنھ إذا -٢

المشتري عیب فاطلع على عیب كان عند البائع فلھ أن یرجع بالنقصان وال یرد المبیع؛ 
ألن في الرد إضرارًا بالبائع؛ ألنھ خرج عن ملكھ سالمًا، ویعود معیبًا فامتنع، والبد من 

 .دفع الضرر عنھ، فتعین الرجوع بالنقصان إال أن یرضى البائع أن یأخذه بعیبھ
فلو ألزمناه بھ معیبًا تضرر، والبد من دفع الضرر عن : (م رحمھ اهللاقال ابن الھما

  .)٥()المشتري فتعین الرجوع بالنقصان إال أن یرضى البائع أن یأخذه بعیبھ

                                      
  .٣/٢١٧فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ١(
  .٣/٢١٨فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٢(
  . ٢/٢٥٧رجع سابق، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، عالء الدین بن مسعود، م) ٣(
م، ٢٠٠٠، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١، الرازي، فخر الدین، ط)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب ) ٤(

١٩/٧٣ .  
  .٦/٣٦٥فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٥(
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فوات مصلحة مقصودة على المشتري، فیمكنھ بذلك  :والمقصود بخیار العیب
  . )١(الرجوع على البائع، إما لإلمضاء، أو اإللغاء

یثب�ت بإیج�اب الش�رع لمص�لحة أح�د العاق�دین        –الرج�وع عل�ى الب�ائع     – وھذا الح�ق 
خالبة، أو تدلیس عیب، أو تجزئة : صیانة لحقوقھ، فیكون نتیجة لبعض عیوب الرضا من

 . )٢(صفقة، أو غیرھا
فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام اختار رجوع المشتري على البائع بالنقصان ولم 

ة الضرر الحاصل للبائع من وجود العیب الحادث عند یختر رد المبیع سدًا لذریع
المشتري، وكذلك لم یلزم المشتري بالسكوت عن العیب اآلخر الذي لم یحدث عنده سدًا 

 .لذریعة الضرر فاختار لھ الرجوع بالنقصان
  :سد ذرائع الوقوع في شبھة وضیاع النسب

ل، أي أح�د أقس�ام المص�الح    لقد عدَّ العلماء النس�ل قس�یمًا لل�دین وال�نفس والعق�ل والم�ا      
الضروریة التي راعت الحفاظ علیھا الفطرة اإلنسانیة، ویدل ذلك على ض�رورة االعتن�اء   
بقضایاھا، من جانب الوجود، برعای�ة ك�ل م�ن یس�اھم ف�ي ترتی�ب مس�اراتھا، وم�ن جان�ب          

یتھ�ا ال  العدم، بدءًا بأّن حمایتھا حاجة كل فرد بعینھ قبل الساسة والقادة، ثم انتھاء إلى حما
  . )٣(یمكن خلوھا من توجیھات أھل الحل والعقدة في كل عصر ومصر

ومن األمثلة التي اطلعت علیھا والتي تدل على االھتمام بحفظ األنساب وسد 
 :الذرائع أمام الوقوع في شبھتھا وضیاعھا في كتاب فتح القدیر المسائل التالیة

لھمام في باب المھر من كتاب ذكر المرغیناني في كتاب الھدایة وتابعھ ابن ا -١
النكاح في كتابھ فتح القدیر بأنھ إذا فّرق القاضي بین الزوجین في النكاح الفاسد وقد دخل 

 .بھا فعلیھا العدة
وعلیھا العدة إلحاقًا للشبھة بالحقیقة في موضع االحتیاط : (قال المرغیناني رحمھ اهللا

قت التفریق ال من آخر الوطآت، ھو وتحرزًا عن اشتباه النسب، ویعتبر ابتداؤھا من و
الصحیح؛ ألنھا تجب باعتبار شبھة النكاح ورفعھا بالتفریق، ویثبت نسب ولدھا ألن 

 .)٤()النسب یحتاط في إثباتھ إحیاء للولد
وعلیھا العدة ویثبت : قال في الكتاب: (قال ابن الھمام رحمھ اهللا في كتابھ فتح القدیر

  .)٥()نسب ولدھا منھ

                                      
، یونیو ٢، ع٢٨خیار العیب وتطبیقاتھ المعاصرة، القصار، عبد العزیز خلیفة، مجلة الحقوق، مج) ١(

  .١٧م، ص٢٠٠٤
  . ١/٤٥٩م، ٢٠٠٤، دمشق، دار القلم، ٢المدخل الفقھي العام، الزرقا، مصطفى أحمد، ط) ٢(
دراسة فقھیة في ضوء مقصد حفظ النسل، عبد الصمد، دوكوري، والقباطي، منیر، : نسب ولد الزنا) ٣(

  .١١١م، ص٢٠١٧، سبتمبر ٢، ع١مجلة العلوم اإلسالمیة الدولیة، مج
  .٣٦٥، ٣/٣٦٤ح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، فت) ٤(
  .٣/٣٦٦فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٥(
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- ١٣٦  - 

 

أج�ل ُیض�رب ش�رعًا النقض�اء م�ا بق�ي م�ن آث�ار ال�زواج، أو ھ�ي           : الش�رع فالعدة في 
یلزم المرأة عند زوال النكاح وشبھتھ المتأكد بالدخول أو م�ا یق�وم مقام�ھ    ) انتظار(ترّبص 

  . )١(من الخلوة والموت
  . )٢(فالعدة ُشرعت النقضاء ما بقي من آثار الزواج، ویتعلق بھا ثبوت النسب

تش��وف إلثب��ات نس��ب الول��د ألبی��ھ، ول��و ب��أدنى ش��بھة، وجعل��ت والش��ریعة اإلس��المیة ت
ثبوت النسب حقًا للولد ی�دفع ب�ھ ع�ن نفس�ھ الض�یاع، وحق�ًا ل�ألم ت�دفع ب�ھ ع�ن نفس�ھا تھم�ة             
الزنا، وأیضًا حقًا لألب یحفظ نسبھ وولده من كل دنس وریبة، وقبل كل ذلك ھ�و ح�ق اهللا   

 . في المجتمعتعالى، التصالھ بحقوق وحرمات أوجب اهللا رعایتھا 
فالمتأمل ھنا یالحظ أن ابن الھمام رحمھ اهللا تابع المرغیناني في كتاب الھدایة في 
إثبات العدة للمرأة المفارقة في النكاح الفاسد سدًا لذریعة الوقوع في شبھة النسب، كما 
ألحق النسب یولدھا كذلك التصافھ بالولد الثابت بالنكاح الصحیح وسدًا لذریعة ضیاع 

  .بالنس
ذكر ابن الھمام في باب ثبوت النسب من كتاب الطالق بأنھ إذا تزوج الرجل  -٢

امرأة فجاءت بولد بحلول تمام الستة أشھر بال زیادة فإنھ یثبت نسب ھذا الولد سواء 
 .)٣(اعترف بھ الزوج أو سكت؛ الحتمال أنھ تزوجھا واطئًا لھا فوافق اإلنزال النكاح 

فكان یجب أن یثبت النسب كما یثبت ھنا، وأنت علمت ( :قال ابن الھمام رحمھ اهللا
 .)٤()أن الوجھ أن ثبوت النسب فیھ لوجود المقتضي وھو اإلمكان مع االحتیاط

فالمتأمل ھنا یجد أن صاحب فتح القدیر راعى مسألة ثبوت النسب للولد المولود 
عترف بھ؛ بتمام الستة األشھر بالزیادة من حین النكاح حتى ولو سكت الزوج ولم ی

الحتمال اإلمكان وذلك سدًا لذریعة مفسدة ضیاع النسب حیث أن األحوط إثباتھ وعدم 
  .نفیھ؛ إلمكانیة حصولھ

ف��إن اهللا تع��الى ام��تن عل��ى عب��اده ب��أن جعلھ��م ش��عوبًا وقب��ال لیتع��ارفوا، لھ��ذا یظھ��ر       
مش��روعیة إثب��ات النس��ب وم��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك م��ن تع��ارف وت��آلف إال بمعرف��ة األنس��اب  

  . )٥(ظھا عن االشتباه واالختالطوحف

                                      
، بیروت، دار الكتب ١الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام الشافعي، الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، ط) ١(

  . ١١/٣١٢م، ١٩٩١العلمیة، 
لنكاح، میالد، عبد الناصر بن خضر، مجلة مركز البحوث والدراسات فتح الفتاح في موانع ا) ٢(

  .٩١م، ص٢٠٠٨، ٥، ع٣اإلسالمیة، مج
  .٣٥٩، ٤/٣٥٨فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٣(
  ٤/٣٦٠فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٤(
كثیر، إسماعیل بن عمر، تحقیق سامي بن محمد ، ابن )تفسیر ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم ) ٥(

  . ١٦٠٥صم، ١٩٩٩م، دار طیبة، .، د٢السالمة، ط
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- ١٣٧  - 

 

والشریعة اإلسالمیة تحرص على المحافظة على األنساب حتى یتمیز صحیحھا م�ن  
باطلھا، ألن دخول الشك لعلھ یفوت ال�داعي النفس�ي الباع�ث عل�ى ال�ذب عنھ�ا وحیاطتھ�ا،        

  .)١(والقیام بما بھ بقاؤھا
مدة الحمل ھ�ي س�تة أش�ھر     وقد اتفق األئمة األربعة وغیرھم من الفقھاء على أن أقل

من وقت الدخول وإمكان الوطء عند الجمھور، ومن وق�ت تحق�ق ال�دخول عن�د اب�ن تیمی�ة       
  . )٢(وابن القیم، ومن وقت عقد الزواج في رأي أبي حنیفة

كما اتفق أھل الطب الحدیث مع الشرع تمام االتفاق في اعتبار أقل م�دة الحم�ل الت�ي    
  . )٣(والدتھ أنھا ستة أشھر كاملةیمكن أن یعیش فیھا المولود بعد 

  :سد ذرائع الوقوع في المحرمات
فإنھ ما من إنسان معصوم من الوقوع ف�ي معص�یة رب�ھ، ومخالف�ة أوام�ره ونواھی�ھ،       
فق��د خل��ق اهللا تع��الى اإلنس��ان ض��عیف ال��نفس مجب��وًال عل��ى ح��ب الش��ھوات والج��ري وراء  

ز وجل فیھ لیتمكن من العیش على المغریات، مستعینًا في ذلك بحواسھ التي أوجدھا اهللا ع
  . ھذه األرض والقیام بواجب االستخالف فیھا

ومن ھنا فقد ُشرع مبدأ سد الذرائع لمواجھة الوقوع في المعاصي والذنوب 
وارتكاب المحرمات، ومن األمثلة التي اطلعت علیھا في كتاب فتح القدیر المسائل 

  :التالیة
تبعھ في ذلك ابن الھمام في باب العدة من ذكر المرغیناني في كتاب الھدایة و -١

كتاب الطالق بأنھ یجب على المطلقة البائنة اإلحداد وھو أن تترك الطیب والزینة والكحل 
المطیب وغیر المطیب إال من عذر ألن ھذه األشیاء دواعي الرغبة فیھا وھي ممنوعة 

 .عن النكاح لحین انقضاء عدتھا حتى ال تقع في الحرام
أن ھذه األشیاء دواعي الرغبة فیھا وھي : والثاني: (ناني رحمھ اهللاقال المرغی

 .)٤()ممنوعة عن النكاح فتجتنبھا كي ال تصیر ذریعة إلى الوقوع في المحرم
فالمتأمل ھنا یجد النص الصریح على إیجاب الحداد للمطلقة البائنة بالرغم من عدم 

حرم حیث إنھا ممنوعة من النكاح وجود معنى التأسف، ولكن سدًا لذریعة الوقوع في الم
  .والرغبة حاصلة بالتزین

                                      
، دار السالسل، ٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت، ط) ١(

  . ٦/٣٧ھـ، ١٤٠٤
نون التایلندي، ابن داود، عبد أحكام الحضانة وإثبات النسب دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقا) ٢(

  .١٠٥م، ص٢٠١٢اهللا حاج یعقوب صبري، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، 
؛ ٤٥١صم، ١٩٨٣م، الدار السعودیة، .، د٤خلق اإلنسان بین الطب والقرآن، البار، محمد علي، ط) ٣(

لیة الدراسات أحكام النسب في الفقھ اإلسالمي، بدیر، فؤاد مرشد داوود، رسالة ماجستیر، نابلس، ك
  . ٢٣صم، ٢٠٠١العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 

  .٤/٣٣٩فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٤(
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- ١٣٨  - 

 

فإح�داد الم�رأة م�دة األربع�ة أش�ھر وعش��رًا إن ل�م تك�ن ح�امًال لیحص�ل الیق�ین بب��راءة           
رحمھا وقطعًا لمطامع الرجال فیھا، ومطمعھا ف�یھم فت�رة الع�دة واإلح�داد، حت�ى ال تخ�تلط       

  . )١(األنساب
ق الزوج أیضًا إما لرعایة حرمتھ، وإم�ا لص�رف   فاإلحداد كالعدة تعبدًا ویتعلق بھا ح

  . )٢(الرجال عن الرغبة فیھا في عدتھا
فاإلسالم ال یركز في إقامة المجتمع السلیم على العقوبة فقط وإنما یعتمد قبل كل 

  .شيء على الوقایة، فیعمل على تنظیم الدوافع الفطریة ال محاربتھا
كتاب البیوع بأنھ من اشترى جاریة  ذكر ابن الھمام في باب البیع الفاسد من -٢

بألف درھم حالة أو نسیئة فقبضھا ثم باعھا من البائع بخمسمائة قبل أن ینقد الثمن األول 
ال یجوز البیع الثاني احتیاطًا ویلزم إیجاب التفاضل في حال اعتبارھما جنسًا واحدًا 

 .)٣(احتیاطًا، وذلك لكي ال یلتحق بصورة بیع العینة الفاسد 
فیبطل البیع احتیاطًا وألزم أن اعتبارھما جنسًا واحدًا : (ابن الھمام رحمھ اهللا قال

  . )٤()یوجب التفاضل بینھما احتیاطًا
فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام أبطل البیع في ھذه الصورة سدًا لذریعة مشابھة بیع 

  . قوع في الرباالعینة المحرم؛ كما أوجب التفاضل في الصورة الثانیة سدًا لذریعة الو
فقد أبطل البیع في تلك الحالة ألنھ یتشابھ مع بیع العینة حیث عرف بیع العینة بأنھ 

  . )٥("أن یبیع سلعة بثمن مؤجل ثم یشتریھا منھ نقدًا بأقل مما باعھا بھ"
ذكر ابن الھمام في كتاب الصرف أن مشایخ ما وراء النھر من بخارى وسمرقند  -٣

عدالى والغطارفة بجنسھا متفاضلة مع أن الغش فیھا أكثر من الفضة لم یفتوا بجواز بیع ال
 .ألنھا أعز األموال في دیارھم خوفًا من فتح باب الربا الصریح

  . )٦()فلو أبیح التفاضل فیھا ینفتح باب الربا الصریح: (قال ابن الھمام رحمھ اهللا
ا ولك�ن لم�ا ت�ؤدي    فإن المقصود بسد الذرائع تحریم بعض الوسائل ال لسبب ذاتي فیھ

  . )٧(إلیھ من الوقوع في الحرام

                                      
إحداد المتوفى عنھا زوجھا، تلمساني، أفنان بنت محمد بن عبد المجید، مجلة مركز البحوث ) ١(

  .٣٩٢م، ص٢٠١٠، ١٧، ع٦والدراسات اإلسالمیة، مج
  . ١١/٢٨٣كبیر في فقھ اإلمام الشافعي، الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، مرجع سابق، الحاوي ال) ٢(
  .٤٣٤-٦/٤٣٢فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٣(
  .٦/٤٣٤فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٤(
م، ١٩٨٥، ١٤البحوث اإلسالمیة، ع حكم بیع العینة، الطریقي، عبد اهللا بن محمد بن أحمد، مجلة) ٥(

  .٢٦٣ص
  .٧/١٥٣فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٦(
ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، .مسائل شرعیة في قضایا المرأة، القرة داغي، عارف علي عارف، د) ٧(

  . ٦٢-٦١صم، ٢٠١٢
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فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام تابع مشایخ بخارى وسمرقند في عدم إباحة التفاضل 
  .سدًا لذریعة فتح باب الربا الصریح )١(في بیع العدالى والغطارفة

  :سد ذرائع الوقوع في تعطیل إقامة الحدود
ئص ومی�زات وص�فات عظیم�ة، وم�ن أھ�م تل�ك       إن الشریعة اإلس�المیة تتمی�ز بخص�ا   

الیسر ورفع الحرج، وھي صفة واضحة بّینة في جمیع أحكام ھ�ذه  : الخصائص والصفات
الشریعة، وكونھا میسرة ال حرج فیھا؛ نتیجة منطقیة لسعتھا وكمالھا، وق�د ن�ص اهللا عل�ى    

ُك�ُم اْلُیْس�َر َوال ُیِری�ُد    ُیِری�ُد اللَّ�ُھ بِ  {: ذلك في أكثر من موضع في كتابھ الكریم، فق�ال س�بحانھ  
} َم���ا ُیِری���ُد اللَّ���ُھ ِلَیْجَع��َل َعَل���ْیُكْم ِم���ْن َح���َرجٍ {: ، وق���ال س��بحانھ ]١٨٥:البق���رة[} ِبُك��ُم اْلُعْس���رَ 

  . )٢( ]٦:المائدة[
ومن مظاھر الیسر ورفع الحرج سد ذریعة الوقوع في تعطیل إقامة الحدود، ومن  

  :القدیر المسألة التالیةاألمثلة التي اطلعت علیھا في كتاب فتح 
ذكر ابن الھمام في باب الشھادة على الزنا والرجوع عنھا من كتاب الحدود، بأنھ  -

ال یجب الضمان على الجالد الضمان في الصحیح إذا أخطأ وتجاوز في جلده إلى الجلد 
الجارح وتؤخذ الغرامة من بیت المال، ألنھ لو وجبت الغرامة على الجالد المتنع الناس 

 . )٣(من اإلقامة مخافة الغرامة
 .)٤()فلو ضمناه المتنع الناس من اإلقامة مخافة الغرامة: (قال ابن الھمام رحمھ اهللا

فالشریعة اإلسالمیة حرصت كل الحرص على االرتفاع باإلنسان إلى مكانتھ العالیة، 
َبِن�ي آَدَم َوَحَمْلَن�اُھْم   َوَلَق�ْد َكرَّْمَن�ا   {وعدم الھبوط بھ بل فضلھ اهللا على كثی�ر م�ن المخلوق�ات    

} ِف��ي اْلَب��رِّ َواْلَبْح��ِر َوَرَزْقَن��اُھْم ِم��َن الطَّیَِّب��اِت َوَفضَّ��ْلَناُھْم َعَل��ى َكِثی��ٍر ِممَّ��ْن َخَلْقَن��ا َتْفِض��یًلا           
فإذا أھمل اإلنسان عرضھ بالزنا ولس�انھ بالق�ذف وعقل�ھ بش�رب الخم�ر ل�م        ].٧٠:اإلسراء[

ب�ة، وج�زاؤه الجل�د لی�ذوق وب�ال أم�ره ولیك�ون ذل�ك الجل�د          یعد مكرمًا، بل تجب علیھ العقو
ُك��لُّ َنْف�ٍس ِبَم�ا َكَس��َبْت   {رادع�ًا ل�ھ وألمثال�ھ وذل��ك ھ�و الج�زاء الع�ادل م��ن ل�دن حك�یم خبی�ر          

   .)٥(]٣٨:المدثر[} َرِھیَنٌة

                                      
  .وكانت من أعز أنواعھا من أنواع النقود في بخارى سابقًا،: العدالى والغطارفة) ١(
الجنایات والحدود نموذجا، الھجرة، : مرونة الفقھ اإلسالمي في ضوء مقاصد الشریعة اإلسالمیة) ٢(

  .٢٧٢م، ص٢٠١٨، دیسمبر ٦مھدي محمد مرشد، مجلة الجامعة الوطنیة، ع
  .٥/٢٩٠فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٣(
  .٥/٢٩١، محمد بن علي، مرجع سابق، فتح القدیر، الشوكاني) ٤(
شبھات تثار حول عقوبة الجلد فقھا وسیاسة والرد علیھا، العسیري، حسن بن عبده بن محمد، مجلة ) ٥(

  .٩م، ص٢٠٠١، ١١، ع٣العدل، مج
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والخ��تالف ب��ین الم��ذاھب أن الجل��د یك��ون بالس��وط، وأن الض��رب یك��ون ض��ربًا ب��ین   
 یح��دث إیالم��ًا، وال بالض��رب الش��دید المھل��ك أو الم��ورث   ض��ربین، ال بالض��رب ال��ذي ال 

  . )١(تشوھات
ومن المعروف أن العمل بسد ال�ذرائع م�داره عل�ى المص�لحة والمفس�دة، فمت�ى كان�ت        
المفسدة راجحة على المصلحة عمل بسد الذرائع، والعكس صحیح، فمتى كانت المص�لحة  

  . )٢(راجحة على المفسدة لم یعمل بسد الذرائع
ا نجد أن ابن الھمام اختار عدم تضمین الجالد المتجاوز في الجلد إلى الجرح من ھن

  .بالخطأ وذلك سدًا لذریعة تعطیل إقامة الحد بامتناع الناس عنھا مخافة الغرامة
  :سد ذرائع اختالط األمور على المسلمین

إن اختالط األمور على المسلمین تعد من المزالق الخطیرة التي ینبغي التیقظ 
اللتفات إلیھا والتنبھ إلى خطورتھا، ومن ھنا حرصت الشریعة على سد ذرائع اختالط وا

األمور على المسلمین، ومن األمثلة التي اطلعت علیھا في كتاب فتح القدیر المسألة 
  :التالیة
ذكر ابن الھمام في باب الجزیة من كتاب السیر بأنھ في حال تواجد أھل الذمة في  -

یش معھم في مجتمعھم، فالبد مما یتمیز بھ المسلم كي ال یختلط على بالد المسلمین والع
أحد المسلمین بأنھم من المسلمین فیتعامل معھم بالتضرع أو التوقیر واإلجالل أو نحو 

 .)٣(ذلك من التعامالت التي تقتصر على المسلم وال تجوز في حق الكافر
م بالمغفرة أو یعاملھم كي ال یقف سائل فیدعو لھ: (قال ابن الھمام رحمھ اهللا
  .)٤()بالتضرع كما یتضرع للمسلمین

م�ن أعط�ى العھ�د م�ن اإلم�ام أو م�ن       : ھو المعاھ�د، أي : والذمي في اصطالح الفقھاء
ینوب عنھ باألمن على نفسھ ومالھ؛ نظیر التزام�ھ الجزی�ة ونف�وذ أحك�ام اإلس�الم، ویش�مل       

و بقرابین معنیة تدل على رض�اه  أھل الكتاب والمجوس؛ ویصیر غیر المسلم ذمیًا بالعقد أ
  . )٥(بالذمة أو التبعیة لغیره أو بالغلبة والفتح

فإن من األصول العظیمة ل�دیننا الحنی�ف ال�والء لإلس�الم وأھل�ھ، والب�راءة م�ن الكف�ر         
وأھلھ، ومن مقتضیات ذلك أن یتمیز المسلم عن الكفار، وأن یعتز بدینھ ویفخ�ر بإس�المھ،   

ب�التمیز ف�ي العقائ�د والش�عائر والس�لوك واألخ�الق والمع�امالت         ولقد طالب اإلسالم أتباعھ
  . وفي الملبس والمأكل والمشرب وكل األعمال الظاھرة والباطنة

                                      
، ٢عبد اهللا نذیر أحمد، ط: مختصر اختالف العلماء، الطحاوي، أحمد بن محمد ابن سالم، تحقیق) ١(

  . ٢٩٠-٣/٢٨٩م، ١٩٩٦ائر اإلسالمیة، بیروت، دار البش
  ٨٢صسد الذرائع وعالقتھا بمقاصد الشریعة، المقرن، محمد بن سعد بن محمد، مرجع سابق، ) ٢(
  .٦٢ -٦/٦٠فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٣(
  .٦/٦٢فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٤(
، ١١٢املة غیر المسلمین، أحمد، نور علي محمود، مجلة كلیة دار العلوم، عفقھ المحدثین في مع) ٥(

  .٦٧٢م، ص٢٠١٨مارس 
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فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام حّث على تمیز المسلم عن الذمي إذا تعایش الثاني 
ھ ببعض المعامالت في بلد األول وذلك سدًا لذریعة اختالط ذلك األمر على المسلم فیعامل

  .الخاصة بالمسلم في بعض األحیان مثل التضرع واإلجالل والتوقیر ونحو ذلك
  :سد ذرائع فتح باب الغصب

اتفق الفقھاء على ُحرمة الغص�ب، واعتب�روه كبی�رة م�ن الكب�ائر لم�ا فی�ھ م�ن التع�دي          
أم ال،  والعدوان والظلم، مما یؤكد حرص اإلسالم الشدید على حقوق الناس مسلمین كانوا

وكذلك الحفاظ علیھا من أي سبیل للتعدي علیھا أو غصبھا بأي صورة من الصور قدیم�ة  
  . أو مستجدة

وقد سدت الشریعة ذریعة فتح باب الغصب، ومن األمثلة التي اطلعت علیھا في 
 :كتاب فتح القدیر المسألة التالیة

ة بفعل الغاصب ذكر ابن الھمام في كتاب الغصب فیما لو تغیرت العین المغصوب -
حتى زال اسمھا وتغیرت منافعھا بأنھ یحرم االنتفاع للغاصب قبل اإلرضاء خالفًا لمن 

 .)١(أجازه وذلك حتى ال یفتح باب الغصب
 .)٢()وألن في إباحة االنتفاع فتح باب الغصب: (قال ابن الھمام رحمھ اهللا

عد أن تغیرت العین فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام اختار تحریم انتفاع الغاصب ب
المغصوبة وقبل إرضاء المغصوب منھ خالفًا لمن أجاز االنتفاع وذلك سدًا لذریعة فتح 

  . باب الغصب
فعادة الشرع أال یترك المفسدة حتى تقع، ثم یعالجھا، بل یحتاط في سد المنافذ 

  . )٣(إلیھا
تح��رز مم��ا مبنی��ة عل��ى االحتی��اط واألخ��ذ ب��الحزم، وال: "فالش��ریعة كم��ا ق��ال الش��اطبي
  . )٤("عسى أن یكون طریقًا إلى مفسدة

  :سد ذرائع فتح باب الظلم للغائب
ج��اءت الش��ریعة اإلس��المیة ب��األمن والطمأنین��ة ودع��ت إل��ى نش��ر الس��الم ف��ي رب��وع    
األرض، وذل��ك ع��ن طری��ق الترغی��ب ف��ي الخی��ر والترھی��ب م��ن الش��ر، وس��نت العقوب��ة       

  . الصارمة لكل باغ ومعتد
   

                                      
  .٣٣٦-٩/٣٢٣فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ١(
  .٩/٣٣٦فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٢(
علوم الشریعة  -مود صالح، دراساتسد ذرائع الخمر للمحافظة على العقل، جابر، صالح مح) ٣(

  .١٠٧م، ص١٩٩٦، ١، ع٢٣والقانون، مج
  .٢/٣٦٤الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، مرجع سابق، ) ٤(
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سد ذریعة فتح باب الظلم للغائب، ومن األمثلة التي اطلعت ومن ھنا حرصت على 
 :علیھا في كتاب فتح القدیر المسألة التالیة

ذكر ابن الھمام في كتاب القسمة أنھ إذا ادعى رجالن أرضًا وأقاما البینة أنھا في  -
لبینة أیدیھما وَلم یدعیا الملك ولم یتعرضا لھ أصًال، وأرادا القسمة لم یقسمھا حتى یقیما ا

أنھا ملك لھما الحتمال أن تكون لغیرھما فالقسمة ھنا قضاء على الغائب باستحقاق یدھما 
من غیر خصم حاضر عنھما، وھذا سیلحق الضرر بھذا الغائب، ویفتح باب االدعاء 

 .)١(بكون األرض في الید دون إقامة بینة بملكھا 
رض ادعاھا رجالن وأقاما أ: قولھ وفي الجامع الصغیر: (قال ابن الھمام رحمھ اهللا

البینة أنھا في أیدیھما وأرادا القسمة لم یقسمھا حتى یقیما البینة أنھا لھما الحتمال أن تكون 
  .)٢()لغیرھما

فاألحكام تدور مع المص�الح الت�ي ھ�ي مقص�ود الش�ارع الحك�یم، فم�ا حق�ق المص�لحة          
ًا م�ا أدى إل�ى   فھو عدل مشروع، وما أوصل إلى مفسدة فھ�و من�اف للع�دل ممن�وع، وأیض�     

  . )٣(مفسدة راجحة فممنوع ولو كان في أصلھ مشروعًا
فالمتأمل ھنا یجد أن ابن الھمام شّدد على عدم قسمة أي أرض ادعاھا أي أحد حتى 
ولو كانت في یده وأثبت ذلك إال بشرط أن یقیم بینة على ملكھ لھا ألنھ یرید سد باب 

  .ظلم الغائب بدون علمھ وضع الید على األرض دون البینة مما یؤدي إلى
فقد ثبت باالستقراء للتكلیفات الشرعیة طلبا ومنعا أن الشارع ینھي عن الشيء، 

  . )٤(وینھي عن كل ما یوصل إلیھ، ویأمر بالشيء، ویأمر بكل ما یوصل إلیھ
  

                                      
  .٤٣٤-٩/٤٣٢فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ١(
  .٩/٤٣٢فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، مرجع سابق، ) ٢(
علوم الشریعة  –وعالقتھ بالسیاسة الشرعیة، البریشي، إسماعیل محمد حسن، دراسات سد الذرائع ) ٣(

  .٤٩٢م، ص٢٠٠٩، ٢، ع٣٦والقانون، مج
بحث أصولي في األدلة المختلفة فیھا، إسماعیل، شعبان محمد، : سد الذرائع بین اإللغاء واالعتبار) ٤(

  .٣١٥صمرجع سابق، 
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  الخاتمة والتوصیات
أن في الختام أسأل اهللا سبحانھ وتعالى أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم و

یجزل المثوبة إنھ نعم المولى ونعم النصیر والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى 
  :آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى یوم الدین فقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة

قاعدة سد الذرائع، وھي قاعدة عظیمة تبین مرونة الشریعة اإلسالمیة؛ وكذا   - 
 .وقدرتھ على مواكبة تغیر الزمان والمكانتوضح مدى سعة العمل االجتھادي 

الذرائع یستند في أصلھ إلى القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان اهللا سد   - 
 .علیھم، ومن عمل األئمة المجتھدین

أقسام : أقسام الذریعة باعتبار النتائج، والثاني: تنقسم الذریعة باعتبارین، األول  - 
  .من مفاسد الذریعة باعتبار مآلھا وما یترتب علیھا

 .المتوسل إلیھ، و إفضاء الوسیلة إلى المتوسل إلیھ أركان الذریعة الوسیلة، و  - 

أن تكون الوسیلة المباحة مؤدیة إلى : ضوابط العمل بسد الذرائع تتمثل في  - 
المفسدة، و أن العمل بسد الذرائع مداره على المصلحة والمفسدة، و أن تكون الوسیلة 

  .أو غالبًا، و كثرة القصد إلى الممنوعمفضیة إلى المفسدة قطعًا 

أنھا وسیلة من وسائل الوصول إلى حكم شرعي، :تتمثل أھمیة سد الذرائع في  - 
سواء كان مباحًا أو ممنوعًا، فعادة الشرع أال یترك المفسدة حتى تقع، ثم یعالجھا، بل 

 .یحتاط في سد المنافذ إلیھا

الفقھ المالكي، أما مذھب اإلمام یعتبر سد الذرائع من أھم أصول االستنباط في   - 
فھو من المضیقین للعمل بھذه القاعدة، أما علماء الحنابلة  -رحمھ اهللا تعالى –الشافعي 

فسد الذرائع من األدلة المعتبرة عندھم في األصول، وقد استنكر ابن حزم سد الذرائع؛ 
 .ألنھ باب من أبواب

انت ھذه القاعدة لم تذكر ضمن اإلمام أبو حنیفة أخذ بقاعدة سد الذرائع وإن ك  - 
قولھم باالستحسان وھو : أصول مذھب اإلمام أبو حنیفة لكننا نلمح ذلك من أمرین األول

: باب یلجون منھ إلى العمل بالمصلحة وسد الذرائع من وجوه العمل بالمصلحة، الثاني
 .عملھم بسد الذرائع بالفعل في فروع كثیرة
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  التوصیات
الباحث فیھا أنھ قد استوف جمیع ما یمكن أن یقال، وأن ھذه الّدراسة ال یّدعي 

لیس ثّمة مجال إلضافٍة، فذلك مّما ال یمكن اّدعاؤه؛ فإّنھ یوصي باستكمال البحث 
  :واإلضافة وفقا للتوصیات اإلجمالّیة الّتالیة

تعمیق الّدراسات األكادیمیة في ھذا الّنوع من االجتھاد، وعقد المؤتمرات البحثّیة   - 
ة بدراسة جمیع مناھج االجتھاد عند علماء األّمة اإلسالمّیة على اختالف مذاھبھم المعنّی

  في محاولة للكشف عن ھذه الجوانب عندھم

توصي الدراسة أیضا الباحثین وطالب العلم الشرعي، بإعطاء فقھ المصلحة   - 
لقدرتھ جزًءا من اھتمامھم عبر توجیھ األبحاث الفقھیة إلى ھذا الفقھ لمسایرتھ الواقع و

على إیجاد الحلول لما یستجد من نوازل وما یقع من حوادث ولقدرتھ على استیعاب أي 
 .مستوى یبلغھ ركب الحضارة اإلنسانیة
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 م، ١٩٣٧الحلبي، 

، القاھرة، دار اآلثار للنشر والتوزیع، ١: أصول الفقھ، حسان، حسین حامد، ط )٧
 م، ٢٠١٦

: إعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، تحقیق )٨
  م،١٩٩١، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١: محمد عبد السالم إبراھیم، ط

م، .ط، د.رفعت فوزي عبد المطلب، د: األم، الشافعي، محمد بن إدریس، تحقیق )٩
 م، ٢٠٠١دار الوفاء، 

خلیل : أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدریس، تحقیق)١٠
 م، ١٩٩٨ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، .المنصور، د

ط، القاھرة، .د بحوث في االجتھاد فیما ال نص فیھ، السید، الطیب خضري،)١١
 ھـ، ١٣٩٩الطباعة المحمدیة، 

خالد : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد، أبي الولید محمد، تحقیق)١٢
 ھـ، ١٤١٥ط، بیروت، دار الفكر، .العطار، د

، ٢: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، عالء الدین بن مسعود، ط)١٣
 ھـ، ١٤٢٤القاھرة، دار الكتب العلمیة، 
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، القاھرة، دار ١: التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، المواق، محمد بن یوسف، ط)١٤
 م، ١٩٩٤الكتب العلمیة، 

تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام، ابن فرحون، برھان الدین )١٥
 . م٢٠٠٣م، دار عالم الكتب للنشر والتوزیع، .ط، د.جمال مرعشلي، د: إبراھیم، تحقیق

، بیروت، دار الكتب ٢: رقندي، محمد بن أحمد، طتحفة الفقھاء، السم)١٦
 . م١٩٩٤العلمیة، 

تطبیقات سد الذرائع في العبادات، العنزي، عیسى علي دخیل، القاھرة، مجلة )١٧
 م، ٢٠٢٠، یونیو ٢، ج٣٨كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین، ع

فیھا،  بحث أصولي في األدلة المختلفة: سد الذرائع بین اإللغاء واالعتبار)١٨
، ٦م، مجلة كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، ع.إسماعیل، شعبان محمد، د

 م، ١٩٨٨

ط، دمشق، دار .سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة، البرھاني، محمد ھشام، د)١٩
 م، ١٩٩٥الفكر، 

األحوال الشخصیة أنموذجا، سعدي، فاتح، : سد الذرائع في الفتاوى المعاصرة)٢٠
 م، ٢٠١٦سبتمبر  ،٤م، مجلة شھاب، ع.د

، ١: سد الذرائع في المذھب المالكي، زروق، محمد بن أحمد سید أحمد، ط)٢١
 م، ٢٠١٢بیروت، دار ابن حزم، 

م، مجلة .سد الذرائع في ضوء أصول المذھب المالكي، میرغیني، عزیز، د)٢٢
 م، ١٩٩٧، ١٤دار الحدیث الحسنیة، ع

م، .، د١: بد اهللا، طسد الذرائع وتطبیقاتھ في مجال المعامالت، ابن بیھ، ع)٢٣
سلسلة محاضرات العلماء البارزین، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك 

 م، ١٩٩٨اإلسالمي للتنمیة، 

سد الذرائع وعالقتھا بمقاصد الشریعة، المقرن، محمد بن سعد بن محمد، )٢٤
 م، ٢٠٠٨، محرم ٤١، ع١١م، مجلة العدل، مج.د

، جابر، صالح محمود صالح، عمان، سد ذرائع الزنا للمحافظة على النسل)٢٥
 م، ١٩٩١، ٤، ع١٨الجامعة األردنیة، مجلة دراسات، مج

م، شركة الطباعة الفنیة .، د١: شرح تنقیح الفصول، القرافي، أحمد، ط)٢٦
 م، ١٩٧٣المتحدة، 

عبد اهللا بن : شرح مختصر الروضة، الطوفي، سلیمان بن عبد القوي، تحقیق)٢٧
  م، ١٩٨٧مؤسسة الرسالة،  م،.، د١: عبد المحسن التركي، ط
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، القاھرة، دار الصابوني ١:صفوة التفاسیر الصابوني، محمد علي، ط)٢٨
 م، ١٩٩٧للطباعة والنشر والتوزیع، 

، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١: فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي، ط)٢٩
  م، ٢٠٠٣

حمن، قاعدة سد الذرائع بین اإلعمال واإلھمال، النفیسة، صالح بن عبد الر)٣٠
 م، ٢٠٠٢، شوال ١٦، ع٤م، مجلة العدل، مج.د

دراسة في فتح الباري شرح : قاعدة سد الذرائع وأثرھا في المباحث األصولیة)٣١
م، مجلة .أبواب الطھارة والصالة أنموذجا، بو عبد اهللا، نضال، د -صحیح البخاري

 م، ٢٠٢٠، ٢، ع٦الشھاب، مج

، بیروت، دار ٣: ط لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على،)٣٢
  ھـ، ١٤١٤صادر، 

محمد نجیب : المجموع شرح المھذب، النووي، یحیى بن شرف، تحقیق)٣٣
 ت، .ط، جدة، مكتبة اإلرشاد، د.المطیعي، د

، بیروت، ١: المدخل إلى أصول الفقھ المالكي، الباجقني، محمد عبد الغني، ط)٣٤
 م، ١٩٦٨دار لبنان للطباعة والنشر، 

عبد العظیم : مي، أحمد بن محمد بن علي، تحقیقالمصباح المنیر، الفیو)٣٥
  ت، .، القاھرة، دار المعارف، د٢: الشناوي، ط

عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، : المغني، ابن قدامة، موفق الدین، تحقیق)٣٦
  م، ١٩٩٧، الریاض، عالم الكتب، ٣: ط

حبیب محمد ال: مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ابن عاشور، محمد الطاھر، تحقیق)٣٧
 ، م٢٠٠٤ط، قطر، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، .ابن الخوجة، د

مشھور بن حسن آل : الموافقات، الشاطبي، إبراھیم بن موسى، تحقیق)٣٨
  ھـ، ١٤١٧، القاھرة، دار ابن عفان، ١: سلمان، ط

، دمشق، جامعة ١: الوسیط في أصول الفقھ اإلسالمي، الزحیلي، وھبھ، ط)٣٩
  م، ٢٠١٧دمشق، 

النسب في الفقھ اإلسالمي، بدیر، فؤاد مرشد داوود، رسالة ماجستیر،  أحكام)٤٠
 م، ٢٠٠١نابلس، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 
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: أحكام أھل الذمة، ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب، تحقیق)٤١
ر، ، الدمام، رمادى للنش١یوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفیق العاروري، ط

 م، ١٩٩٧

اإلرشاد النفسي، التربوي، االجتماعي لدى األطفال، شحیمي، محمد أیوب، )٤٢
 م، ١٩٩٧، بیروت، دار الفكر اللبناني، ١مكتبة الطفل النفسیة والتربویة، ط

  م، ١٩٨٣، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١:التعریفات، الجرجاني، علي، ط)٤٣

یر، إسماعیل بن عمر، تحقیق ، ابن كث)تفسیر ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم )٤٤
  م، ١٩٩٩م، دار طیبة، .، د٢سامي بن محمد السالمة، ط

، القاھرة، مطبعة مصطفى ١تفسیر المراغي، المراغي، أحمد بن مصطفى، ط)٤٥
 م، ١٩٤٦البابي الحلبي، 

التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ابن عبد البر، یوسف بن عبد )٤٦
ط، المغرب، وزارة .ومحمد عبد الكبیر البكري، د، د العلوياهللا، تحقیق مصطفى بن أحم

  ھـ، ١٣٨٧عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، 

محمد : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، محمد عرفة، تحقیق)٤٧
 ت، .ط، بیروت، دار الفكر، د.علیش، د

، ط.حاشیة العدوي على شرح أبي الحسن على مذھب مالك، العدوي، علي، د)٤٨
 ھـ، ١٢٨١مصر، دار الطباعة العامرة، 

الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام الشافعي، الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، )٤٩
 م، ١٩٩١، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ط

م، الدار .، د٤خلق اإلنسان بین الطب والقرآن، البار، محمد علي، ط)٥٠
 . م١٩٨٣السعودیة، 

، ابن عابدین، محمد أمین )ة ابن عابدینحاشی(رد المحتار على الدر المختار )٥١
 .م١٩٧٩، دار الفكر، ٢بن عمر بن عبد العزیز، ط

ط، بیروت، دار الكتب .الفقھ على المذاھب األربعة، الجزیري، عبد الرحمن، د)٥٢
 . م١٩٨٦العلمیة، 

ط، .كشاف القناع عن متن اإلقناع، البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس، د)٥٣
  .م١٩٨٣م، عالم الكتب، .د

ط، بیروت، دار .المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل، د)٥٤
  م، ١٩٩٣المعرفة، 
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عبد : مختصر اختالف العلماء، الطحاوي، أحمد بن محمد ابن سالم، تحقیق)٥٥
 . م١٩٩٦، بیروت، دار البشائر اإلسالمیة، ٢اهللا نذیر أحمد، ط

القلم، ، دمشق، دار ٢المدخل الفقھي العام، الزرقا، مصطفى أحمد، ط)٥٦
 . م٢٠٠٤

  . م١٩٩٤م، دار الكتب العلمیة، .، د١المدونة الكبرى، ابن أنس، مالك، ط)٥٧

ط، .مسائل شرعیة في قضایا المرأة، القرة داغي، عارف علي عارف، د)٥٨
 . م٢٠١٢بیروت، دار الكتب العلمیة، 

، ١مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الشربیني، الخطیب، ط)٥٩
  . م١٩٩٤ب العلمیة، م، دار الكت.د

، بیروت، دار الكتب ١، الرازي، فخر الدین، ط)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب )٦٠
  . م٢٠٠٠العلمیة، 

المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، الشیرازي، إبراھیم بن علي بن یوسف، )٦١
  . م١٩٩٢، دمشق، دار القلم، ١تحقیق محمد الزحیلي، ط

وقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األ)٦٢
  ھـ، ١٤٠٤، دار السالسل، ٢ط

، ١الوالیة في النكاح، العوفي، عوض بن رجاء بن فریج، رسالة ماجستیر، ط)٦٣
  .م٢٠٠٢المدینة المنورة، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة، 

، ٧شروطھ وقواعده، مسعود، عمر الحاج، مجلة اإلصالح، مج: االحتیاط)٦٤
  . م٢٠١٤برایر، ف٣٤ع

إحداد المتوفى عنھا زوجھا، تلمساني، أفنان بنت محمد بن عبد المجید، مجلة )٦٥
  . م٢٠١٠، ١٧، ع٦مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة، مج

أحكام الحضانة وإثبات النسب دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون )٦٦
جستیر، جامعة مؤتة، التایلندي، ابن داود، عبد اهللا حاج یعقوب صبري، رسالة ما

  . م٢٠١٢

دراسة فقھیة مقارنة، عنبر، فرج علي السید، مجلة كلیة : أحكام الطالق)٦٧
  . م٢٠٠٣، ١، ج٢١الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین، القاھرة، ع

حكم إمامة المبتدع في الصالة، سعید، محمد یاسین محمد، مجلة جامعة )٦٨
  . م٢٠٠٩، ٢، ع١األنبار للعلوم اإلسالمیة، مج
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حكم بیع العینة، الطریقي، عبد اهللا بن محمد بن أحمد، مجلة البحوث )٦٩
  . م١٩٨٥، ١٤اإلسالمیة، ع

خیار العیب وتطبیقاتھ المعاصرة، القصار، عبد العزیز خلیفة، مجلة الحقوق، )٧٠
  . م٢٠٠٤، یونیو ٢، ع٢٨مج

سد الذرائع وعالقتھ بالسیاسة الشرعیة، البریشي، إسماعیل محمد حسن، )٧١
  . م٢٠٠٩، ٢، ع٣٦علوم الشریعة والقانون، مج –دراسات 

 -سد ذرائع الخمر للمحافظة على العقل، جابر، صالح محمود صالح، دراسات)٧٢
  .م١٩٩٦، ١، ع٢٣علوم الشریعة والقانون، مج

شبھات تثار حول عقوبة الجلد فقھا وسیاسة والرد علیھا، العسیري، حسن )٧٣
  . م٢٠٠١، ١١، ع٣بن عبده بن محمد، مجلة العدل، مج

فتح الفتاح في موانع النكاح، میالد، عبد الناصر بن خضر، مجلة مركز )٧٤
  . م٢٠٠٨، ٥، ع٣البحوث والدراسات اإلسالمیة، مج

فریضة الحج وأبعادھا التربویة، الھامي، ھدى محمد كاید، رسالة ماجستیر، )٧٥
  . م١٩٩٧جامعة الیرموك، 

محمود، مجلة كلیة فقھ المحدثین في معاملة غیر المسلمین، أحمد، نور علي )٧٦
  . م٢٠١٨، مارس ١١٢دار العلوم، ع

حجیتھا وضوابطھا، صباح، مازن مصباح، مجلة العدل، : قاعدة الضرر یزال)٧٧
  .م٢٠١٤، نوفمبر ٦٧، ع١٧مج

الجنایات : مرونة الفقھ اإلسالمي في ضوء مقاصد الشریعة اإلسالمیة)٧٨
، دیسمبر ٦طنیة، عوالحدود نموذجا، الھجرة، مھدي محمد مرشد، مجلة الجامعة الو

  . م٢٠١٨

دراسة فقھیة في ضوء مقصد حفظ النسل، عبد الصمد، : نسب ولد الزنا)٧٩
، سبتمبر ٢، ع١دوكوري، والقباطي، منیر، مجلة العلوم اإلسالمیة الدولیة، مج

  .م٢٠١٧

  




