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١  

 املقدمة

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا             
  .من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

) أَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيونَيملسم م١()ت( .  
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ    (

نَ علَـيكُم   منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـا             
يصلح لَكُم أَعمـالَكُم  ) ٧٠(يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا          (.)٢()رقيبا

  ..أما بعد        .)٣()ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
إن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل على نبيه الكتاب وبني فيه احلالل واحلرام كمـا قـال          ف
 يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضلُّوا     (، وقال تعاىل    )٤() ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ      (تعاىل  

   يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّها (، وقال تعاىل    )٥()ومـى           وتح ماهدإِذْ ه دعا بملَّ قَوضيل كَانَ اللَّه 
والرسول صلى اهللا عليه وسلم بني كل ما أشكل يف كتـاب اهللا             .)٦()يبين لَهم ما يتقُونَ   

  .)٧() وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم(كما قال تعاىل 
قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أكمل اهللا تعاىل له وألمته الدين، كما    وما  
 الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُـم الْإِسـلَام             (: قال تعاىل 

                                                        
 ١٠٢سورة آل عمران اآلية   )١(
 ١سورة النساء آية   )٢(
 ٧١-٧٠سورة األحزاب آية   )٣(
 ٨٩سورة النحل اآلية   )٤(
 ١٧٦سورة النساء آية   )٥(
 ١١٥سورة التوبة آية   )٦(
 ٤٤سورة النحل آية   )٧(
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٢  

  .)١()دينا
 كنهارها ال يزيغ عنها     تركتكم على البيضاء نقية ليلها    ( وقال صلى اهللا عليه وسلم      

  .)٢ ()إال هالك
ما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما طائر حيرك     ( وقال أبو ذر رضي اهللا عنه       

  . )٣ ()جناحيه يف السماء إال وقد ذكر لنا منه علماً 
فما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ترك السبيل جـاً واضـحاً وبـني        

  .احلالل وبني احلرام
فهذه الشريعة أرسيت على قواعد ثابتة وأسس تكفل اخللـود واملـسايرة جلميـع             

  .األزمنة واألمكنة على خمتلف األجناس ال تتغري بتغري احلوادث والنوازل
  .فما من نازلة أو قضية حتدث إال ويف شريعة اهللا هلا حكم

كتـاب اهللا  فليس ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلـة إال ويف       " قال اإلمام الشافعي    
  .)٤("الدليل على سبيل اهلدى فيها 

والشك وال ريب بأن ترتيل احلوادث املستجدة إمنا يكون على القواعـد الفقهيـة              
  . ومقاصد الشريعة إذ التأمل يف هذين األمرين يعني ويرشد الفقيه إىل حكم اهللا يف احلادثة

رجعوا املسائل الفقهية إىل    إن احملققني من الفقهاء قد أ     " قال يف جملة األحكام العدلية      
قواعد كلية كل منها ضابط وجامع ملسائل كثرية، وتلك القواعد مـسلمة ومعتـربة يف               
الكتب الفقهية تتخذ أدلة إلثبات املسائل وتفهمها يف بـادي األمـر فـذكرها يوجـب       

                                                        
 ٥سورة املائدة آية   )١(
   ١/١٦   ٤٣جه ابن ماجة يف املقدمة باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني حديث أخر  )٢(

 ٤/١٣٦وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   
 ١٦٢ ، ٥/١٥٣أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   )٣(
 ٢٠انظر الرسالة ص   )٤(
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٣  

  .)١("اإلستئناس، ويكون وسيلة لتقررها يف األذهان 
اسخة بني العلوم الشرعية كيـف ال ؟ وهـي   فإذن علم القواعد الفقهية له مكانة ر     

أصل من أحد أصلني للفقه وذلك ألن الشريعة اإلسالمية هلا أصول وفـروع وأصـوهلا               
  :قسمان

أصول الفقه وأكثر مباحثه يف األدلة وقواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ           : أحدمها  
  .كداللة األمر للوجوب والنهي للتحرمي

بنوعيها املتفق عليها واملختلف فيها، فهي تضبط للفقيـه         القواعد الفقهية   : ثانيهما  
الفروع الفقهية الكثرية فهي عظيمة النفع وبقدر اإلحاطة ا يعظم قدر الفقيه، ألن مـن               
أخذ خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية دون االرتباط بالقواعد تناقـضت عليـه الفـروع      

ومن ضبط الفقه بقواعده اسـتغىن      واضطربت، واحتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تنتهي         
عن حفظ كثري من اجلزئيات، فإن اإلحاطة بالقواعد الفقهية سهل وميسور ومقدور عليه             
خبالف اإلحاطة بالفروع، فإنه غري ممكن ألن احلوادث تتجدد وكل واحدة منها حتتاج إىل              

  .احلكم املناسب هلا
 يف  -لشريعة، فإنه يـستطيع     فإذا أمل اتهد بتلك القواعد مع ما علمه من مقاصد ا          

  . أن يلحق ما يستجد من احلوادث بالقواعد اليت تناسبها فيطبق حكمها عليها-الغالب 
لذلك اعتىن العلماء ذا العلم عناية فائقة وكتبوا به كتابات متعـددة يف القـدمي               

  .واحلديث
  .وقاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

الفوائد إذ قلما يستغين عنها الفقيه ولو تصفحت كتـب          قاعدة عظيمة النفع كثرية     
الفقه لوجدت أن هلا مكانة خاصة يف أبواب الفقه فكثرياً ما ترد هـذه القاعـدة أو مـا                   

  .يرادفها من األلفاظ يف تعليل األحكام وذلك يف كثري من أبواب الفقه
                                                        

 ١/١٥انظر درر احلكام شرح جملة األحكام العدلية   )١(
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٤  

  :وهنالك أمور ينبغي أن ينبه عليها وهي 
اشتباه احلالل باحلرام وتساهل الناس يف ذلك وجتاوزوا         أنه كثر يف هذه األزمنة       -١

أمور ال يصح جتاوزها، فكثرياً ما ترى يف املعامالت شبه وخاصة املعامالت الربوية منـها،         
  .فإن طائفة كبرية من الناس تساهلوا فيها واختلطت أمواهلم حالهلا حبرامها

  فهل جيوز التعامل مع هؤالء أو ال ؟
 منهم عن هذه األمور، ماذا يفعل مبا لديه من أموال اختلط حالهلا مث إذا أقلع الواحد   

  . حبرامها
 أن هناك أمور متشاة ال يعلمهن كثري من الناس، اختـذوا جتاههـا مواقـف                -٢

  .متضادة بني حملل هلا وحمرم، واألمر فيها حيتاج إىل إيضاح وبيان
يذهبون إىل الكفـار يف   يف هذا العصر اختلط الكفار باملسلمني فتجد املسلمون      -٣

  . بالدهم والكفار يقدمون على املسلمني يف بالدهم
جمالستهم ومؤاكلتهم بل والسكن معهم يف بيوم وجماملتهم يف : وترتب على  ذلك   

كثري من األمور والتعامل معهم يف البيع والشراء واستئجارهم يف أعمال يقوم ا غريهـم            
  .العالقات اليت ال ختفى على أحد يف هذا العصرمن املسلمني وحنو ذلك من األعمال و

فهل هذه التصرفات من احلالل أو من احلرام أو اجتمع فيها األمران، أم هي مـن                
  .املشتبه

 أن الناس وخاصة الوعاظ منهم وبعض املنتسبني إىل العلم وقفوا أمـام أمـور               -٤
دى من اهللا، وإمنـا    مباحة وحرموها على الناس، وإذا ناقشتهم يف ذلك جتدهم على غري ه           

نفعـل ذلـك    : ويقولون  . حيرمون ما حيرمون ويضيقون على الناس ما وسعه اهللا عليهم         
  .احتياطاً وورعاً وزهداً

وهم يف حقيقة األمر ال يعرفون حقيقة االحتياط وال الورع وال الزهد، ويظنون أن              
  .التحرمي على الناس هو االحتياط
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  .لب احلرام تعاجل هذه األمور وأمثاهلاإذا اجتمع احلالل واحلرام غ: وقاعدة
لذلك وملا للقواعد الفقهية من أمهية سبق التنبيه عليها اخترت هذه القاعدة لتكون             

  .موضوعاً لبحثي، السيما وأا مل تفرد ببحث مستقل فيما أعلم
  :منهجي يف البحث

  .سبيال الرجوع للمصادر األصلية يف املسائل األصولية والفقهية ما وجدت لذلك -١
  . الرجوع إىل كتب الفروع الستخراج املسائل  التطبيقية للقاعدة-٢
  . حترير حمل الرتاع يف املسائل اليت حتتاج إىل حترير-٣
 حصرت الرتاع يف املسائل التطبيقية على املذاهب األربعة يف الغالب، ويف أثناء ذلك              -٤

 بيـان عالقـة املـسألة    أذكر كل قول ودليله وأناقش ما حيتاج منها إىل مناقشة مع   
بالقاعدة وأحياناً أبني القول الراجح يف املسائل التطبيقية، علماً بـأين مل أقـصد يف               
دراسيت يف املسألة الفقهية املسألة بذاا بقدر حرصي على بيان عالقة املسألة بالقاعدة  

  .وأا مندرجة حتتها ألن هذا هو حمل حبثي

  :خطة البحث 
  :ذه املقدمة ومتهيد وبابني وخامتة كالتايل  يتكون هذا البحث من ه

  :يف أجزاء القاعدة وفيه مباحث : التمهيد 
  .يف احلرام: املبحث األول 
  .يف املباح: املبحث الثاين 

  .يف العفو: املبحث الثالث 
  .يف معىن القاعدة وأقسامها وفيه فصول: الباب األول 

  .يف معىن القاعدة: الفصل األول 
  . يف دليل ثبوت القاعدة:الفصل الثاين 
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٦  

  :يف أحكام القاعدة وفيه مباحث : الفصل الثالث 
  .يف أحوال احلالل مع احلرام: املبحث األول 
  .يف حكم املشتبه: املبحث الثاين 

  .يف حكم معاملة من اختلط ماله حالله حبرامه: املبحث الثالث 
  .يف اإلحتياط وفيه مباحث: الفصل الرابع 
  . معىن االحتياط والفرق بينه وبني الوسواسيف: املبحث األول 
  .يف األدلة على األخذ باالحتياط: املبحث الثاين 

  .يف حكم االحتياط: املبحث الثالث 
  .يف أحوال االحتياط: املبحث الرابع 

  :يف اخلالف واخلروج منه وفيه مبحثان : الفصل اخلامس 
  يف اخلالف : املبحث األول 
  .وج من اخلالفيف اخلر: املبحث الثاين 

  .يف القواعد املتفرعة عن القاعدة: الفصل السادس 
  .يف سد الذرائع: الفصل السابع 
  :يف التعارض والترجيح وفيه مباحث : الفصل الثامن 

  .املبحث األول يف تعارض احلاظر واملبيح
  .يف تعارض التحرمي واإلجياب: املبحث الثاين 

  .ندوب واملكروهيف تعارض احملرم وامل: املبحث الثالث 
  .يف تعارض الوجوب مع املندوب واملباح واملكروه: املبحث الرابع 

  .يف التعارض بني قياسني أحدها حاظر واآلخر مبيح: املبحث اخلامس 
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  :يف الورع والزهد وفيه مبحثان : الفصل التاسع 
  .املبحث األول يف الورع
  .املبحث الثاين يف الزهد

  :ة يف األحكام الشرعية وفيه فصول الباب الثاين يف أثر القاعد
  .يف أثر القاعدة يف أحكام العبادات: الفصل األول 
  .يف أثر القاعدة يف أحكام املعامالت: الفصل الثاين 

  .فيما يستثىن من القاعدة من فروع: الفصل الثالث 
  .تتضمن أهم نتائج البحث: خامتة 
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٨  

  

  

  

  

  متهيد
  يف أجزاء القاعدة 

  
  وفيه ثالثة مباحث

  .يف احملرم: املبحث األول 
  .يف املباح: املبحث الثاين 

  .يف العفو: املبحث الثالث 
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إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام هو اجتماع احلالل         : ملا كان موضوع قاعدة     
  .واحلرام يف شيء واحد

كان من املناسب أن منهد للدخول يف احلديث عن القاعدة يف بيان أجزاء القاعـدة               
  :تايل وهي كال

  احلرام : أحدها 
  .احلالل أي املباح: الثاين 

  .يلحق بذلك العفو: الثالث 
  .جعلت ذلك يف ثالثة مباحث
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١٠  

  
  
  
  
  
  

  املبحث األول 
  احملــــــــــــــرم   يف 

  :وفيه فروع 

  .يف تعريف احملرم: الفرع األول

  .يف حترمي واحد ال بعينه: الفرع الثاين 

  . الطاعة واملعصية يف الشيء الواحديف اجلمع بني: الفرع الثالث 

  .يف أقسام احلرام: الفرع الرابع 
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  الفرع األول يف  تعريف احملرم

  :احملرم يف اللغة : أوالً 
  .صفة مشبهة باسم الفاعل ألنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام: احلرام

  )١( )لُ وحرمنا علَيه الْمراضع من قَب(قال تعاىل . وهو املمنوع
 وحـرام علَـى     ( ، وقال تعاىل     )٢() فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعني سنةً     (وقال تعاىل   

ةيوقال الشاعر      )٣()قَر :  
  جالت لتصرعين فقلت هلا اقصري إين امرؤ صرعي عليك حرام 

  .ضد احلالل قاله اجلوهري: واحلرام 
 ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب (: قال تعاىلإذ يقال هذا حرام وهذا حالل،      

امرذَا حهلَالٌ وذَا ح٤()ه(.  
  .)٥(وهو مأخوذ من احلرمة وهي ما حيل انتهاكه

  :تعريف احلرام يف االصطالح : ثانياً 
  :اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف احلرام فمن ذلك 

  .)٦(عاًهو ما ذم فاعله شر: قوهلم 
وعرفه الشيخ صفي الدين اهلندي  فقال هو ما يذم فاعله شرعاً على بعض الوجوه               

                                                        
 ١٢سورة القصص آية   )١(
 ٢٦ورة املائدة آية س  )٢(
 ٩٥سورة األنبياء آية   )٣(
 ١١٦سورة النحل آية   )٤(
 ١٢/١١٩ ، لسان العرب مادة حرم ٥/٩٥الصحاح مادة حرم   )٥(
 ١/٣٥٩انظر شرح خمتصر روضة الناظر   )٦(
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١٢  

  .  )١(من حيث هو فعل
ليدخل فيه احملرم املخري، إذ جيوز أن حيرم الشارع أحد          " على بعض الوجوه    " فقوله  

  .أمرين ال بعينه
ه الواجب،  عن املباح الذي يستلزم فعله ترك     " من حيث هو فعل     : " واحترز بقوله   

  .فإنه يذم فاعله لكن ال من حيث إنه فعل بل إنه يستلزم ترك الواجب
  . )٢(هو ما ذم فاعله ولو قوالً ولو عمل قلب شرعاً: وعرفه ابن النجار بقوله 

  . املكروه واملندوب واملباح" بالذم " فخرج 
  .الواجب فإنه يذم تاركه" فاعله : " وخرج بقوله 

  .يتناول الغيبة والنميمة وحنومها مما حيرم التلفظ به" : ولو قوالً " وقوله 
  .يتناول النفاق واحلقد وحنومها" ولو عمل قلب " وقوله 
وفيه إشـارة إىل أن الـذم ال يكـون إال مـن             " ذم  " متعلق بـ   " شرعاً  " وقوله  

  . )٣(الشرع
ما : م  وبالنظر يف هذه التعريفات وحنوها جند أا دف إىل معىن واحد وهو أن احملر             

  .ى عنه الشارع ياً جازماً
أو هو ما طلب الشارع من املكلف تركه على وجه احلتم واإللزام بأي صيغة كانت               
سواءاً كانت صيغة ي أو صيغة دالة  على احلرمة أو صيغة دالة على عدم احلل أو صيغة                  

  .االجتناب أو التوعد على الفعل
للغة واالصطالح يتبني معىن احلالل إذ هـو        ملعىن احلرام يف ا   : وذا العرض السريع    

                                                        
 ٢/٥١٤انظر اية الوصول يف دراية األصول   )١(
 ١/٣٨٦انظر شرح الكوكب املنري   )٢(
 .قانظر املرجع الساب  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٣  

  .على خالف احلرام من جهة اللغة ومن جهة االصطالح كما سيأيت

  :أمساء احلرام 
ومن أمساء احلرام احملظور، واملعصية، والذنب، واملزجور عنـه، واملتوعـد عليـه             

  .والقبيح، واملمنوع، والسيئة، والفاحشة، واإلمث، واحلرج، والتحريج، والعقوبة
وفعل احلرام يتناول كل شيء صادر من الشخص سواء كان من األقوال احملرمـة               
كالغيبة والنميمة وغريمها أم من األعمال القلبية كاحلقد واحلسد وحنومها أم مـن أفعـال          

  .اجلوارح كالسرقة وشرب اخلمر وحنومها



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٤  

  الفرع الثاين  يف حترمي واحد ال بعينه 

 باب الواجب أن الشارع أوجب واحد ال بعينه         من املعلوم أن األصوليني ذكروا يف     
  . من أمور متعددة وهو املسمى عندهم بالواجب املخري

  فهل يقع مثل ذلك يف احملرم أو ال ؟
  : اختلف العلماء يف ذلك على قولني 

ذهب الفقهاء واملتكلمون ومن وافقهم إىل أنه جيوز حترمي واحد البعينه ويكون النهي    
ال تدخل هـذه الـدار أو   : " ، وفعل أحدمها على التخيري كقوهلم عن واحد على التخيري 

  ".تلك الدار 
  .)١("ال جيوز النهي على طريق التخيري : " وقالت املعتزلة 

والكالم يف هذه املسألة واألدلة واملناقشة كالكالم يف مسألة الواجب  املخري، إال أن              
  .التخيري هنا بالترك وهناك يف الفعل

ف خمري بني أن يأيت باجلميع أو أن يأيت بالبعض ويترك البعض الباقي يف              فكما أن املكل  
  .)٢(الواجب املخري، له أن يترك اجلميع وأن يترك البعض دون البعض هنا

  :ومن الفروع على املسألة ما يلي 
  . إذا كان له أمتان ومها أختان، فإنه يكون ممنوعاً من احدامها ال بعينها-١
 من أربع نسوة فأسلمن معه أو كن كتابيات، فإنه يكـون             من أسلم على أكثر    -٢

  .ممنوعاً من الزائد على األربع ال بعينه
  .غري أن بعض أهل العلم قال عن هذه املسألة أا مفروضة يف علم األصول

                                                        
ـ ١/١١٤ ، األحكام لآلمدي     ١/١٩٩انظر الوصول إىل األصول البن برهان         )١( ، شرح الكوكـب املـنري      .  ه

 ٦٩ ، القواعد والفوائد األصولية ص ١/٣٨٧
 ١/٣٨٨انظر شرح الكوكب املنري   )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٥  

هذا جمرد فرض وتقـدير وإذا      : " فقال عبدالرزاق عفيفي يف تعليقه على األحكام        
فإنه الميكن االمتثال   "  مبحرم وحنوها تبني لك أنه غري سليم         نظرته مع مسألة اشتباه أجنبية    
  .)١("يف مثل ذلك إال بترك اجلميع

                                                        
 ١/١١٤انظر هامش األحكام لآلمدي   )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٦  

  الفرع الثالث 
  يف اجلمع بني الطاعة واملعصية يف الشيء الواحد 

إذا علمت أن احملرم هو ما ى عنه الشارع ياً جازماً، وأن الواجب بعكسه وهو ما         
  .أمر به الشارع أمراً جازماً

فهل ميكن أن جيمع بني ما ى عنه الشارع وما أمر به الشارع يف شيء واحد مـع                  
  هذا التباين بينهما أو ال ؟

اتفق العقالء على أن الشيء الواحد بالشخص باعتبار واحـد ال جيـوز أن              : نقول  
يكون حراما وواجبا وطاعة ومعصية الستحالة اجتماع النفي واإلثبات يف الشيء الواحد            

  .ار الواحد إال على قول من جوز التكليف باحملال وهو قول باطل مردودباالعتب
يستحيل اجلمع بني احلظر والوجوب يف فعل واحد من جهة واحدة، وهذا مما             : فإذاً

  .ال خالف فيه
هل يكون حراما وواجبا    . وإمنا اخلالف يف الشيء الواحد يف النوع كالسجود مثالً        

  معاً أو ال ؟
  الشخص هل يكون طاعة ومعصية باعتبارين أو ال ؟ويف الشيء الواحد ب

  مثل الصالة يف الدار املغصوبة فإنه باعتبار الصالة هل جيوز أن يتعلق األمر ا ؟
  . )١(وباعتبار كوا يف الدار املغصوبة فهل جيوز أن يتعلق النهي ا أو ال؟

داً من أفـراد    وبعبارة أخرى هل يصح أن يكون فرداً من أفراد النوع الواحد أو فر            
  الشخص الواحد واجباً وحراماً ؟

  . فإذاً الشيء الواحد إما واحد بالنوع، وإما واحد بالشخص

                                                        
 ١/١١٥ ، األحكام لآلمدي ٧٦ / ١ى  ، املستصف٥١٥ / ٢انظر اية الوصول يف دراية األصول   )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٧  

  . وهو الواحد بالنوع: أما األول 
فذهب مجهور العلماء إىل جتويزه فال مانع إذاً من اجتماع اإلجياب والتحرمي يف كل              

  .فرد من أفراده
إما يشملهما جنس واحد وهـو احليوانيـة،       وحدة البعري، واخلرتير ف   : مثال ذلك   

  .فكل منهما حيوان، فهما متحدان يف النوع وال إشكال يف حرمة اخلرتير وإباحة البعري
السجود فإنه نوع واحد فالسجود هللا والسجود للصنم يدخالن         : ومن أمثلته أيضاً    

د هللا  يف نوع واحد وهو اسم السجود وال إشكال يف أن السجود للصنم كفر والـسجو              
  .قربة

  :واستدل اجلمهور على ذلك بوجهني 
أن حمل اإلثبات إذا كان مغايراً حملل النفي إما بالصفة احلقيقيـة كمـا يف               : أحدمها  

األصناف أو باإلضافية كما يف املختلف باإلضافة أو بالشخصية كما يف املشخصات مـع              
يلزم من كون النوع الواحـد      احتاد النوعية فإنه ال يلزم منه اجتماع النفي واإلثبات، فال           

واجبا وحراما مبعىن أن بعض أفراده واجب وبعض أفراده حرام، اجتماع النفي واإلثبات             
يف الشيء الواحد فال يلزم من كون السجود واجباً هللا تعاىل أن يكون السجود للـصنم                

  .حراماً
  . الوقوع دليل اجلواز وزيادة: ثانيهما 

  :بيان الوقوع 
حد من األفعال ومنه واجب وهو السجود هللا تعاىل ومنه حمـرم            أن السجود نوع وا   

لَا تسجدوا للـشمسِ ولَـا للْقَمـرِ        (وهو السجود للصنم والشمس والقمر، قال تعاىل        
لَّهوا لدجاس١ ()و(.  

                                                        
 ٣٧سورة فصلت آية   )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٨  

ولو استحال أن يكون بعض أفراد النوع الواحد واجباً وبعض أفراده حرمـاً مـع               
  .)١(تلك األفراد باإلضافة ملا حسن هذا األمر والنهيالتغاير احلاصل بني 

وذهب بعض املعتزلة منهم أبوهاشم ومن تابعه إىل أن النوع الواحد ال ينقـسم إىل               
واجب وحرام، ألنه يستلزم أن يكون الشيء الواحد مأموراً به ومنهي عنه، فالسجود هللا              

ث إنه سجوداً حمرماً وإال لزم تعاىل ملا كان واجبا استحال أن يكون السجود للصنم من حي  
  . )٢(اجتماع النفي واإلثبات يف شيء واحد، بل احملرم قصد التعظيم للصنم

وهذا يف غاية الضعف، وذلك أن السجود هللا فرد من مطلق السجود وهو مأمور به               
والسجود لغريه فرد آخر منهي عنه، وهذا أمر ظاهر الحمظور فيه وهو ضرورة التغاير يف               

  .)٣(ني السجود هللا تعاىل والسجود للصنمالشخصية ب
  :وأما الثاين وهو الواحد بالشخص 

  :الواحد بالشخص ميكن أن جنعله ثالثة أقسام 
  . ما له جهة واحدة-١
  . ما له جهتان متالزمتان ال تنفك احدامها عن األخرى-٢
  . ما له جهتان ال تالزم بينهما-٣

جيوز أن جيتمع فيه اإلجياب والتحرمي ملا وهو ماله جهة واحدة، فال     : فإن كان األول    
يلزم عليه من التناقض، وقد اتفق العقالء على استحالة اجلمع بني احلظر والوجـوب يف               

  . فعل واحد من جهة واحدة كما سبق
                                                        

 ، روضة النـاظر  ٢/٢ ، خمتصر ابن حاجب ٧٦ /١ ، املستصفى ٢/٥١٦انظر اية الوصول يف دراية األصول      )١(
 ١/١٠٤ ، فواتح الرمحوت يف شرح مسلم الثبوت ٢/٢١٩ ، تيسري التحرير ٤١ص 

   ١/٣٠٤انظر الربهان   )٢(
مني أنه مل يطلع على هذا يف مصنفات الرجل مع طول البحث عنها ، وإمنا الذي ذكره من نقـل            وذكر إمام احلر    

 .مذهبه هو أن السجود ال ختتلف صفته وإمنا احملظور هو القصد
 ١/١١٦انظر األحكام لآلمدي   )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٩  

وهو ما له جهتان متالزمتان ال تنفك احدامها عن األخرى فحكم           : وإن كان الثاين    
  .هتني املتالزمتني حكمهما حكم اجلهة الواحدةهذا النوع كحكم الذي قبله، ألن اجل

وهو ما له جهتان ال تالزم بينهما فاحلكم كما قلنـا يف الواحـد   : وإن كان الثالث  
بالنوع، ألن تعدد اجلهات كتعدد األفراد يف حتقيق التغاير، فال مانع أن يكون اإلجيـاب               

  .)١(لق متغايرمتعلقاً جبهة والتحرمي متعلقاً بأخرى إذ ال تناقض ألن املتع
  .هذا حاصل كالم أهل األصول يف املسألة يف اجلملة لكنهم عند التطبيق خيتلفون

  :ومن األمثلة على ذلك ما يلي 
الصالة يف األرض املغصوبة ففي هذا املثال عمل له جهتـان أحـدمها         :املثال األول   

  الصالة، ثانيهما الغصب فهاتان اجلهتان هل مها متالزمتان أو ال؟
  : العلماء يف ذلك على قولني اختلف

ذهب اجلمهور من أهل العلم إىل أن اجلهتني غري متالزمتني ألما وإن       :القول األول   
  . اجتمعتا يف هذه الصورة، فإن انفرادمها ممكن ومتصور

الصالة يف األرض املغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكـون لـه          :فقالوا  
  .ة من أحدمهاجهتان هو طاعة من أحدمها ومعصي

فالصالة يف األرض املغصوبة من حيث هي صالة قربة إىل اهللا ومن حيث هي غصب              
  .معصية هللا تعاىل فله صالته وعليه غصبه

فإذن الصالة تنفرد عن الغصب والغصب ينفرد عن الصالة، فاجتمـاع اإلجيـاب             
ب ومتعلـق   والتحرمي يف هذا الفعل جائز، وال منافاة لعدم اإلحتاد بـني متعلـق اإلجيـا              

  .)٢(التحرمي
                                                        

 ١/٣٧٥، شرح خمتصر روضة الناظر ١/١٣١روضة الناظر   )١(
 ،  ٢/٢ ، شرح خمتصر ابـن احلاجـب         ١/٢٨٤ ، الربهان    ٨١ /١سي   ، أصول السرخ   ١/١٩٥انظر املعتمد     )٢(

 ١/١١٥، األحكام لآلمدي ١/١٢٨روضة الناظر 
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٢٠  

ذهب مجاعة أخرى من أهل العلم إىل أن اجلهـتني يف هـذا الفعـل               : القول الثاين   
متالزمتان فالصالة يف األرض املغصوبة ال ميكن أن يكون بعض أفرادها حراما وبعـضها              
مباحا، وذلك أن املصلي يف األرض املغصوبة إذا قام إىل الصالة شغل جبسمه الفراغ الذي               

ن فيه وشغله الفراغ اململوك لغريه يعترب تعديا غصبا فهو حرام، فإذا ركع وسجد              هو كائ 
شغل الفراغ الذي هو قائم فيه وشغل الفراغ اململوك للغري يعترب غصباً، وإذا كان غصباً               
ال يكون قربة، ألن الواحد بالعني ال يكون طاعة ومعصية الستحالة اجتماع الـضدين يف               

  . )١(فتكون الصالة يف املكان املغصوب باطلةشيء واحد من جهة واحدة 
  :أدلة أصحاب القول األول 

 أنه ال نزاع يف أنه يعترب يف استحالة اجتماع النفي واإلثبات يف القضية الواحدة               -١
احتاد احملكوم عليه واحملكوم به وهو غري متحقق فيما حنن فيه فاحملكوم عليه يف قضية احلرمة       

  . هو الفعل والصفة
  .كوم عليه يف قضية الوجوب هو نفس الفعل الذي هو الصالةواحمل

ومعلوم أن اموع احلاصل من الذات والصفة مغاير لكل واحد منهما، وإذا حصل             
  .التغاير يف احملكوم عليه فال استحالة يف احلكم بالوجوب واحلظر معاً

ر، فإن   أنه حيسن من السيد أن يقول لعبده خذ هذا الثوب وال تدخل هذه الدا              -٢
امتثلت أعتقتك وإن ارتكبت النهي عاقبتك فخاط الثوب يف الدار حسن من السيد عتقه              

  .وعقوبته
 أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَـسقِ        (:  التمسك بالعمومات كقوله تعاىل      -٣

ؤداة يف الدار املغصوبة      فإا تتناول الصالة امل     )٣()أَقيموا الصلَاةَ (:  وقوله تعاىل  )٢()اللَّيلِ
                                                        

 ،  ١/٣٩١ ، شرح الكوكب املنري      ١/١٢٧ ، روضة الناظر     ٢٨٨ - ١/٢٨٤ ، الربهان    ١/١٩٥انظر املعتمد     )١(
 ٤/٣٣احمللى البن حزم 

 ٧٨سورة اإلسراء آية   )٢(
 ٨٧سورة يونس آية   )٣(
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٢١  

ألا تسمى صالة فيكون مأمور ا من حيث إا صالة وإن كانت منهي عنها من حيـث        
  .إا مؤداة يف الدار املغصوبة

 واسـتدل   )١(وذا يكون الشيء الواحد مأموراً به منهي عنه باعتبـارين خمـتلفني           
  :أصحاب القول الثاين 

  .)٢()ث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحد: ( بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .الصالة يف املكان املغصوب ليست من أمر الشارع فهي مردودة: قالوا 

فقيل إن الصالة يف نفسها من أمر الشارع فليست برد وإمنا الغصب            : وأجيب عنه   
  .هو الذي ليس من أمر الشارع فهو املردود

  .هو ما ذهب إليه اجلمهور: ولعل الراجح 
  :صوم يوم العيد ففي هذا املثال عمل له جهتان :ال الثاين املث

  .أحدمها الصوم، ثانيهما صوم يوم العيد
  فهاتان اجلهتان هل مها متالزمتان أو ال ؟

فها هنا خيتلف العلماء يف انفكاك اجلهة وعدمها، كما قلنـا يف الـصالة يف األرض             
  .املغصوبة

  .فذهب اجلمهور إىل أن اجلهتني متالزمتان
ألن الصوم جزء من املنهي عنه، فيكون منهياً عنه والنهي يقتضي الفـساد             : الوا  ق

                                                        
 ، املستصفى ١/٢٨٩ ، الربهان ١/١٢٩ ، روضة الناظر ٥٢٢ ، ٢/٥١٩انظر اية الوصول يف دراية األصول   )١(

 ٤٧٧ ٢ق/١، احملصول ١/٧٧
من عمل عمالً ليس عليه أمرنا      ( ورد هذا احلديث بألفاظ متقاربة من حديث عائشة رضي اهللا عنها فروي بلفظ                )٢(

  ) ماليس فيه ( وبلفظ ) يس منه فهو رد عليه من أدخل يف ديننا ما ل(وبلفظ ) فهو رد 
ومسلم حديث . ٣/١٦٧. أخرجه البخاري يف كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  

 .٣/١٣٤٣ كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور ١٧١٨
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٢٢  

  .مطلقاً
وألن الصائم يف يوم العيد معرض عن ضيافة اهللا، ألن الصوم إمساك وهذا اإلمساك              
هو بعينه اإلعراض عن ضيافة اهللا ألن اإلعراض عنهما هو االمتناع عن األكل والشرب،              

  . فتكون اجلهة غري منفكة
  .وذهب احلنفية إىل القول بأن اجلهة منفكة

وقالوا ألن الصوم من حيث إنه صوم قربة ومن حيث كونه يف يوم العيد منهي عنه،                
فاجلهة منفكة، ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عندهم صحيح منعقد ويلزمـه     

  .)١(صيام يوم آخر غري يوم العيد بناء على انفكاك اجلهة عندهم
ل يف هذين املثالني كالقول يف سائر األمثلة  املشاة مثل الـصالة يف الثـوب             والقو

املغصوب ويف ثوب احلرير والتوضؤ باملاء املغصوب واحلج على اجلمل املغصوب وحنـو             
  .ذلك

غري أن العلماء خيتلفون عند التطبيق يف انفكاك اجلهة وعدمه فتكون اجلهة مثالً عند              
  .الة يف األرض املغصوبة ومنفكة عند غريهماحلنابلة غري منفكة يف الص

  .والصالة يف ثوب احلرير تكون منفكة عند احلنابلة غري منفكة عند غريهم، وهكذا
  :وعلى كل حال 

مىت ما رأيت أن اجلهة منفكة فال مانع من اجتماع احلظـر واإلجيـاب يف الـشيء          
  . الواحد ويعطى كل واحد منهما احلكم املناسب

هة غري منفكة فاعلم أنه ال ميكن أن جيتمع احلظـر واإلجيـاب يف              وإذا رأيت أن اجل   
  .الشيء الواحد، واهللا أعلم

                                                        
 ١/١١٨، األحكام لآلمدي   ١/١٨٤ ، الفروق للقرايف ١/٢١٩انظر التلويح على التوضيح  )١(
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٢٣  

  يف أقسام احلرام الفرع الرابع

الشارع ما ى عن شيء إال ملفسدته مث إن هذه املفسدة قد تكون يف ذات املنـهي                 
  :عنه وقد تكون يف غري ذاته فمن مث  قلنا احملرم ينقسم إىل قسمني 

  . م لذاته، ما حرم لغريهما حر
ما حرم لذاته وهو ما حرمه الشارع ابتداء ملا فيه من املفاسد الذاتية اليت ال               : األول  

تنفك عنه كالزنا والربا وشرب اخلمر وأكل امليتة ونكاح احملارم وقتل النفس وأكل أموال            
  .الناس بالباطل والسرقة، وأمثال ذلك مما حرم لذاته

مات لذاا، ال ميكن أن يكون مشروعاً أصال ألن التحرمي هنـا     وهذا النوع من احملر   
  .وارد ابتداء على الفعل نفسه ال لشيء آخر

وإذا فعله املكلف عرض نفسه للعقاب من جهة، ومن جهة أخرى ال يترتب علـى               
  .فعله هذا أثر من اآلثار احملمودة، وال املنافع املقصودة

أسباب النسب واإلرث وكـذلك الـزواج       فالزىن مثالً ال ميكن أن يكون سببا من         
  .باحملارم

  .وكذا بيع امليتة واخلمر واخلرتير والربا وأمثاهلا باطلة ال تترتب عليها آثار العقد
  .ألن النهي عن هذه األشياء وأمثاهلا راجع إىل ذات املنهي عنه فيضاد وجوبه

عـاً لعـارض    نوما حرم لغريه وهو ما كان مشروعا من جهة أصله لكنه مم           : الثاين   
  .بهاقترن 

  .)٢()أَقمِ الصلَاةَ(:  وقوله تعاىل)١() وأَقيموا الصلَاةَ(: ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل 
  .)١(مع يه صلى اهللا عليه وسلم عن لبس احلرير

                                                        
 ١٤٣سورة البقرة آية   )١(
 ٧٨سورة اإلسراء آية   )٢(
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٢٤  

فهاهنا مل يتعرض يف النهي للصالة فيصح اجلمع بينهما بأن يصلي يف ثـوب حريـر        
  .ي حكمه فيكون مثاباً على الصالة معاقباً على لبس احلريرولكل واحد من املأمور واملنه

  :ومن أمثلته أيضاً 
الصالة يف الثوب املغصوب والبيع بعد النداء الثاين لصالة اجلمعة، والبيع الذي فيه             
غش، وصوم يوم العيد، والصالة يف األرض املغصوبة، وصوم الوصال وغري ذلـك ممـا               

  .نه إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام كما سيأيت ومعلوم أ-اجتمع فيه حالل وحرام 
فأصل الفعل يف هذا وأمثاله قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا غري           
أنه اقترن به شيء آخر جعله حراما، فالفعل ذاته ال مفسدة فيه، ولكن اعترضه ما جعلـه        

  .ألصل كما سبقمفسدة فصوم يوم العيد حرام، مع أن الصيام مشروع حبسب ا
  .والبيع مشروع بأصله غري أنه ملا اقترن به الربا صار ممنوعاً بوصفه وهكذا

  .وحكم هذا النوع
  . هو أن هذا باطل كله عند اجلمهور

                                                        
= 

حرام حرام : ( النهي عن لبس احلرير جاء يف حديث أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                )١(
  ) لباس احلرير والذهب على أميت وأحل إلناثهم 

حديث حـسن  :  ، وقال  ٤/٢١٧ ،   ١٧٢٠ جاء يف احلرير  والذهب       أخرجه الترمذي يف كتاب اللباس باب ما        
  .صحيح

  .٤٠٧ ، ٤/٣٩٤وأخرجه اإلمام أمحد   
  .٨/١٦٠وأخرجه النسائي يف كتاب الزينة باب حترمي لبس الذهب على الرجال   
  . باإلنقطاع ألن سعيد ابن أيب هند مل يسمع من أيب موسى شيئا: أعله الدار قطين   
 طالب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ حريراً فجعله يف ميينه وذهباً فجعله        وجاء عن علي بن أيب      

  ).هذان حرام على ذكور أميت : ( يف مشاله مث رفع يده وقال 
  ٤/٥٠ ، ٤٠٥٧أخرجه أبو داود يف كتاب اللباس باب يف احلرير   

   ١١٥ ، ١/٩٦وأخرجه أمحد 
 وأخرجه النسائي يف املوضع السابق
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٢٥  

إىل أن هذا وأمثاله فاسد غري باطل، بناء على أنه يفـرق بـني              : وذهب أبو حنيفة    
وصفه، والفاسد ما شرع بأصـله      الباطل والفاسد، فيجعل الباطل مامل يشرع بأصله وال         

  .دون وصفه
وذلك أن أبا حنيفة رمحه اهللا نظر يف هذه األحكام وحنوها فرآها من حيث ذواـا                
مشروعة، وإمنا تعلق النهي ا من جهة وقوعها على حال وصف ممنوع، كالصالة هي يف               

نـهي  نفسها مشروعة لكن وقوعها يف حال السكر واحليض أو يف األماكن واألوقات امل             
  .عنها واتصافها بذلك هو املمنوع

والبيع باعتبار ذاته مشروع، وإمنا املمنوع إيقاعه على صفة الربا أو مقترنا بـشرط              
  .فاسد، ولذلك قال إن بيع الدرهم بدرمهني يصح وتلغو الزيادة

إن هذه األفعال من حيث ذواا مطلوبة فدل على جوازها وتعلق النهي ـا              : قال  
ا دليل املنع، وإعمال الدليل واجب ما أمكن، فأعملنا الدليلني وجعلنـا            من جهة أوصافه  

  . )١(قسما بني الباطل والصحيح، وهو الفاسد
 
  
  
  
  
  

                                                        
، األحكام لآلمدي ١٦٧ ، ١/١٣٢ ، روضة الناظر     ٣٧٨- ٣٧٧ ،   ١/٣٧٥انظر شرح خمتصر روضة الناظر        )١(

١/١١٨ 
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٢٦  

  
  
  
  

  املبحث الثاين 
  املباح يف

  :وفيه فروع 
  يف تعريف املباح : الفرع األول 
  فيما تعرف اإلباحة: الفرع الثاين 

  واالجتنابهل املباح مطلوب الفعل : الفرع الثالث 
  يف اإلباحة حبسب الكلية واجلزئية: الفرع الرابع 
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٢٧  

  يف تعريف املباح  الفرع األول

  :املباح يف اللغة : أوالً 
بـاح بـسره إذا     : املباح يف اللغة مشتق من اإلباحة وهي اإلظهار واإلعالم فيقال           

  .أظهره
  .باحة الدار لساحتها  مسيت بذلك لظهورها: ومنه يقال 

  :ويقال 
  .)١(ت له كذا مبعىن أذنت له فيه وأطلقتهأحب

  :ثانياً 
  . )٢(هو ما خري املرؤ فيه بني فعله وتركه شرعاً من غري بدل: املباح يف االصطالح 

  .)٣(وعرفه الشريازي  فقال هو ماال يتعلق العقاب بتركه وال ثواب بفعله
انباه يف عدم   هو ما استوى ج   : وبنحو من هذا التعريف عرفه الغزايل واآلمدي فقاال         

  .)٤(الثواب والعقاب
  . )٥(وعرفه ابن النجار فقال هو ماخال من مدح أو ذم لذاته

فهذه التعاريف وحنوها للمباح دالة على أن املباح هو ما خري الشارع املكلف بـني               
  .فعله وتركه، أي أنه ال يتعلق به مدح وال ذم فهو يقال له احلالل

 عند األصوليني قد خصه بعضهم بالتعريف فمن        واحلالل الذي هو أحد معاين املباح     
  :ذلك قوهلم 

  .احلالل هو ما مل يرد دليل بتحرميه
  .بأنه ما دل الدليل على حله: وقال بعضهم 

                                                        
 ٢/٤١٦ ، لسان العرب ١/٣١٥ ، معجم مقاييس اللغة مادة بوح ١/٣٥٧انظر الصحاح   )١(
 ٢/٥٣٣ ، اية الوصول يف دراية األصول ١/١٢٣انظر األحكام لآلمدي   )٢(
 ١/١٦٠ع انظر شرح اللم  )٣(
 ١/١٢٣ ، األحكام لآلمدي ١/٦٦انظر املستصفى   )٤(
 ١/٤٢٢انظر شرح الكوكب املنري   )٥(
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٢٨  

  .وتظهر مثرة اخلالف يف تفسري احلالل يف األشياء املسكوت عنها اليت جهل أصلها
  :فعلى املعىن األول 

  .به بيسر الشريعةيكون املسكوت عنه من احلالل وهو األش
  : وعلى املعىن الثاين 

   )١(يكون املسكوت عنه من احلرام
  :وعرفه الشريف اجلرجاين بتعريفني 

  .أنه كل شيء ال يعاقب عليه باستعماله: األول 
    )٢(إنه ما أطلق الشرع فعله، مأخوذ من احللم وهو الفتح: الثاين 

باح مبعىن واحد من حيث اجلملـة       وميكن أن نقول بناءاً على ما سبق أن احلالل وامل         
 ولَا تقُولُوا لما تـصف  (: وأما ضد احلرام، فيقال هذا حالل وهذا حرام كما قال تعاىل     

امرذَا حهلَالٌ وذَا حه بالْكَذ كُمت٣()أَلِْسن(.  
فيكون تعريفه عكس تعريف احلرام فتعريفات احلرام السابقة تعكسها هنا فتحـصل   

  .يف احلاللعلى تعر

                                                        
 ١١١انظر الفتح املبني ص   )١(
 ٩٢انظر التعريفات للجرجاين ص   )٢(
 ١١٦سورة النحل آية   )٣(
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٢٩  

  الفرع الثاين فيما تعرف اإلباحة 

  :اإلباحة تعرف بأمور
 الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات     (: بالنص الشرعي حبل الشيء كما يف قوله تعاىل         : األول  

        ملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَع( ، وقوله تعاىل     )١ ()و   لَّ لَكُمأُحو
كُماَء ذَلرا و٢ ()م(.   
  .بالنص من الشارع على نفي اإلمث أو اجلناح أو احلرج: الثاين 

  .)٣() فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه(:  فرفع اإلمث مثل قوله تعاىل -١
   .)٤()اد فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا ع(: وقوله تعاىل

لَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه مـن خطْبـة          (:  ورفع اجلناح مثل قوله تعاىل     -٢
ما فيما افْتدت    فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِ         (: ، وقوله تعاىل  )٥()النساِء

٦()بِه(.  
 لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج         (:  ورفع احلرج مثل قوله تعاىل     -٣

جررِيضِ حلَى الْملَا ع٧()و(  .  
ومما تعرف به اإلباحة أيضا التعبري بصيغة األمر مع وجود القرينة الـصارفة  : الثالث  

،  )٨() وإِذَا حلَلْـتم فَاصـطَادوا     (: دب إىل اإلباحة كما يف قوله تعاىل      عن الوجوب والن  
                                                        

 ٥سورة املائدة آية   )١(
 ٢٤سورة النساء آية   )٢(
 ١٧٣سورة البقرة آية   )٣(
 ١١٥آية سورة النحل   )٤(
 ٢٣٥سورة البقرة آية   )٥(
  ٢٢٩سورة البقرة آية   )٦(
 ٦١سورة النور آية   )٧(
 ٢سورة املائدة آية   )٨(
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٣٠  

    )١() فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ(وقوله تعاىل 
ومما تعرف به اإلباحة أيضاً االستصحاب األصلى، ألن األصل يف األشـياء            : الرابع  

  .)٢()و الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ه(: اإلباحة كما يف قوله تعاىل 

                                                        
 ١٠سورة اجلمعة آية   )١(
 ٢٩سورة البقرة آية   )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٣١  

  هل هو مطلوب الفعل واالجتناب أو ال ؟ الفرع الثالث يف املباح

املباح من حيث هو مباح ال يكون مطلوب الفعل وال مطلوب االجتناب، أما كونه              
  :ليس مطلوب االجتناب فألمور 

ني الفعل والترك من غري مـدح وال ذم،          أن املباح عند الشارع هو املخري فيه ب        -١
فإذا حتقق االستواء والتخيري شرعا مل يتصور أن يكون التارك له مطيعاً، لعدم تعلق الطلب               

  .بالترك، فإن الطاعة ال تكون إال مع الطلب، وال طلب فال طاعة
 أن املباح مساو للواجب واملندوب يف أن كل واحد منهما غري مطلوب الترك،              -٢
تحيل أن يكون تارك الواجب واملندوب مطيعا بتركه شرعا، فكذلك يستحيل أن       فكما يس 

  .يكون تارك املباح مطيعا شرعاً
  إذا تقرر استواء الفعل والترك يف املباح شرعاً فلو جاز أن يكون تارك املبـاح                -٣

مطيعاً بتركه جاز أن يكون فاعله مطيعاً بفعله من حيث إن الفعـل  والتـرك مـستويني             
  .بة إىل املباح وهذا غري صحيح باتفاق وال معقول بنفسهبالنس

 انعقاد اإلمجاع على أن من نذر أن يترك املباح ال يلزمه الوفاء بنذره، ولو كان                -٤
  .ترك املباح طاعة للزم بالنذر ولكنه غري الزم، فدل على أنه ليس بطاعة

ة من حيث النظر     لو كان ترك املباح طاعة للزم رفع املباح من األحكام الشرعي           -٥
إليه يف نفسه وهو باطل باإلمجاع وال خيالف فيه الكعيب، ألنه إمنا نفاه بالنظر إىل ما يستلزم                 

فيدل عليه ما تقدم مـن       :وأما كون املباح غري مطلوب الفعل        .ال بالنظر إىل ذات الفعل    
ـ .حيث إنه مباح، ألن كالم الطرفني من جهته يف نفسه على سواء   صد والشارع ليس له ق

يف فعل املباح دون تركه، وال يف تركه دون فعله، بل جعل املكلف خمري يف ذلك إن شـاء       
فهذا هو قصد الشارع ال أن للـشارع قـصداً يف الفعـل أو التـرك                 .وإن شاء تركه  فعله  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٣٢  

  . )١(خبصوصهما

                                                        
 ١٢٤ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١/١٠٩انظر املوافقات للشاطيب   )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٣٣  

  يف اإلباحة الفرع الرابع 

  حبسب الكلية واجلزئية

األحكام التكليفية، فاملباح يكـون مباحـا       اإلباحة حبسب الكلية واجلزئية تتجاذا      
باجلزء مطلوباً بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحاً باجلزء منهي عنه بالكل على              

  .جهة الكراهة أو املنع
  :وههنا أربعة أقسام 

التمتع بالطيبات من املآكل واملشارب واملراكب واملالبس إذا مل يكن واجباً           : األول  
كروهاً يكون مباحا باجلزء مندوباً بالكل، فلو تركه الناس مجيعاً وأخلـوا  وال مندوباً وال م 
  .به لكان مكروهاً

األكل والشرب ووطأ الزوجات والبيع والشراء ووجوه االكتسابات اجلاهزة   :الثاين  
م صيد الْبحرِ   أُحلَّ لَكُ (:  ، وقوله تعاىل     )١() وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا     (: كقوله تعاىل   

هامطَعامِ(وقوله تعاىل )٢()وعةُ الْأَنهِيمب لَكُم لَّتوحنو ذلك)٣() أُح ، .  
هذه األشياء وأمثاهلا مباحة باجلزء، فإذا ختار أحد هذه األشياء على ما سـواها أو               

  .تركها الرجل يف بعض األحوال أو األزمان أو تركها بعض الناس فذلك جائز
ضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تاركاً ملا هو من الضروريات املأمور ـا،              فلو فر 

  .فكان الدخول فيها واجبا بالكل
الترته يف البساتني واللعب املباح وأمثال ذلك مباح باجلزء فلو فعله املكلف           : الثالث  

ك يف بعض األحيان فال حرج فيه، لكن لو اختذ هذه األشياء عادة له وقضى أوقاته يف ذل                
  .لكان ذلك مكروها ونسب فعله إىل قلة العقل وإىل خالف حماسن العادات

                                                        
 ٢٧٥سورة البقرة آية   )١(
 ٩٦سورة املائدة آية   )٢(
 ١ملائدة آية سورة ا  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٣٤  

املداومة على بعض املباحات اليت تقدح يف العدالة وإن كانت مباحة فإا ال             : الرابع  
تقدح إال بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئآت أهل العدالة وأجرى صـاحبها جمـرى                

  .ذنب إقترفه شرعاًالفساق وإن مل يكن كذلك، وما ذاك إال ل
  :وقد قال بعضهم 

إن املداومة على املباح قد تصريه صغرية كما أن املداومة على الـصغرية تـصريها               
  .كبرية

  .)١(ومن مث قيل ال صغرية مع اإلصرار
 وإىل بعـض  - ال إىل الكليـات     -ومن هذا يتبني أن اإلباحة تتجه إىل اجلزئيـات          

   - ال إىل مجيع األوقات -األوقات 
باح إمنا يكون مباحاً بالنسبة للجزء وأما بالنسبة إىل الكل فهو مطلوب الفعل أو              فامل

  .الترك

                                                        
 ١٣٢ ، ١٣١ ، ١/١٣٠انظر املوافقات   )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٣٥  

  

  

  

  

  

  املبحث الثالث  يف العفو
  :وفيه فروع 

  يف معىن العفو ومرتبته: الفرع األول 
  يف مراتب العفو: الفرع الثاين 

  يف ضوابط العفو: الفرع الثالث 



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٣٦  

  هالفرع األول  يف معىن العفو ومرتبت

  :معىن العفو 
العفو اسم من أمساء اهللا تعاىل وهو على وزن فعول من العفو وهو التجـاوز عـن                 
الذنب وترك العقاب عليه وأصله احملو والطمس وهو من أبنية املبالغة يقال عفا يعفو عفواً               

  .فهو عاف وعفو
  .)١(عفو اهللا عز وجل عن خلقه واهللا تعاىل العفو الغفور: العفو : قال الليث

  :مرتبة العفو 
ذكر الشاطيب يف موافقاته أن هناك مرتبة تقع بني احلالل واحلرام تسمى مرتبة العفو،       

  .فال حيكم عليه بأنه  واحد من أقسام احلكم التكليفي
  .فهذه املرتبة ليس مأموراً ا وال منهياً عنها وال خمري فيها
ساوي النفـع والـضرر أو   وإمنا هي بني احلالل واحلرام إذ أنه ال ميكن أن يكون مت         

  .متساوي الفعل والترك وفاعله ال يستحق الذم وال املدح
  .  )٢(وأما املباح فهو متساوي الفعل والترك وال مدح فيه على أحدمها

  :والدليل على اعتبار هذه املرتبة أوجه ما يلي
  :األول 

ا مادون ذلك   أن األحكام التكليفية تتعلق بأفعال املكلفني مع القصد إىل الفعل، وأم          
فال يتعلق بفعل املكلف، وإذا مل يتعلق ا حكم من تلك األحكام مع أنه يوجد احلكم ممن                 

  .شأنه أن يتعلق به فهو معىن العفو املتكلم فيه، أي ال مؤاخذة به

                                                        
 ١٥/٧٢انظر لسان العرب مادة عفا   )١(
 ٣٩ ، أصول الفقه أليب زهرة ص ١/١٦١انظر املوافقات   )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٣٧  

  :منها . النصوص الدالة على اعتبار هذه املرتبة على وجه اخلصوص: الثاين
أن اهللا فرض فرائض فالتضيعوها     : ( لم أنه قال    ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وس       

وى عن أشياء فال تنتهكوها، وحد حدوداً فال تعتدوها، وعفا عن أشياء رمحة بكم ال عن         
  .  )١ ()نسيان فال تبحثوا عنها 

ومنها ما جاء عن ابن عباس قوله ما رأيت قوما خري من أصحاب حممد صـلى اهللا                 
يـسأَلُونك  ( عشرة مسألة حىت قبض كلها يف القرآن         عليه وسلم ما سألوه إال عن ثالث      

  ... )٤()يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ(، )٣()يسأَلُونك عنِ الْيتامى(، )٢()عنِ الْمحيضِ
  .ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم يعين أن هذا هو الغالب

 اهللا عنه وكان يسأل عن الشيء مل        مامل يذكر يف القرآن فهو مما عفا      (قال ابن عباس    
  .)حيرم فيقول عفو

  وقيل له ما تقول يف أموال أهل الذمة ؟
  . العفو ، يعين ال تؤخذ منهم زكاة:  فقال 

                                                        
أخرجه احلاكم يف كتاب األطعمة يف شأن ما أحل اهللا فهو احلالل وما سكت اهللا عنه فهو مما عفا عنه من حديث                        )١(

  .٤/١١٥ين رضي اهللا عنه أيب ثعلبة اخلش
  ١٨٤ - ٤/١٨٣وأخرجه الدار قطين يف كتاب الرضاع   
وأخرجه البيهقي يف كتاب الضحايا ، باب ما مل يذكر حترميه وال كان يف معىن ما ذكر حترميه مما يؤكل ويـشرب              

  .١/١٧١ورجاله رجال الصحيح ... رواه الطرباين يف الكبري:  وقال يف جممع الزوائد ١٣-١٠/١٢
  :هذا احلديث من رواية مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين وله علتان : وقال ابن رجب   
  .أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم احلافظ وغريمها: أن مكحوالً مل يصح له السماع من أيب ثعلبة ، قاله :  إحدامها   
لكن قال الدار قطـين     : ه  أنه خمتلف يف رفعه ووقفه على أيب ثعلبة ، ورواه بعضهم عن مكحول من قول              : الثانية    

  .األشبة بالصواب املرفوع ، وهو أشهر
انظـر  .  هذا احلديث ومن قبله حسنه احلافظ أبوبكر بن السمعاين يف أماليه           - أي النووي      -وقد حسن الشيخ      

  .٢٦١جامع العلوم واحلكم ص 
 ٢٢٢سورة البقرة آية   )٢(
 ٢٢٠سورة البقرة   )٣(
 ٢١٧سورة البقرة آية   )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٣٨  

قول عبيد بن عمري أحل اهللا حالالً وحرم حراما فما أحل فهو حالل ومـا               : ومنها  
  .)١(حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو

 عفَا اللَّه عنك لم أَذنـت       (لى هذا املعىن يف اجلملة قوله تعاىل        ومما يدل ع  : الثالث  
م٢()لَه(  

فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أذن لبعض الناس بالتخلف عن اجلهاد قبـل أن               
  .يتبني الذين صدقوا فهو حمل العفو املبدوء به اآلية

  .وقد ثبت يف الشريعة العفو عن اخلطأ يف االجتهاد
ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يكره كثرة السؤال يف ما مل يرتل فيه حكـم  وقد كا 

إن أعظم املسلمني يف املسلمني     ( بناًء على الرباءة األصلية، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم           
  .)٣()جرماً من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته

م واخـتالفهم علـى     ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من قبلكم بكثرة سؤاهل        ( وقال  
  .)٤ ()أنبيائهم، ما يتكم عنه مانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

 فقـال   .)٥() وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت     (: وقرأ عليه الصالة والسالم قوله تعاىل     
 يا  رجل يا رسول اهللا أكل عام ؟ فأعرض، مث قال يا رسول اهللا أكل عام؟ فأعرض، مث قال                 

رسول اهللا أكل عام ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قلتـها                  
  .)٦ ()لوجبت ولو وجبت ما قمتم ا ولو مل تقوموا ا لكفرمت، فذروين ما تركتكم

                                                        
 ٢٦٢ر جامع العلوم واحلكم ص انظ  )١(
 ٤٣سورة النور آية   )٢(
  ٨/١٤٢أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه   )٣(

وأخرجه مسلم يف كتاب الفضائل باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما الضرورة إليـه أو ال            
  ٤/١٨٣١ف وما اليقع وحنوه يتعلق به تكلي

أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالسنة باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                     )٤(
   ٢/٩٧٥ يف كتاب احلج باب فرض احلج مرة يف العمر ١٣٣٧ ، وأخرجه مسلم ٨/١٤٢

 ٩٧سورة آل عمران   )٥(
 أخرجه مسلم يف نفس املوضع السابق  )٦(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٣٩  

 إِنْ تبد    يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ        (:ويف مثل هذا املعىن نزل قوله تعاىل      
                  غَفُـور اللَّـهـا وهنع فَا اللَّهع لَكُم دبَآنُ تلُ الْقُرزني نيا حهنأَلُوا عسإِنْ تو كُمؤست لَكُم

يمل١()ح(.  
وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كثرة السؤال وقال يوماً وهـو يعـرف يف                  

من أحب أن يسأل عن شـيء       ( بلها أموراً عظاما مث قال      وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر ق     
أنـس  قـال  . هذا) فليسأل عنه فو اهللا ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم به ما دمت يف مقامي        

فأكثر الناس من البكاء حني مسعوا ذلك، وأكثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول                
يقول  ؟ قال أبوك حذافة فلما أكثر أن    سلوين فقال عبداهللا بن حذافة السهمي فقال من أيب        

سلوين، برك عمر بن اخلطاب على ركبتيه، فقال يا رسول اهللا رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينـا                 
وسلم حني قال عمر    قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه        . ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً     

  .)٢(ذلك
 كما يدل عليـه     - معرض الغضب    ورد  يف  ) سلوين  ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم      

 إِنْ تبد لَكُم (:  تنكيل م يف السؤال حىت يرو عاقبة السؤال كما يف قوله تعاىل         -السياق  
  كُمؤسومثـل هـذا قـصة    .أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو: ومن هذا نفهم     .)٣()ت

ءوا شدد عليهم حىت أصحاب البقرة ملا شددوا يف السؤال وكانوا متمكنني من ذبح أي بقرة شا         
هذا وأمثاله واضح يف أن من أفعال املكلفـني مـاال           .)٤() وما كَادوا يفْعلُونَ   (: ذحبوها، وقال 

مرتبة العفو ثابتة وأا ليست من وذا تكون  .حيسن السؤال عنه وعن حكمه فيكون معفواً عنه    
  .)٥(األحكام اخلمسة

                                                        
 ١٠١سورة املائدة آية   )١(
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكليـف مـا      )٢(

 وأخرجـه  ٨/١٤٣ من حديث أنس بن مالك ) لَا تسأَلُوا عن أَشياَء إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم (: يعنيه وقوله تعاىل
الفضائل باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم وترك اكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو               مسلم يف صحيحه يف كتاب      

 ١٨٣٢/ ٤ ، ٢٣٩٥ال يتعلق به تكليف وا ال يقع وحنو ذلك حديث 
 ١٠١سورة املائدة آية   )٣(
 ٧١سورة البقرة آية   )٤(
  ، ومابعدها١/١٦١انظر املوافقات   )٥(
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٤٠  

  الفرع الثاين  يف مراتب العفو

  : ب وللعفو مرات
  .إما أن يكون متفقاً عليه، أو خمتلفاً فيه

منها اخلطأ والنسيان فإنه متفق على عدم املؤاخذة به فكل فعل صدر           : ولذلك أمثلة   
ومنها اخلطأ يف االجتهاد فإنه متفق على عدم  . عن فاعل أو ناسي أو خمطئ فهو مما عفا عنه         

 لَولَا كتاب من اللَّـه      ( وقال   )١()أَذنت لَهم  عفَا اللَّه عنك لم      (:قال تعاىل . املؤاخذة به 
قباآلية)٢()س  .  

ومنها اإلكراه كان مما يتفق عليه، أو مما خيتلف فيه ال حرج على املكره يف حـاليت                 
  .الترك أو الفعل

ومنها الرخص كلها على اختالفها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص علـى              
صول املغفرة وال فرق يف ذلك بني أن تكون الرخص مباحة،           رفع اجلناح ورفع احلرج وح    

أو مطلوبة، ألا إن كانت مباحة فال إشكال، وإن كانت مطلوبة فيلزمهـا العفـو عـن        
النقيض املطلوب، فأكل امليتة إذا قلنا بإجيابه فال بد أن يكون نقيضه وهو التـرك معفـوا           

  .عنه
جيح بني الدليلني املتعارضـني، فـإن   ومنها األخذ مبقتضى الدليل املرجوح عند التر      

  .مقتضى املرجوح يف حكم العفو
ومنها ما سكت عنه من األفعال، ألنه إذا كان مسكوتاً عنه مع وجود مظنة احلكم               
فيه، فهو دليل على العفو فيه، كاخلمر مثالً قبل نزول النص القاطع بتحرميها فهي ليست               

  .)٣( املدح وال شارا الذممتساوية النفع والضرر، أو ال  يستحق تاركها
                                                        

 ٤٣سورة النور آية   )١(
 ٦٨آية سورة األنفال   )٢(
 ١٦٦ ، ١/١٦٥انظر املوافقات   )٣(
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٤١  

وكتزويج امرأة ال يعلم أن بينه وبينها عالقة حمرمة فليس الفعل بالنسبة إليه مباحـاً              
  .وهذا مما اختلف فيه. قبل أن يعلم، بل يكون يف مرتبة العفو

إن اهللا سبحانه وتعاىل جعل بعض األمور مباحاً إباحة نسبية فهو معفـو             : واحلاصل  
ن كان مشتمالً على ما يسوغ حترميه، وهذا ال ينطبق علـى املبـاح              عنه رفعا للحرج وإ   

  .املستوي الفعل والترك، ألنه متساوي الضرر والنفع
  :وهذه هي مرتبة العفو اليت ال ختلو أمثلتها عن أحد أمرين 

  .أن تكون مباحة إباحة أصلية وهي األشياء املسكوت عنها: األول 
، وهي اليت خالفها املكلف عن طريق اخلطأ أو         أن تكون مباحة إباحة عارضة    :الثاين  

  .)١(االضطرار، ألا منصوصا على حكمها طلباً أو منعاً

                                                        
 ٣٩-٣٨، أصول الفقه أليب زهرة ص ٩٣-١/٩٢انظر املوافقات املواضع السابقة ، أصول الفقه اإلسالمي   )١(
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٤٢  

  الفرع الثالث يف ضوابط العفو

  :تنحصر ضوابط العفو وما يدخل حتتها يف ثالثة أنواع 
  .الوقوف مع مقتضى الدليل املعارض وإن قوى معارضه: األول 

  .رخصة، غري أن جانب العزمية أرجحويدخل حتت العمل بالعزمية وال
فإن من سافر يف رمضان أقل من أربعة برد         : معترب يف مذهب مالك     : وهذا الضابط   

  .فظن أن الفطر مباح به فأفطر فال كفارة عليه
وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله غري علمي بل هذا جار يف كل متـأول       

ملسلم ظاناً إنه كافر وآكل املال احلرام ظاناً أنه         كشارب اخلمر ظاناً أنه غري مسكر وقاتل ا       
  .حالل له

واشترطوا يف الدليل املعارضة ألنه إن كان غري معارض مل يدخل حتت العفو، ألنه أمر  
أو ي أو ختيري عمل على وفقه فال عتب يتوهم فيه وال مؤاخذة تلزمه حبكم الظاهر فـال                

  .موقع للعفو فيه
  :وقالوا أيضاً 
ألنه إن مل  يقو معارضه مل يكن من هذا النوع بل وال من النوع               : عارضه  وإن قوى م  

  .الذي يليه
  .وهو اخلروج عن مقتضى الدليل عن غري قصد أو عن قصد لكن بالتأويل: الثاين 

فمنه الرجل يعمل عمالً العتقاد إباحته ألنه مل يبلغه دليل حترميه أو كراهيته أو يتركه        
لغ دليل وجوبه أو ندبه، كقريب العهد باإلسالم ال يعلم أن اخلمـر          معتقداً إباحته إذا مل يب    

  .حمرمة فيشرا، أو ال يعلم أن غسل اجلنابة واجب فيتركه
  .وكما اتفق أليب يوسف مع مالك يف املد والصاع حىت رجع إىل القول بذلك

  .ومن ذلك العمل على املخالفة خطأ أو نسياناً، ومثل هذا كثري يتبني للمجتهدين
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٤٣  

ومثال خمالفة الدليل بتأويل مع املعرفة بالدليل ما وقع يف احلديث يف تفـسري قولـه                
  .  اآلية)١() لَيس علَى الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا(: تعاىل

عن قدامة بن مظعون حني قال لعمر بن اخلطاب، إن كنت شربتها فليس لـك أن                
 لَيس علَـى الَّـذين َآمنـوا وعملُـوا          (: ألن اهللا يقول  : ومل ؟ قال    : ل عمر   جتلدين، قا 

  . اآلية)الصالحات جناح فيما طَعموا
  .فقال عمر إنك أخطأت التأويل ياقدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اهللا

 فـال   ومن ذلك املسافر يقدم قبل الفجر فيظن أن من مل يدخل قبل خروج الشمس             
صوم له أو تطهر احلائض قبل طلوع الفجر فتظن أنه ال يصح صومها حىت تطهـر قبـل                  

  .الغروب، فال كفارة هنا وإن خالف الدليل، ألنه متأول وإسقاط الكفارة هو معىن العفو
  .العمل مبا هو مسكوت عن حكمه: الثالث 

  .فإن خلو بعض الوقائع عن حكم اهللا مما اختلف فيه: وهذا فيه نظر 
  .فقال بعضهم جيوز اخللو

وما سكت عنـه فهـو    " - كما سبق -واستدلوا على ذلك مبا قاله عبيد بن عمر    
  .وحنوه" عفو 

  .ليس مث مسكوت عنه حبال: وقال بعضهم 
بل هو إما منصوص وإما مقيس على منصوص، والقياس من مجلة األدلـة             : وقالوا  

وعليه فال يكون هناك شيء مـسكوت       الشرعية، فال نازلة إال وهلا يف الشريعة حمل حكم          
  .عنه

وميكن أن يصرف السكوت على هذا القول إىل ترك االستفصال مع وجود مظنته،             

                                                        
 ٩٣سورة املائدة آية   )١(
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٤٤  

  .  فإا عامة مل ختص)١() وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم(: كما يف قوله تعاىل
 يف األشياء الـيت     وإىل السكوت عن جماري العادات مع استصحاا يف الوقائع كما         

  .كانت يف أول اإلسالم على حكم اإلقرار مث حرمت بعد ذلك بالتدريج كاخلمر
وإىل  السكوت  عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه الـسالم كمـا يف               
النكاح والطالق واحلج والعمرة وسائر أفعاهلما إال ما غريوا فقد كانوا يفعلون ذلك قبل              

  .)٢(اإلسالم
  

                                                        
 ٥سورة املائدة آية   )١(
 . ، وما بعدها١٦٨/ ١املوافقات : انظر   )٢(
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٤٥  

  
  

  ب األولالبا
  يف معىن  القاعدة وأقسامها

  :وفيه فصول 

  يف معىن القاعدة : الفصل األول 

  يف دليل ثبوت القاعدة: الفصل الثاين 

  يف أحكام القاعدة: الفصل الثالث 

  يف االحتياط: الفصل الرابع 

  يف اخلالف واخلروج منه: الفصل اخلامس 

  يف القواعد املتفرعة عن القاعدة : الفصل السادس 

  يف سد الذرائع: الفصل السابع 

  يف التعارض والترجيح: الفصل الثامن 

  يف الورع والزهد: الفصل التاسع 
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٤٦  

  الفصل األول يف معىن القاعدة

  :يف اللغة : أوالً
  .سبق بيان معىن مفردات القاعدة يف اللغة يف الفصل التمهيدي

 اجتمع يف الشيء الواحد       يكون معىن القاعدة يف اللغة أنه إذا        )١(وبناءاً على ما سبق   
  .ماال حيل انتهاكه مع ما أذن فيه أي حل، أنه يغلب ما ال حيل على ما أحل

  :يف االصطالح : ثانياً 
  :معىن القاعدة إمجاالً 

دلت هذه القاعدة على أنه مىت وجدت يف مسألة من مسائل الفقه دليل دال على                 
الدليل الدال على املنع وذلك تغليبـاً  العمل ا وآخر دال على عدم العمل ا فإنه يرجح   

جلانب التحرمي، ألن اعتناء الشارع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات لقوله صـلى اهللا              
  .)٢( )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه ( عليه وسلم 

 الـشرعية يف بـاب   فهذه القاعدة متثل جانباً من جوانب االحتياط يف األحكـام       
  .احلالل واحلرام

فكل حكم تنازعته األدلة وجتاذبته املعاين واألسباب فبعضها حيرم وبعـضها حيلـل،    
  .فإننا نأخذ بالدليل احملرم احتياطا وتورعا، هذا هو املفهوم العام من القاعدة

  ذكر تعاريف احلرام يف االصطالح وأا دالة         )٣(سبق:معىن القاعدة يف االصطالح     
  .على أن احلرام هو ما ى عنه الشارع ياً جازماً

                                                        
 .وما بعدها ١٠انظر ما سبق ص   )١(
 ٣٧احلديث سبق خترجيه ص   )٢(
 ١٠انظر ص    )٣(
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٤٧  

  ذكر تعاريف املباح وأا دالة على أن املباح هو ما خري الـشارع               )١(وكذلك سبق 
املكلف بني فعله وتركه، أي أنه ال يتعلق به مدح وال ذم، فهو احلـالل فيكـون املبـاح        

  .ا حالل وهذا حرام كما سبقواحلالل مبعىن واحد يف اجلملة، وإما ضد احلرام فيقال هذ
أنه إذا اجتمع ما ى عنه      : وبناءاً على ذلك يكون معىن القاعدة يف االصطالح هو          
  .الشارع يا جازما مع ما أحله عملنا مبا ى عنه احتياطا وتورعا

احلـرام ال   ( قاعدة  عكس  ) إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام       :( هل قاعدة   
وهلم قاعدة عكس هذه القاعـدة      : كالم السيوطي أا عكسها فقال      ؟أفاد  )حيرم احلالل   

  : وقال ابن السبكي  يف أشباهه )٢( )احلرام ال حيرم احلالل (وهي 
ما اجتمع احلالل واحلـرام إال وغلـب       ( وقد عورض قوله صلى اهللا عليه وسلم        " 

    )٤ ()الل ال حيرم احلرام احل: ( بقوله صلى اهللا عليه وسلم .)٣( )"احلرام احلالل
وليس مبعارض ألن احملكوم به يف األوىل أعطى احلالل حكم احلرام تغليباً            : ( مث قال   

إذا اختلط الـدرهم احلـرام      :   ولذلك فروع منها      )٥ ()واحتياطاً الصريورته يف نفسه حراما      
   - مبشية اهللا تعاىل -باملباح وحنوه من األمثلة سيأيت ذكرها فيما بعد 

                                                        
 ٢٦انظر ص   )١(
   ١١٦ ، ١١٥انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص   )٢(
  .١/١٦٩أخرجه البيهقي يف كتاب النكاح باب الزنا الحيرم احلالل   )٣(

ظائر حديث رواه جابر بن جعفي رجل ضعيف عن الشعيب عن ابن مسعود وهو منقطع وانظر األشباه والن: وقال    
وأخرجه من هذا الطريق عبدالرزاق يف مصنفه وهو موقوف على ابـن     :  وقال السيوطي    ١/١١٧البن السبكي   

  . ١٠٦مسعود ال مرفوع ، األشباه والنظائر للسيوطي ص 
  . ال أصل له: قال احلافظ العراقي   

 ٣٠٧ ، ختريج أحاديث خمتصر املنهاج ص ٢/٢٥٤كشف اخلفاء : نظر   ا
، وقـال البوصـريي يف زوائـده    ٢٠١٥جة يف كتاب النكاح باب ال حيرم احلرام احلالل حديث أخرجه ابن ما    )٤(

 ، هذا اسناد ضعيف لضعف عبداهللا بن عمر العمري ، وأخرجه الدار قطين يف كتاب النكاح باب املهـر         ٢/٢٤
   ٣/٢٦٨) ٨٩(حديث 

 ١/١١٨بن السبكي  األشباه والنظائر ال١١٦ ، ١١٥انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص   )٥(
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٤٨  

  
  
  
  
  
  
  
  

  صل الثاين  الف
  دليل ثبوت القاعدة يف 

  :وفيه مبحثان 

  يف األدلة من القرآن الكرمي: املبحث األول 

  يف األدلة من السنة النبوية: املبحث الثاين 
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٤٩  

  املبحث األول يف األدلة من القرآن الكرمي

نَّ بعض الظَّن إِثْم ولَـا  يا أَيها الَّذين َآمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِ       ( قوله تعاىل    -١
               ـوهمتـا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوا وسسجت

يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات١()و(.  
ظن، ألن أكثر الظنـون املـأمور       أمر اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية باجتناب ال          

باجتناا توقع يف اإلمث، وألن من أوقف أموره على اليقني فقلما يتيقن يف أحد عيباً فيلمزه                
  .به

وباجلملة كل أمر ال يكون بناؤه على اليقني فالظن ( قال الرازي يف تفسري هذه اآلية       
  ...)فيه غري جمتنب
 إشارة إىل األخذ باألحوط كما أن       ) الظَّن إِثْم   إِنَّ بعض  ( وقوله   ) اجتنِبوا (وقوله  

الطريق املخوفة ال يتفق كل مرة فيه قاطع طريق لكنك ال تسلك التفاق ذلك فيـه مـره    
ومرتني إال إذا تعني فتسلكه مع رفقه، كذلك الظن ينبغي بعـد اجتـهاد تـام ووثـوق                 

  .)٢ ()بــــالغ
املؤمنني عن كثري من الظن وهو التهمـة        يقول تعاىل ناهياً عباده     : ( وقال ابن كثري    

والتخون لألهل واألقارب والناس يف غري حمله ألن بعض ذلك يكون إمثاً حمضاً فل جيتنب               
إذا اجتمع احلالل واحلرام :   فاملقصود أن هذه اآلية دالة على قاعدة    )٣ ()كثري منه احتياطا  

 من الوقوع فيمـا هـو إمث   غلب احلرام، وذلك أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإمث خشية    
  .وذلك هو االحتياط الذي هو فرع من فروع هذه القاعدة

 ولَولَا إِذْ سمعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَنْ نتكَلَّم بِهذَا سـبحانك             (:  قوله تعاىل    -٢

                                                        
 ١٢سورة احلجرات آية   )١(
 ٢٨/١٣٤انظر تفسري الرازي   )٢(
 ٤/٢١٢تفسري بن كثري : انظر   )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٥٠  

يمظانٌ عتهذَا ب١()ه(.  
بهات، وهذه اآلية نزلت يف قـصة      أورد النووي هذه اآلية يف باب الورع وترك الش        

 استشهد ا على الورع واالحتياط ألن كـثريا مـن           - رمحه اهللا    -اإلفك لكن النووي    
الذنوب وإن كان بعضها صغرياً لكنها كبرية الوزر عند اهللا جلرأة مرتكبها على حـدود               

ي فـإذا  اهللا، فاالحتياط لإلنسان أال يقول هذه صغرية فيفعلها، بل ينظر إىل عظم من يعص         
  .نظر من هذا املنظار أخذ لنفسه باحلوطة والثقة والبعد عن صغائر الذنوب

الواجب على املكلف يف كل حمرم أن يستعظم اإلقدام عليـه إذ ال             : ( قال الرازي   
  .)٢(ال صغرية مع إصرار وال كبرية مع االستغفار:، وقيل )يأمن أنه من الكبائر 

ذب يف حق أم املؤمنني عائشة رضـي اهللا         هذه اآلية جاءت  يف حديث اإلفك الك         
عنها حيث تكلم املنافقون يف عرضها وشاع يف املدينة وصار عند بعض املـؤمنني تـردد                
والرسول صلى اهللا عليه وسلم كان ال يشك يف أهله ويرى أن اهللا عز وجل يأىب حبكمته                  

 لكن مع كثرة    أن يدنس فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يكن ليصدق ذا أبدا             
الكالم وكثرة االرجاف وكثرة القرع، تردد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، يف األمر حىت              

  .برأها اهللا من ذلك
وكان الورع والتقى أال يتكلم اإلنسان يف هذا األمر وأن يسأل نفسه من أين مصدر       

  .هذه الشائعة اآلمثة، هذا هو الورع
  .نسان إال مبا يعلمأن من الورع أال يتكلم اإل: واملقصود 

 يف الوالة والعلماء وطلبـة العلـم        - يف هذه األزمنة     -وما أكثر الذين يتكلمون     
  .واحملسنني من ذوي األموال بغري علم

أين الورع، هل من الورع أن يتكلم اإلنسان مبا جاء على لسانه من غري أن يتحقق                
  ؟

                                                        
 ١٦سورة النور آية   )١(
 ٢٣/١٨٠تفسري الرازي   )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٥١  

جاء عن النيب صلى اهللا      ال واهللا بل هذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه و             
أرأيت إن كـان يف  : قالوا ) ذكرك أخاك مبا يكره   : ( يف الغيبة هي    : عليه وسلم أنه قال     
 )إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته         : ( أخي ما أقول ؟ قال      

)١( .  
  .)٢() إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد( قوله تعاىل  -٣

 اآلية أوردها النووي يف باب الورع وترك الـشبهات واملعـىن أن اهللا              كذلك هذه 
سبحانه وتعاىل يرقب أعمال العباد وجيازيهم عليها فإذا علم العبد بذلك وأيقن أنه حماسب             

 ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة   * من يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره       (: على كل شيء كما قال تعاىل       
هرا ير٣()ش( .  
إذا أيقن بذلك، احتاط اإلنسان لنفسه وأبعد عن الصغائر خـشية الوقـوع يف                
  .الكبائر

                                                        
يف كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الغيبة ، من حديث أيب هريـرة     ) ٢٥٨٩( أخرجه مسلم يف صحيحه       )١(

٤/٢٠٠١ 
 ١٤ورة الفجر آية س  )٢(
 ٧،٨سورة الزلزلة آية   )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٥٢  

  املبحث الثاين يف األدلة من السنة النبوية

السنة النبوية كما أا جاءت مؤسسة ألحكام شرعية، فإا أيضا مفسرة ملا أمجل يف              
  .)١()لَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم وأَنزلْنا إِ(القرآن كما قال تعاىل 

وقد تظافرت األدلة من السنة  على قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلـرام غلـب                  
  .احلرام

فكل حديث دال على االحتياط والورع والزهد وترك املتشابه واالجتناب عنـه              
  .ن يكون دليالً للقاعدةوترك ما ال بأس به خشية مما به بأس فهو يصلح أ

  :كما سيتضح ذلك من ذكر طرفاً من هذه األحاديث كما يلي   
مسعت : "  ما روي عن أيب عبداهللا النعمان بن بشري رضي اهللا تعاىل عنهما قال               -١

إن احلالل بني وإن احلرام بـني وبينـهما أمـور      ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومـن          مشتبهات ال يعلمهن كثري من      

وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيـه أال وإن        
لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد                 

  .)٢(همتفق علي)" كله وإذا فسد فسدت اجلسد كله أال وهي القلب
دل احلديث على أن من استربأ لدينه وعرضه حصل الرباءة لدينـه مـن الـنقص                
ولعرضه من الطعن فيه وذلك بتجنب الشبهات، أي أبعد نفسه عن مواطن إلتباس احلالل              
باحلرام ومحل نفسه على احلوطة يف دينه، فإذا جتنب ما ليس به بأس حذراً مما بـه بـأس،              

 الرباءة يف الدين والعرض، وذا يتحقق معىن قاعدة         وأبعد عن مواطن الشبهات، حصلت    
إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، وقد قال بعض العلماء هذا حديث يعترب سـنداً               

                                                        
 ٤٤سورة النحل آية   )١(
   ، ويف مواضع أخرى ١/١٩أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب فضل من استربأ لدينه   )٢(

 ١/١٢١٩ ، ١٥٩٩وأخرجه مسلم يف كتاب املساقاة باب أخذ احلالل وترك الشبهات حديث   



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٥٣  

  .لقاعدة ما اجتمع حمرم ومبيح إال غلب احملرم اليت هي فرع عن قاعدتنا
رام احملض وذكر ابن رجب  عند الكالم على هذا احلديث أن احلالل احملض بني واحل             

بني لكن بني األمرين أمور تشتبه على كثري من الناس هل هي من احلـالل أم هـي مـن         
  . احلرام

فاحلالل مثل الطيبات واحلرام مثل اخلبائث واملـشتبه  : أما العلماء فال يشتبه عليهم    
ما جتاذبته األدلة، واألحوط يف الدين أنه إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب جانب التحـرمي              

  .  )١(ذراً من الوقوع يف احملرمات أو املشتبهاتح
وذكر ابن حجر يف الفتح  أن املكروه عقبة بني العبد واحلرام فمن اسـتكثر مـن                 
املكروه تطرق للحرام، واملباح عقبة بينه وبني املكروه فمن استكثر منه تطرق إىل املكروه،    

حلرام سترة من احلالل مـن  وهو مرتع حسن ويؤيده رواية ابن حبان اجعلوا بينكم وبني ا     
فعل ذلك استربأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه كان املرتع إىل جنب احلمى يوشك أن يقـع                 

  .فيه
واملعىن أن احلالل حيث خيشى أن يؤل فعله مطلقا إىل مكروه أو حمرم ينبغي اجتنابه               

ة علـى   وال خيفى أن املستكثر من املكروه تصري فيه جـرأ         ... كاالكثار مثالً من الطيبات   
ارتكابه املنهي يف اجلملة أو حيمله اعتياده ارتكاب املنهي املكروه على ارتكاب املنهي احملرم    
إذا كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما ي عنه يصري مظلـم      

  .)٢(لفقدان نور الورع، فيقع يف احلرام ولو مل خيتر الوقوع فيه
ائد كثرية منها احلث على فعل احلالل واجتناب احلرام،         وهذا احلديث العظيم فيه فو    

ويف حالة اجتماعهما يغلب جانب احلرام على احلالل احتياطـا ودرءاً للمفـسدة، إذ أن              
  .اهتمام الشارع باملنهيات أشد من اهتمامه باملأمورات

                                                        
 ٦٤انظر جامع العلوم واحلكم ص   )١(
 ١/١١٨انظر فتح الباري   )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٥٤  

والثالث مشتبه خلفائه وال يدرى هل هو حـالل  : " وقال ابن حجر يف موضع آخر    
 وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ألنه إن كان يف نفس األمر حراما فقد برئ من                أو حرام 

تبعتها وإن كان حالالً فقد أجر على تركها ذا القصد ألن األصل يف األشياء خمتلف فيه                
  .)١(حظر أو إباحة وقد يردان مجيعا فإن علم املتأخر منهما وإال فهو من املشتبه

ديث أن فيه حض منه صلى اهللا عليه وسلم على الورع وذكر ابن حزم  عند هذا احل    
ونص جلي على أن ما حول احلمى ليس من احلمى وأن تلك املشتبهات ليست بيقني من                

 وقَد فَـصلَ    (احلرام وإذا مل تكن مما فصل من احلرام فهي على حكم احلالل لقوله تعاىل               
   كُملَيع مرا حم ي       (حالل لقوله تعاىل     فما مل يفصل فهو      )٢()لَكُما فم لَكُم لَقي خالَّذ وه 

  .  )٣()الْأَرضِ جميعا
أن من أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل عن     ( ولقوله صلى اهللا عليه وسلم      

  .)٤ ()شيء مل حيرم على املسلمني فحرم من أجل مسألته 
عدها على احلرام ألن احلمى ومن املعلوم أنه خياف على من واقع الشبهات أن جيسر ب 

هو احلرام، وما حوله ليس من احلمى، واملتشاات ليست من احلرام وما مل يكن حرام فهو   
  .)٥(احلالل

 حديث عقبة بن احلارث رضي اهللا عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمـت أـا       -٢
ليـه  أرضعتهما فذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النيب صـلى اهللا ع              

  .)٦ ()كيف وقد قيل وقد كانت حتت ابنة أيب إيهاب التميمي( وسلم، وقال 

                                                        
 ٤/٢٤٩انظر فتح الباري   )١(
 ١١٩سورة األنعام آية   )٢(
 ٢٩سورة البقرة آية   )٣(
 ٣٧احلديث سبق خترجيه ص   )٤(
 ٩٧٧ ، ٦/٩٧٦األحكام البن حزم : انظر   )٥(
 ٣/٤أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع باب تفسري املتشاات   )٦(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٥٥  

فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته، إمنـا     ) كيف وقد قيل    : ( ووجه الداللة منه قوله     
كان ألجل قول املرأة أا أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحاً فريتكب احلرام فـأمره              

  .)١(بفراقها احتياطا على قول األكثر
فاحلديث واضح الداللة على أنه إذا اجتمع حالل وحرام، فإنه يغلب جانب احلرام             

  .احتياطا
كان عتبة ابن أيب وقاص  عهد إىل أخيـه  :  حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت   -٣

مث قال لسودة بنت زمعة زوج النيب       ... سعد بن أيب وقاص أن أبن وليدة زمعة مين فأقبضه         
  . )٢( احتجيب منه ياسودة ملا رأى من شبهه بعتبه فما رآها حىت لقي اهللاصلى اهللا عليه وسلم

ووجه االستدالل من احلديث كما ترى واضحة من قوله صلى اهللا عليـه وسـلم               
احتجيب منه ياسودة مع حكمه بأنه أخوها ألبيها لكن ملا رأى الشبه البني فيه مـن غـري          (

  .)٣( األكثرزمعة أمر سودة باالحتجاب منه احتياطا يف قول
  . واالحتياط هو ما دلت عليه قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عـن  :  وعن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال       -٤
إذا أصاب حبده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فال تأكل فإنـه وقيـذ،     : ( املعراض فقال   

مسي فأجد معه على الصيد كلباً آخر مل أمسي عليـه وال            قلت يا رسول اهللا أرسل كليب وأ      
  )٤ ()أدري أيهما أخذ، قال التأكل إمنا مسيت على كلبك ومل تسم على اآلخر 

) إن ما مسيت على كلبك ومل تسم على اآلخر          ( ووجه الداللة من احلديث هو قوله       
                                                        

 ٤/٢٥٠انظر فتح الباري   )١(
 ويف كتاب اخلصومات باب دعوى الوصـية        ٥-٣/٤أخرجه البخاري يف كتاب البيوع باب تفسري املتشاات           )٢(

  .للميت ، ويف مواضع أخرى
 ٢/١٠٨٠ يف كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتويف الشبهات ١٤٥٧وأخرجه مسلم حديث   

 ٤/٢٥٠انظر فتح الباري   )٣(
 يف ١٩٢٩ وأخرجه مـسلم حـديث   ٣/٥ب البيوع باب تفسري الشبهات أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتا      )٤(

 ١٥٣٠ - ٣/١٥٢٩كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان باب الصيد بالكالب املعلمة 



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٥٦  

  . )١(فبني له وجه املنع وهو ترك التسمية
باً آخر فال يدري أيهما الذي أمسك على الصيد، فنهاه وذلك ألنه وجد مع كلبه كل

النيب صلى اهللا عليه وسلم عن األكل احتياطاً، ألنه كما حيتمل أن كلبه هو الذي أمسك                
فكذلك حيتمل أن الكلب اآلخر هو الذي أمسك واالحتياط يقتضي ترك الصيد ترجيحا             

  .جلانب احلرمة ألنه إذا اجتمع حمرم ومبيح رجح احملرم
إذا رميت الصيد فوجدته بعد : (  وعن عدي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        -٥

  )يوم أو يومني ليس به إال أثر سهمك فكل وإن وقع يف املاء فال تأكل
إذا رميت سهمك فاذكر اسم اهللا، فإن غاب عنك يوما فلم جتد فيه إال              ( ويف رواية   

  .  )٢()فال تأكلأثر سهمك فكل إن شيءت وإن وجدته غريقاً يف املاء 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصيد         : (  وعن عدي بن حامت قال       -٦

قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم اهللا فإن وجدته قد قتل فكل إال أن جتده قد وقع يف املاء    
   )فإنك التدري املاء قتله أو سهمك

 و اليدري أقتله املاء     دلت هذه األحاديث على أن الصيد إذا وجده اإلنسان يف املاء          
أم السهم ؟ فإنه حيرم أكله ألنه حيصل حينئذ التردد هل قتله السهم أو الغـرق يف املـاء،    

  .واالحتياط يقتضي عدم حله تغليبا جلانب احلظر يف هذه احلالة
أما لو حتقق أن السهم أصابه فمات ومل يقع يف املاء إال بعد أن قتله الـسهم حـل                   

  .)٣(أكله
  .)٤("إذا وجد الصيد يف املاء غريقاً حرم باالتفاق" يف شرح مسلم قال النووي 

                                                        
 ٢٥١ - ٤/٢٥٠انظر فتح الباري   )١(
   ٦/٢٢٠أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة   )٢(

 ٣/١٥٣١وأخرجه مسلم يف كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكالب املعلمة   
 ٩/١٢انظر نيل األوطار للشوكاين   )٣(
 ١٣/٧٩شرح مسلم للنووي   )٤(
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وقد صرح الرافعي بأن حمله ما مل ينته الصيد بتلك اجلراحة إىل حركة املذبوح فـإن                
انتهى إليها كقطع احللقوم مثال فقد متت ذكاته ويؤيده ما قاله بعد ذلك فإنك ال تـدري                 

  . )١(" أن سهمه هو الذي قتله أنه حيلاملاء قتله أو سهمك فدل على أنه إذا علم
إذا رمى أحـدكم    : ( ومن هذا القبيل ما روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال             

طائراً وهو على جبل فمات فال يأكله، فإين أخاف أن يكون قتله ترديه، أو وقع يف مـاء                  
  . )٢ ()فمات فال يأكله، فإين أخاف أن يكون قتله املاء

ن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما سبط رسـول اهللا              عن أيب حممد احلس    -٧
حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دع ما          : ( صلى اهللا عليه وسلم ورحيانته قال       

  . )٣ ()يريبك إىل ما ال يريبك 
دل احلديث على اجتناب ما مل يتيقن اإلنسان حله والعمل باألحوط وأنـه األوىل،              

 فقالوا الذي يقـف     - منهم عمر، وابن عمر وغريمها       -ع  وسئل بعض الصحابة عن الور    
  .عند الشبهة

فاحلديث يدل على الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن احلالل احملـض ال حيـصل      
 بل تسكن إليه النفس ويطمـئن بـه         - أي قلق واضطراب     -لإلنسان منه يف قلبه ريب      

وقـال  . ب املوجب للشك  القلب، وأما املشتبهات فيحصل ا للقلوب القلق واإلضطرا       
                                                        

 ٩/١٢انظر نيل األوطار   )١(
 ٤/٤٦٢أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه باب ما أعان جارحك أو سهمك والطائر يقع يف املاء   )٢(
   ٤/٦٦٨ وقال حديث حسن صحيح ٢٥١٨ترمذي يف كتاب صفة القيامة حديث أخرجه ال  )٣(

   ٣/١٥٢وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   
 هذا احلديث أخرجه اإلمام أمحد والترمذي والنـسائي وابـن    ١٠١قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ص           

  .احلسن بن علي وصححه الترمذيحبان يف صحيحه واحلاكم من حديث يزيد بن أيب مرمي عن أيب اجلوزاء عن 
وأبو اجلوزاء السعدي قال األكثرون امسه ربيعه بن شيبان ، وثقه النسائي وابن حبان ، وتوقف أمحـد يف أن أبـا       

  . اجلوزاء امسه ربيعه بن شيبان ومال إىل التفرقة بينهما
 فيه جهالة عن أنس عن النيب صلى وقد أخرجه اإلمام أمحد بإسناد  . أبو اجلوزاء جمهول اليعرف   : وقال اجلورجاين     

  . اهللا عليه وسلم وأخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفاً على أنس
 وأخرجه الطرباين من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا  
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الفضيل يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إال أخذت بأشدمها فدع مـا                
  .يريبك إىل ما ال يريبك

وهـذا  . )١(ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه      وقال حسان بن أيب سنان    
  .إمنا يسهل على مثل حسان رمحه اهللا

ذا كان العبد ورعاً ترك ما يريبـه إىل مـا ال            وقال أبو عبدالرمحن العمري الزاهد إ     
  .يريبه

  .   يعين ما ارتبتم فيه وإن مل تتحققوا إنه ربا)٢(وقال عمر دع الربا والريبة
وهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق يف التوقف عن الشبهات إمنا يصلح ملـن                

  .استقامت أحواله وتشات أعماله يف التقوى والورع
ع يف انتهاك احملرمات الظاهرة مث يريد أن يتورع عن شيء مـن دقـائق               فأما من يق  

الشبهة، فإنه الحيتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر ملن سأله عن دم البعـوض                  
يسألونين عن دم البعوض وقد قتلوا احلسني ومسعت رسول اهللا صلى اهللا     " من أهل العراق    

   )٣("يا عليه وسلم يقول مها رحيانتاي من الدن
 وهذا احلديث واآلثار الواردة حوله تدل على األخذ باألحوط وتغليـب جانـب             

  . احلرام على احلالل
قال رسول اهللا صـلى اهللا      :  وعن عطية بن عروة السعدي رضي اهللا عنه قال           -٨

  . )٤("اليبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس به حذراً ملا به بأس" عليه وسلم 
                                                        

 ٣/١١٦أخرج هذا األثر أبو نعيم يف حلية األولياء   )١(
 ١/٣٦أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   )٢(
 ، واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه        ١٠٣واحلكم ص   انظر جامع العلوم      )٣(

 ٤/٢١٧وسلم باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما 
 واحلديث أخرجه احلاكم وصـححه  ١٤٠٩/ ٤٢١٥،٢أخرجه ابن ماجة يف كتاب الزهد باب الورع والتقوى    )٤(

  .يحالذهيب وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صح
 ٥٠٩-١/٥٠٨ ، رياض الصاحلني ٧٠جامع العلوم واحلكم ص : انظر   
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ل ابن حزم إن القول يف هذا احلديث كالقول يف حديث النعمان سواءاً بـسواء،               قا
  .وإمنا هو حض ال إجياب

وقد علمنا أن من مل جيتنب املتشابه وهو الذي ال بأس به فليس من أهـل الـورع،               
وأهل الورع املتقون، ألن املتقني مجع متق،واملتق اخلائف ومن خاف مواقعة احلرام فهـو              

   .اخلائف حقاً
 وللْمطَلَّقَـات متـاع بِـالْمعروف حقـا علَـى       (واستدل على ذلك بقوله تعاىل      

نيقتبأن املتاع ليس فرضاً وال واجباً مع أن املرء من املتقني قال وال بد أن حيمـل                )١()الْم 
كل ذلك على احلض والندب، ألن ما ال بأس به فهو املباح فلو كان املراد هو الواجـب                  

كان املباح حمظورا ولو كان على ظاهره لوجب أن جيتنب كل حالل يف األرض ألن كل                ل
  .)٢("حالل ال بأس به 

وذكر الدهلوي بعض األحاديث الواردة يف هذا املوضوع وقال قـد يتعـارض يف              
املسألة وجهان وجه إباحة ووجه حرمة، إما يف أصل مأخذ املسألة من الشريعة كحـديثني         

 متخالفني، وإما يف تطبيق صورة احلادثة مبا تقرر يف الشريعة من حكمي        متعارضني وقياسني 
  .)٣("اإلباحة والتحرمي، فال يصفو ما بني العبد وبني اهللا إال بتركه واألخذ مبا ال اشتباه فيه

إين ألنقلـب إىل  : (  عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   -٩
ى فراشي مث أرفعها آلكلها مث أخشى أن تكون من الـصدقة            أهلي فأجد التمرة ساقطة عل    

  .   )٤ ()فألقيها
: (  وعن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجد مترة فقـال           -١٠

  ).لوال أن تكون من الصدقة ألكلتها 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لوال      ( ويف لفظ عن أنس     

                                                        
 ٢٤١سورة البقرة آية   )١(
 ٣٣٥ ، رفع احلرج ص ٩٧٩ ، ٦/٩٧٨انظر األحكام البن حزم   )٢(
 ٢/١٠١حجة اهللا البالغة : انظر   )٣(
 ٢/٧٥١ليه وسلم أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة باب حترمي الزكاة على رسول اهللا صلى اهللا ع  )٤(
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  .)١ ()من الصدقة ألكلتهاأن تكون 
دلت هذه األحاديث وأمثاهلا  على استعمال الورع حيث إن النيب صلى اهللا عليـه               
وسلم مل يتناول هذه التمرة اليت وجدها يف بيته وعلى فراشه ألن هذه التمـرة ال حتـرم                  

  .مبجرد االحتمال لكن تركها ورعاً واحتياطاً وتغليباً جلانب احلرام
حه هلذا احلديث فيه استعمال الورع وفيه أن التمرة من حمقرات   قال النووي عند شر   

األموال ال جيب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها يف احلال ألنه صلى اهللا عليه وسلم                
  .)٢(إمنا تركها خشية أن تكون من الصدقة ال لكوا لقطة، وهذا احلكم متفق عــليه

  .ب ما يترته من الشبهاتوساق البخاري يف صحيحه هذا احلديث يف با
واحلديث فيه تعيني احملل الـذي رأى فيـه         " وقال ابن حجر عند شرحه للحديث       

  . )٣("التمرة وهو فراشه صلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك مل يأكلها وذلك أبلغ يف الورع 
 وعن ابن عباس رضي اهللا عنه حينما سؤل عن اجلمع بني األختني يف ملـك                -١١

 آية فبلغ ابن مـسعود      )٥( وحرمتهما )٤(لهما وال أحرمهما أحلتهما آية    اليمني، قال ال أح   
  .  )٦(فقال ال جتمعهما

ويف رواية أخرى عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال حرمتهما آية وأحلتهما آيـة                
  .)٧(ومل أكن ألفعله

أحلتهما آية وحرمتـهما    : وقد سئل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن ذلك فقال            
                                                        

  ٣/٥أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع باب ما يترته من الشبهات   )١(
 ٢/٧٥٢وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة باب حترمي الزكاة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

 ٧/١٧٧انظر شرح صحيح مسلم   )٢(
 ٤/٢٥١انظر فتح الباري   )٣(
 ٢٦املؤمنون آية } اجهم أو ما ملكت أميام إال على أزو{ وهي قوله تعاىل   )٤(
 ٢٣النساء آية } وأن جتمعوا بني األختني { وهي قوله تعاىل   )٥(
 ٤٠٤أخرجه سعيد بن منصور يف سننه يف كتاب السنن القسم األول من الد الثالث ص   )٦(
ال قلت البن عباس أيقـع     ، عن طارق عن قيس ق      ١٣٢أخرجه الدار قطين يف كتاب النكاح باب املهر حديث            )٧(

  ٣/٢٨٢الرجل على اجلارية وابنتها تكونان مملوكني له ؟ قال حرمتهما آية وأحلتهما آية ومل أكن ألفعله 
 وأخرجه سعيد بن منصور يف املوضع السابق  
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    )١(رمي أحب إليناآية والتح
قال اإلئمة وإمنا كان التحرمي أحب ألن فيـه  " بعد إيراد هذه الرواية     قال الزركشي 

  . )٢(ترك مباح الجتناب حمرم وذلك أوىل من العكس
وكذلك سئل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن ذلـك فقـال أمـا األخـتني                  

 ال أحله وال أحرمه وال آمر بـه         اململوكتان فإما أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وإين       
  . )٣(وال أي عنه وال أفعله أنا وال أحد من أهل بييت

                                                        
ني قول عثمان هذا أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب النكاح باب ما جاء يف كراهة إصابة األختني يف ملك الـيم                      )١(

  ٥٣٩ ، ٢/٥٣٨واملرأة وابنتها 
عن مالك عن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجالً سأل عثمان بن عفان عن األختني يف ملك اليمني ؟ فقـال                        

  . عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فال أحب أن أصنع ذلك
ن ذلك ؟ فقال لو كان يل من       فخرج من عنده فلقي رجالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله ع                

  .األمر شيء مث وجدت أحدا فعل ذلك جلعلته نكاالً
  .أراه علي بن أيب طالب: قال شهاب   
 ٢٨٩-٢٨٨وأخرجه اإلمام الشافعي يف مسنده ص   

 ١/١٢٦انظر الدر املنثور   )٢(
قال علي للناس سلوين ، : أخرجه ابن أيب شيبة عن وكيع عن شعبة عن أيب عون الثقفي عن أيب صاحل احلنفي قال      )٣(

  ... فقال بن الكواء حدثنا يا أمري املؤمنني عن األختني اململوكتني وعن ابنة األخ من الرضع
  .٢/١٦٦ يف كتاب النكاح باب يف األختني اململوكتني كشف األستار ١٤٣٨رواه البزار يف مسنده   
  ٣٠٩ ، ١/٢٣٠ورواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده   
   ٣/٢٨٢ ، ١٣٧ قطين يف كتاب النكاح باب املهر حديث وأخرجه الدار  
   ١١٦ ، ١١٥ وانظر ختريج أحاديث اللمع للغماري ص  
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  الفصل الثالث
  أحكام القاعدة يف

  :وفيه مباحث

  .يف أحوال احلالل مع احلرام: املبحث األول  

  .يف حكم املشتبه: املبحث الثاين  

  .رامهيف حكم معاملة من اختلط ماله حالله حب: املبحث الثالث  
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  يف أحوال احلالل مع احلرام: املبحث األول

  :للحالل مع احلرام ثالث مراتب
  .احلالل احملض: األوىل
  .احلرام احملض: الثانية 
  ما وقع بني احلالتني السابقتني، هل هو من احلالل أو من احلرام؟: الثالث

جنسه، فهذا بني   فهو احلالل احملض الذي أمجع املسلمون على حتليله بعينه و         :أما أوالً 
  .ال اشتباه فيه، وداللة النصوص عليه صرحيه

 كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا فيه فَيحـلَّ علَـيكُم             (: قوله تعاىل : فمنها
م الطَّيبـات    الْيوم أُحلَّ لَكُ   (: ، وقوله تعاىل  )١()غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى      

        ملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَع(: ، وقوله تعاىل  )٢()و   ينا الَّذها أَيي
                ـدتعالْم ـبحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرحوا لَا تنَآم  ٨٧(ين (

 (: ، وقوله تعـاىل )٣()وكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ        
  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الـصيامِ     (: ، وقوله تعاىل  )٤()ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ     

  كُمائفَثُ إِلَى نِسامِ    (: ، وقوله تعاىل  )٥()الرعةُ الْأَنهِيمب لَكُم لَّتا  (: ، وقوله تعاىل  )٦() أُحي 
  .)٧()أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا

                                                        
  .٨١سورة طه، آية   )١(
 .٥سورة املائدة، آية   )٢(
 .٨٨، ٨٧سورة املائدة ، آية   )٣(
  .٢سورة األعراف، آية   )٤(
 .١٥٧سورة البقرة، آية   )٥(
  .١سورة املائدة، آية   )٦(
 .١٦٨ورة البقرة، آية س  )٧(
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٦٤  

ذي  دالة على احلالل احملض ال– عز وجل –فهذه اآليات وأمثاهلا كثري يف كتاب اهللا   
ال اشتباه فيه، فأكل الطيبات من الزروع والثمار ويمة األنعام، وشرب األشربة الطيبة،             

  .ولباس ما حيتاج اإلنسان من القطن والكتان والصوف والشعر، وحنوه مما أحله اهللا
وكذلك النكاح والتسري وغري ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صـحيح كـالبيع أو              

ا وأمثاله مما ورد يف الكتاب والسنة حالالً طيباً ال اشتباه           مبرياث وهبة أو غنيمة، فكل هذ     
  .فيه

فهو احلرام احملض الذي أمجع على حترميه بعينه أو جنسه أو على أن فيه حداً    : أما ثانياً 
أو تعزيراً أو وعيداً، فهو اآلخر بني ال اشتباه فيه؛ إذ هو منـصوص عليـه يف نـصوص                   

  :الشريعة اإلسالمية ومن ذلك
 (: اآلية، وقوله تعاىل  )١()حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم     (: اىلقوله تع 

         بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع تمرقُلْ لَا (: ، وقوله تعاىل)٢()ح
    إِلَي يا أُوحي مف أَجِد              ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مإِلَّا أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحم 

بِه رِ اللَّهيغلَّ لقًا أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِنن٣()خ(.  
قَرِ والْغـنمِ حرمنـا     وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْب        (: وقوله تعاىل 

               مـاهنيزج كظْمٍ ذَللَطَ بِعتا اخم ا أَوايوا أَوِ الْحمهورظُه لَتما حا إِلَّا ممهومحش هِملَيع
  .)٤()بِبغيِهِم وإِنا لَصادقُونَ

 أشـياء   فهذه النصوص الشرعية وحنوها كثري يف الكتاب والسنة دالة على أن هناك           
حمرمة حترمياً حمضاً ال اشتباه فيه، وذلك مثل أكل امليتة والدم وحلم اخلرتير وشرب اخلمـر   

هذا حرام على ذكور أميت : "rونكاح احملارم ولباس احلرير للرجال املنصوص عليه بقوله    

                                                        
 .٢٣سورة النساء، آية   )١(
 .٢سورة املائدة، آية   )٢(
 .١٤٥سورة املائدة ، آية   )٣(
 .١٤٦سورة األنعام، آية   )٤(
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٦٥  

  .)١("حل إلناثها
مـوال  وكذلك مثل االكتساب احملرم كالربا وامليسر ومثن ما ال حيل بيعه وأخذ األ            
  .املغصوبة بسرقة أو غصب، وأمثال ذلك مما ورد منصوصاً عليه يف الكتاب والسنة

فهذان النوعان ال إشكال فيهما؛ إذ دلت النصوص الصرحية، من الكتاب والـسنة             
احلالل بين واحلرام   : "rعلى حل النوع األول وحرمة النوع الثاين، فهذا هو معىن قوله            

  .)٢("بين
   وقع بني احلالتني السابقتني هل هو من احلالل أو من احلرام؟ما: أما ثالثاً

ولكن بني األمرين أمور تشتبه على كثري من الناس هل هي مـن             : "فقال ابن رجب  
  احلالل أم من احلرام؟

  ...وأما الراسخون يف العلم فال يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمني هي
ه أو حترميه، إما من األعيان كاخليل والبغال      وأما املشتبه فمثل بعض ما اختلف يف حل       

واحلمري والضب، وشرب ما اختلف يف حترميه من األنبذة اليت يسكر كثريها، ولبس مـا               
اختلف يف إباحة لبسه من جلود السباع وحنوها، وإما املكاسب املختلف فيها كمـسائل              

  .)٣("العينة والتورق وحنو ذلك
الل وبني احلرام، غري أن بعضه أبني من بعـض،   بني احلrويف اجلملة، فإن الرسول   

فما كان منه بيناً ظاهراً مشتهراً معلوماً من الدين بالضرورة ال يعذر أحد جبهله، إذا كان                
  .يف بلد ظاهراً فيها حكم اإلسالم

  :وما كان بيانه دون ذلك فهو على حالني
  . حرمتهما اشتهر بني علماء الشريعة فأمجع العلماء على حله أو: أحدمها

                                                        
  .٢٢احلديث سبق خترجيه، ص   )١(
  .٥٣احلديث سبق خترجيه، ص  )٢(
 .٦٤جامع العلوم واحلكم : انظر  )٣(
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٦٦  

  .ما مل يشتهر بني العلماء فهذا خمتلف يف حتليله ويف حترميه: ثانيهما
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٦٧  

  املبحث الثاين يف حكم املشتبه

  :معىن املشتبه: أوالً
هو كل ما ليس بواضح احلل واحلرمة مما تنازعته األدلة وجتاذبتـه املعـاين              : املشتبه

  .حلاللواألسباب، فبعضها يعضده دليل احلرام وبعضها يعضده دليل ا
بأنه ما اختلف يف حل أكله كاخليل، أو شربه كالنبيذ، أو   : وفسره اإلمام أمحد وغريه   

  .لبسه كجلود السباع، أو كسبه كبيع العينة
  .باختالط احلالل باحلرام: وفسره أمحد أيضاً

  .)١(بأنه مرتلة بني احلالل واحلرام: وفسره أيضاً
  :العلماء الشبهات أربعة أشياءوحاصل ما فسر به : وجاء يف فتح الباري؛ قوله

  .تعارض األدلة: أحدمها
  .اختالف العلماء، وهي منتزعة من األول: ثانيها
  .أن املراد ا مسمى املكروه؛ ألنه جيتذبه جانبا الفعل والترك: ثالثها
 وال ميكن قائل هذا أن حيمله على متساوي الطـرفني           –أن املراد ا املباح     : رابعها
  .)٢(راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج –باعتبار ذاته 

هو أن املشتبه ما ليس بواضح الـذي        : والذي تفيده هذه املعاين وتفسريات املشتبه     
  .ختتلف فيه أنظار العلماء وتتجاذبه أقاويلهم

  :أقسام املشتبه: ثانياً
  :املشتبه ينقسم إىل أربعة أقسام

                                                        
  .١١٣ – ١١٢ والفتح املبني ص ،٦٦، ٦٤جامع العلوم واحلكم ص: انظر  )١(
 .١/١١٨فتح الباري : انظر  )٢(
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٦٨  

تصحب السابق وإن كـان أحـدمها       الشك يف احمللل واحملرم، فإن تعادال اس      : األول
  .أقوى لصدوره عن داللة معتربة يف العني فاحلكم له

  .الشك يف طروء للمحرم على احلل املتيقن، فاألصل احلل: الثاين
أن يكون األصل التحرمي مث يطرأ ما يقتضي احلل بظن غالب، فـإن اعتـرب    : الثالث

  .سبب الظن شرعاً حل وألغي النظر لذلك األصل وإال فال
  .أن يعلم احلل ويغلب على الظن طروء حمرم: الرابع

  .)١(وسيأيت احلديث عن هذه األقسام األربعة مبشيئة اهللا يف مبحث االحتياط

  :حكم املشتبه: ثالثاً
  . املتشابه جتاذبت فيه أنظار أهل العلم، فمنهم من جعله من احلرام

  .ومنهم من جعله من احلالل
  .مني هومن تردد فيه من أي القس: ومنهم

  .والذي ال شك فيه أن اجتناب املتشابه من الورع واالحتياط يف الدين
والظاهر واهللا أعلم، أنه ليس من احلرام بل من احلالل وقد أيد ابـن حـزم ذلـك       

  .وناقش وأطال
أن تلك املشتبهات ليست بيقني من احلرام، وإذا مل تكن مما           : فجاء يف األحكام قوله   
 وقَـد فَـصلَ لَكُـم مـا حـرم        (: كم احلالل، قال تعاىل   فصل من احلرام فهي على ح     

كُملَيضِ         (: ، فما مل يفصل فهو حالل بقوله تعاىل       )٢()عي الْـأَرا فم لَكُم لَقي خالَّذ وه 
إن من أعظم املسلمني يف املسلمني جرماً من سأل عن شـيء مل        : "r، وبقوله   )٣()جميعا

                                                        
 .٦٦، ٦٥، جامع العلوم واحلكم ١١٤، ١١٣الفتح املبني : انظر  )١(
 .١١٩سورة األنعام ، آية   )٢(
 .٢٩سورة البقرة ، آية   )٣(
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٦٩  

  .)١("لتهحيرم فحرم من أجل مسأ
وهذا الكالم صريح على أن املتشابه ليس من احلرام، وألن حديث النعمان ابن بشري  

  .واضح فيه أنه خياف على من واقع الشبهات تكون سبباً إىل فعل احلرام ال أا من احلرام
 قد ى عنه، ولكنه   rفلو كان املشتبه حراماً وفرضاً تركه لكان النيب         : "وقال أيضاً 

r    ذلك لكنه حض على تركه وخاف على مواقعه أن يقدم على احلرام، ونظَّـر               مل يفعل
ذلك عليه السالم بالراتع حول احلمى، فاحلمى هو احلرام، وما حوله ليس مـن احلمـى                
واملشتبهات ليست من احلرام، وما مل يكن حراماً فهو حالل، وهذا يف غاية البيان وهـذا                

  .)٢("م تاركه وال يأمث ما مل يواقع احلرام البنيهو الورع الذي حيمد فاعله ويؤجر وال يذ
  :ومن قال إن املتشابه من احلرام احتج مبا يلي

 عـن الـرب     rسألت رسول اهللا    :  مبا روى النواس بن مسعان األنصاري، قال       – ١
الرب حسن اخللق، واإلمث ما حاك يف صـدرك وكرهـت أن يطلـع عليـه       : "واإلمث، قال 

  .)٣("الناس
 وقد أتاه يسأله عن احلـرام       rغالماً من األزد قال له رسول اهللا         مبا روي أن     – ٢

إن احلالل ما اطمأنت إليه النفس وإن اإلمث ما حاك يف           : "rواحلالل، فقال له رسول اهللا      
  .)٤("صدرك وكرهته أفتاك الناس ما أفتوك

                                                        
  .٣٧احلديث سبق خترجيه، ص  )١(
 .٦/٩٧٩األحكام البن حزم : انظر  )٢(
 .٤/١٩٨٠، يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تفسري الرب واإلمث ٢٥٥٣ أخرجه مسلم يف صحيحه  )٣(
أخرجه أبو القاسم البغوي يف معجمه عن ابن هليعة عن أيب زيد بن أيب خبيب أن سويد بن قـيس أخـربه عـن                     )٤(

الث مرار، يا رسول اهللا، ما حيل وما حيرم علي؟ وردد عليه ث  :  فقال rعبدالرمحن بن معاوية أن رجالً سأل النيب        
ما أنكر قبلك  : "- باصبعه–أنا يا رسول اهللا، فقال : فقال له" أين السائل؟: "، مث قال rكل ذلك يسكت النيب     

  ".فدعه
  . أم ال ؟ وال أعلم له غري هذا احلديثrال أدري عبدالرمحن بن معاوية مسع من النيب : وقال أبو القاسم البغوي  
 معاوية بن خديج جاء منسوباً يف كتاب الزهد البن املبارك، وعبدالرمحن           هو عبدالرمحن بن  : قلت: قال ابن رجب    

 .٢٣٧جامع العلوم واحلكم . هو تابعي مشهور فحديثه مرسل
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٧٠  

فاألول فيه معاوية بن صـاحل لـيس        : "قال ابن حزم عن االستدالل ذين احلديثني      
  .قوي، ويف الثاين جمهولون وهو منقطع أيضاًبال

ومعاذ اهللا أن يكون احلرام واحلالل على ما وقع يف النفس والنفوس ختتلف أهواؤها              
 ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا  (: والدين واحد ال اختالف فيه، قال تعاىل      

  .)١()كَثريا
ومن حرم املشتبه وأفىت بذلك  : " تأيداً لعدم حرمة املتشابه    – تعاىل   – مث قال رمحه اهللا   

  ...".r وخالف النيب - تعاىل–وحكم به على الناس فقد زاد يف الدين ما مل يأذن به اهللا 
ويكفي من هذا كله إمجاع األمة كلها نقالً عصراً عن عصر أن من كان يف            : "مث قال 

نة إذا أراد شراء شيء مما يؤكل أو يلبس أو يوطأ أو            عصره عليه السالم وحبضرته يف املدي     
يركب أو يستخدم أو ميتلك أي شيء كان، أنه كان يدخل سوق املسلمني أو يلقى مسلماً   
يبيع شيئاً ويبتاعه منه فله ابتياعه ما مل يعلمه حراماً بعينه أو مامل يغلب احلرام عليه غلبـة                  

وباً ومسروقاً ومأخوذاً بغري حق، وكـل       خيفى معها احلالل، وال شك أن يف السوق مغص        
 من شيء من ذلك، وهـذا       r إىل هلم جرا، فما منع النيب        rذلك قد كان يف زمن النيب     

 عن قوم حديثوا عهد بإسـالم يـأتون   rهو املشتبه نفسه وقد سأل الصحابة رسول اهللا        
التسمية، وهذا   باألكل بعد    rفأذن هلم الرسول    . بالذبائح ال ندري أمسوا اهللا تعاىل أم ال؟       

  .يرفع اإلشكال يف هذا الباب
 rحنض الناس على الورع كما حضهم الـنيب         : "بعد ذلك وقال  : مث أفاد ابن حزم   

ونندم إليه ونشي عليهم باجتناب ما حاك يف النفس، وال نقضي بذلك على أحـد وال                
  .)٢(" على أحدrنفتيه به فتيا إلزام كما مل يقض بذلك رسول اهللا 

: أن املتشابه من احلالل، فكذلك أيده األمري الصنعاين حيث قال   : بن حزم وكما أيد ا  

                                                        
  .٨٢آية ، سورة النساء   )١(
 .٩٨٢، ٩٨١، ٦/٩٨٠راجع األحكام البن حزم   )٢(
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٧١  

إن احلالل الكسب الطيب وهو احلالل احملض،وإن املتشابه عنـدنا        : "نقال عن ابن عبدالرب   
  ".يف حيز احلالئل بدالئل ذكرناها يف غري هذا املوضع

القـول  : تنا املسماه وقد حققنا أنه من قسم احلالل البني يف رسال        : "مث قال الصنعاين  
  ".البني

وفيه إرشاد إىل البعد عن ذرائع احلرام وإن كانت غري حمرمـة، فإنـه              : "وقال أيضاً 
خياف من الوقوع فيها الوقوع فيه، فمن احتاط لنفسه ال يقرب الشبهات لئال يـدخل يف                

  .)١("املعاصي
نـا نرغـب   إن املتشابه ليس حبرام غري أن     : وذا العرض يتبني رجحان قول من قال      

يف : rبتركه واجتنابه احتياطاً وخشية أن يكون وسيلة إىل الدخول يف احملرم كما قـال               
يوشك أن يرتع فيه وإنه من خيـالط الريبـة يوشـك أن    : "بعض روايات حديث النعمان   

  .)٢("جيسر

  :أسباب اختالفهم يف التحليل والتحرمي: رابعاً
  : لعدة أسباب هي إمجاالًيرجع سبب اختالف العلماء يف التحليل والتحرمي

 خفاء النص على بعض أهل العلم وذلك لقلة من نقله من الناس فمن مث مل يبلغ النص     – ١
  .مجيع العلماء

 ورود أكثر من نص يف املسألة الواحدة أحدها حيلل واآلخر حيرم فيبلغ طائفة مـن                – ٢
 يبلغ النـصان  العلماء أحد النصني دون اآلخر فيتمسكون مبا بلغهم ويعملون به، أو          

  .معاً من مل يبلغه التاريخ فيتوقف لعدم معرفته بالناسخ من املنسوخ
 عدم وجود نصاً صرحياً يف املسألة احملكوم فيها، وإمنا يؤخذ احلكم مـن عمـوم أو                 – ٣

  .مفهوم أو قياس، فمن مث ختتلف أفهام العلماء يف هذا
                                                        

 .١٧٣ ، ٤/١٧٢سبل السالم : انظر  )١(
  .٥٣احلديث سبق خترجيه ص  )٢(
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لماء يف محل األمر على الوجوب       وقد تكون املسألة ورد فيها أمر أو ي، فيختلف الع          -٤
  .)١(أو الندب، ويف النهي خيتلفون يف محله على التحرمي أو الكراهة

هذه أشهر األسباب املوجبة لتعدد األحكام يف املسألة الواحدة،كما سيتضح ذلـك            
  . - مبشيئة اهللا تعاىل –أكثر يف مبحث اخلالف يف فصل الحق 

 من عامل يوافق قوله احلق فيكون هو العامل         ومع هذا فالبد يف األمة    : "قال ابن رجب  
ذا احلكم وغريه يكون األمر مشتبهاً عليه وال يكون علماً ذا، فإن هذه األمة ال جتتمع                
على ضاللة وال يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فال يكون احلق مهجوراً غري معمول به              

فدل " ال يعلمهن كثري من الناس  ":  يف املشتبهات  rيف مجيع األمصار واألعصار وهلذا قال       
على أن من الناس من يعلمها وإمنا هي مشتبه على من مل يعلمها وليست مشتبه يف نفـس                 

  .األمر فهذا هو السبب املقتضي الشتباه بعض األشياء على كثري من العلماء

وقد يقع االشتباه يف احلالل واحلرام بالنسبة إىل العلماء وغريهم من وجـه             : "وقال
ما يعلـم سـبب   :  وهو أن من األشياء ما يعلم سبب حله وهو امللك املتيقن، ومنها آخر،

  .حترميه وهو ثبوت ملك الغري عليه

ال تزول إباحته إال بيقني زوال امللك عنه اللهم إال يف األبضاع عنـد مـن        : فاألول
  .يوقع الطالق بالشك فيه، أو إذا غلب على الظن وقوعه

وأما ماال يعلم له أصل ملك .ال بيقني العلم بانتقال امللك فيه   ال يزول حترميه إ   : والثاين
كما يف األشياء اليت جيدها اإلنسان يف بيته وال يدري هل هو له أو لغريه، فهذا مشتبه وال                  
حيرم عليه تناوله، ألن الظاهر إمنا يف بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه ويدل على            

  .)٢(متفق عليه"التمرة يف بيته فال يأكلها خشية أن تكون من الصدقة أنه جيد  "rذلك ما روي عنه 
                                                        

 .٦٥جامع العلوم واحلكم : جعرا  )١(
  .٦٠، واحلديث سبق خترجيه ، ص ٦٥جامع العلوم واحلكم : انظر  )٢(
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  يف حكم معاملة من اختلط ماله حالله حبرامه املبحث الثالث

  :ميكن أن نقسم ذلك  إىل ثالثة أقسام
 –رمحه اهللا   –إذا كان أكثر ماله احلرام، فذهب اإلمام أمحد بن حنبل           : القسم األول 

  . ينبغي أن يتجنبه إال أن يكون شيئاً يسرياً أو شيئاً ال يعرفومن وافقه إىل القول بأنه
إذا كان أكثر ماله احلالل جازت معاملته واألكل من ماله ويؤيد ذلك            : القسم الثاين 

  :ما يلي
يف جوائز السلطان ال بأس ا، ما       :  ما روى احلارث عن علي رضي اهللا عنه أنه قال          – ١

  . من احلراميعطيكم من احلالل أكثر مما يعطيكم
 وأصحابه يعاملون املشركني وأهل الكتاب مع عملهم بأم ال جيتنبـون     r أن النيب    – ٢

  .احلرام كله
ما اشتبه فيه األمر فهو شبهه والورع تركه وذا قال سفيان حيـث         : القسم الثالث 

  .ال يعجبين ذلك وتركه أعجب يل: قال
أكل منه ما مل يعرف أنه حرام       بأنه ال بأس أن ي    : وذهب الزهري ومكحول إىل القول    

بعينه، فإن مل يعرف يف ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فال بأس باألكل منه نـص          
  .عليه أمحد يف رواية حنبل

ما جاء عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا عالنيـة وال               : ويؤيد ذلك 
  .وه فإمنا اهلناء لكم والوزر عليهأجيب: يتحرج من مال خبيث يأخذه، يدعوه إىل طعام، قال

وقد صحح  " أجيبوه: ال أعلم له شيئاً إال خبيثاً أو حراماً، فقال        : "ويف رواية أنه قال   
  .اإلمام أمحد هذا عن ابن مسعود

إن كان املال كثرياً أخرج منه قـدر      : وقال اإلمام أمحد يف املال املشتبه حالله حبرامه       
 املال قليالً اجتنبه كله، وهذا ألن القليل إذا تناول منه احلرام وتصرف يف الباقي، وإن كان 
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  .شيئاً فإنه يتعذر معه السالمة من احلرام خبالف الكثري
ومنهم من محل ذلك على الورع دون التحرمي وأباح التصرف يف القليل والكثري بعد 

  .إخراجه قدر احلرام منه
  .)١( أهل الورعوذا قال بعض احلنابلة وبعض احلنفية وأخذ به قوم من

  .واألحوط يف الدين هو االجتناب. ولعل هذا هو الراجح 

  :املشكوك فيه
  :إذا علمت ذلك فاعلم أن املشكوك فيه على ثالثة أضرب

ما أصله احلظر كالذبيحة يف بلد فيها جموس وعباد أوثان يذحبون فهـذه ال              : األول
ل التحرمي، وال يزول إال بيقني      جيوز شراؤها مع إمكان أن يكون الذابح مسلماً، ألن األص         

  .أو ظاهر
  .ومثل ذلك إن كان فيها أخالط من املسلمني واوس مل جيز شراؤها لذلك

  .وألنه اجتمع مبيح وحاظر فغلب جانب احلاظر
إذا أرسلت كلبك   : " قال rواألصل يف ذلك حديث عدي بن حامت أن رسول اهللا           

  .)٢(متفق عليه"  تدري أيها قتلهفخالط كلباً مل يسم عليها فال تأكل، فإنك ال
  كاملاء جيده متغرياً ال يعلم أبنجاسة تغري أم بغريها؟: ما أصله اإلباحة: الثاين

فهو طاهر يف احلُكم؛ ألن األصل الطهارة فال تترك إال بيقني أو ظاهر، ومل يوجـد                
  .واحد منهما

                                                        
 .١١٥، الفتح املبني ٦٧، ٦٦جامع العلوم واحلكم : انظر  )١(
، ويف كتاب الـذبائح، بـاب صـيد    ٣/٥أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع، بيان تفسري الشبهات           )٢(

إذا غاب عنه يومني أو ثالثة، وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الصيد، باب الـصيد                املعراض، وباب الصيد    
 .٦٢، وانظر ما سبق ص١٥٣٠، ٣/١٥٢٩بالكالب املعلمة 
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خييل إليه يف    الرجل   rشكى إىل النيب    : واألصل يف ذلك حديث عبداهللا بن زيد قال       
  .)١(متفق عليه" ال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً: "الصالة أنه جيد الشيء قال

كرجل يف ماله حالل وحرام فهذا هو الـشبهة الـيت           : ماال يعرف له أصل   : الثالث
 أنه  rوعمالً مبا روي عن النيب      . األوىل تركها؛ ألنه اجتمع احلالل واحلرام فغلب احلرام       

  .)٢("لوال أين أخشى أا من الصدقة ألكلتها: "قطة فقالوجد مترة سا
  .)٣(وهذا من باب الورع واالحتياط

                                                        
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوضوء، باب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن، وباب من مل ير الوضوء                     )١(

   .٥٥،  ١/٤٦إال من املخرجني من القبل والدبر 
وأخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارته                 

 .١/٢٧٦تلك 
  .٦٠احلديث سبق خترجيه ص   )٢(
 .٣٧٤، ٦/٣٧٣املغين البن قدامة : انظر  )٣(
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  الفصل الرابع 
  االحتياطيف  

  :وفيه مباحث

  .يف معىن االحتياط والفرق بينه وبني الوسواس: املبحث األول  

  .يف األدلة على األخذ باالحتياط: املبحث الثاين  

  .حتياطيف حكم اال: املبحث الثالث  

  .يف أحوال االحتياط: املبحث الرابع  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٧٧  

  املبحث األول
  يف  معىن االحتياط والفرق بينه وبني الوسواس

  :معىن االحتياط: أوالً
  .مأخوذ من حوط حاطه حيوطه حوطاً وحياطه حفظه وتعهده: االحتياط يف اللغة

ثقـة،  أخذ يف أموره باألحزم، واحتاط الرجل لنفسه أي أخـذ بال          : واحتاط الرجل 
  .)١(واحلوطة واحليطة واالحتياط

  .)٢(طلب األحظ واألخذ بأوثق الوجوه: االحتياط: ويف املصباح
  .هو احلفظ واحلزم واألحظ: وبناء على ذلك يكون االحتياط يف اللغة

  :االحتياط يف االصطالح
حفـظ  : أما يف االصطالح فقد اختلفت عبارات العلماء يف حتديده فمنها؛ قـوهلم           

  .)٣(لوقوع يف املآمثالنفس عن ا
  .فعل ما هو أمجع ألصول األحكام وأبعد عن شوائب التأويل: وقيل
  .فعل ما يتمكن به من إزالة الشك: وقيل
  .التحفظ واالحتراز من الوجوه لئال يقع يف املكروه: وقيل
  .استعمال ما فيه احلياطة: وقيل
  .)٤(هو األخذ باألوثق من مجيع اجلهات: وقيل

                                                        
 .٧/٢٧٩) حوط(لسان العرب : انظر  )١(
 .١/١٨٩املصباح املنري : انظر  )٢(
 .١٢التعريفات : ظران  )٣(
 .٢٠كليات أيب البقاء : انظر  )٤(
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أن جتعل املعدوم كاملوجود واملوهوم كاحملقق، وما يـرى         : الحتياطا: وقال السبكي 
  .)١(على بعض الوجوه ال يرى إال على كلها

على هذا النحو جاءت عبارات املتقدمني يف تعريف االحتياط، ويف النظر يف هـذه              
  -:العبارات نالحظ

ت مثالً،  ركز على األخذ باحلوطة عن الوقوع يف املآمث كاحملرما        : أن التعريف األول  
  .فإن اإلنسان إذا احتاط هلذا اجلانب أخذ باحلوطة لنفسه وخرج من ورطات املآمث

فإنه يعطي نصوراً دقيقاً لالحتياط؛ ألنه يوحي بأن االحتياط هو األخـذ            : أما الثاين 
بأمجع أصول األحكام واألخذ مبا هو أبعد عن التأويل؛ ألن الغالب يف موارد االحتياط يف               

  .يف العبادات واملعامالتفروع األحكام 
فإنه نص يف إزالة الشكوك إلخراج األوهام فمن مث يستبعد الوسواس؛           : وأما الثالث 

  .ألنه ليس من االحتياط
جعل االحتياط يف اخلروج من املكروهات وعليه فجعله باحملرمات مـن    : وأما الرابع 

  .باب أوىل
تكون إىل املعىن اللغـوي     فأقرب ما   : وحنومها من التعاريف  : وأما اخلامس والسادس  

  .السابق
وهذه التعاريف لالحتياط كلها صحيحة وكل واحد منها يعرب به صاحبه عن األخذ             

  .باحلوطة يف األوامر والنواهي، بل ومبا هو أعم من ذلك كاألفعال
  .وما ذكره السبكي يعرب عن االحتياط أحسن تعبري

دوم كاملوجود املنافع املعقـود  مثال جعل املع: قال السبكي يف إيضاح تعريفه السابق    
  .عليها يف اإلجازة فإنا جنعلها كاملوجودة ونورد العقد عليها

                                                        
 .١/١١٠األشباه والنظائر للسبكي   )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٧٩  

  .أكثر أحكام اخلنثى املشكل: املوهوم اعول كاحملقق: ومثال
تارك صالة نسي عينها    : جعل ما يرى على بعض الوجوه ال يرى على كلها         : ومثال

  .)١(لرباءة يف نفس األمر حتصل بواحدةمن اخلمس، فإنا نوجب عليه اخلمس وإن كانت ا

  :الفرق بني االحتياط والوسواس: ثانياً
أن االحتياط االستقصاء واملبالغة يف  اتباع السنة،        : "قال ابن القيم يف الفرق بينهما     

 وأصحابه من غري غلو وجماوزة وال تقصري وال تفريط فهـذا          rوما كان عليه رسول اهللا      
  ". ورسولههو االحتياط الذي يرضاه اهللا

 وال أحد من    rفهو ابتداع ما مل تأت به السنة ومل يفعله رسول اهللا            : وأما الوسواس 
الصحابة، زاعماً أن يصل بذلك إىل حتصيل املشروع وضبطه كمن حيتاط بزعمه ويغـسل        
أعضاءه يف الوضوء فوق الثالثة فيسرف يف صب املاء يف وضوئه وغسله، ويصرح بالتلفظ  

اً أو مرة واحدة ويغسل ثيابه مما ال يتيقن جناسته احتياطاً، ويرغب عـن              بنية الصالة مرار  
  .الصالة يف نعله احتياطاً إىل إضعاف هذا مما اختذه املوسوسون ديناً وزعموا أنه احتياط

، وما كان عليه أوىل م، فإنه االحتياط        rوقد كان االحتياط باتباع هدي الرسول       
  .ياط وعدل عن سواء الصراطالذي من خرج  عنه فقد فارق االحت

واالحتياط كل االحتياط اخلروج عن خالف السنة ولو خالفت أكثر أهـل األرض             
  .)٢("بل كلهم

  :عليه يكون الفرق بني االحتياط والوسواس ما يلي
إن االحتياط هو لزوم السنة واملبالغة يف ذلك ولزوم ما عليه الصحابة من غري غلـو     

 rفهو ابتداع ما مل يشرعه اهللا ومل يفعله رسول اهللا           : واسأما الوس .وال تقصري وال تفريط   
وال أحد من أصحابه بزعمه أنه حيتاط لدينه كمن يغسل أعضاء الوضوء أكثر من ثـالث                

                                                        
  .١١١، ١/١١٠األشباه والنظائر البن السبكي : انظر  )١(
 .٣١٢الروح البن القيم : انظر  )٢(
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٨٠  

  .مرات زاعماً أن يف ذلك احتياطاً
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  املبحث الثاين 
  يف األدلة على األخذ باالحتياط

  : األدلة الدالة على االحتياطباإلضافة إىل األدلة السابقة على القاعدة نذكر بعض
  . اآلية)١() اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم(:  قوله تعاىل– ١

أمرنا باجتناب بعض ما ليس بإمث خشية    : هو أن اهللا سبحانه وتعاىل    : ووجه االستدالل   
  .)٢(من الوقوع فيما هو إمث وذلك هو االحتياط وهو استنباط جيد

إن احلالل : " يقولrمسعت رسول اهللا :  ما روى النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال – ٢
  .)٣(احلديث" بين وإن احلرام بين، وبينهما أمور مشتبهات

هذا احلديث وغريه من األحاديث السابقة اليت استدللنا ا على القاعدة، دليل على             
  .األخذ باالحتياط واحلث عليه فلريجع إليها

إذا استيقظ أحدكم من : " أنه قالr ما روى أبو سلمة عن أيب هريرة عن رسول اهللا – ٣
  .)٤("نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها فإنه ال يدري أين باتت يده

دل هذا احلديث على األخذ بالوثيقة والعمل باالحتياط يف العبادة، وذلك إن يـد              
 يده بالنجاسة وهو ال يعلم، فإذا غمسها يف إنـاء           النائم قد تأيت على مكان جنس فتتلوث      

  .تنجس، لكن هذه النجاسة ليست من باب اليقني لذلك أمرنا بالغسل احتياطاً
  .)٥(وذا يكون احلديث دليالً على االحتياط واألخذ به

                                                        
 .١٢سورة احلجرات، آية   )١(
  .٥٠، وما سبق ص١/١١٠األشباه والنظائر للسبكي : انظر  )٢(
  .٥٣ديث سبق خترجيه صاحل  )٣(
، وأخرجـه مـسلم يف كتـاب        ١/٥٢أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الوضوء، باب االستجمار وتراً             )٤(

 .١/٢٣٣الطهارة، باب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثاً ثالثاً 
 .١/٤٠، املمتع ١/٢٣١فتح الباري : انظر  )٥(
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ومحل أكثر العلماء احلديث يف غسل اليدين على االحتياط؛ ألنه عليه           :  قال البغوي 
فعلقه بأمر موهوم، وما علق باملوهوم      " فإنه ال يدري أين باتت يده     : "م قال الصالة والسال 
  .)١(ال يكون واجباً

.. ويف هذا احلديث داللة ملسائل كثرية يف مذهبنا ومذهب اجلمهور         : "وقال النووي 
منها استحباب األخذ باالحتياط يف العبادات وغريها مامل خيرج عن حد االحتياط إىل حد              

  .)٢("الوسوسة
يا نيب اهللا إنا بأرض قوم أهل كتـاب أفنأكـل يف            : قلت:  عن أيب ثعلبة اخلشين قال     – ٤

آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكليب الذي ليس مبعلم وبكليب املعلـم فمـا              
  يصلح يل؟

أما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدمت غرياه فال تأكلوا فيها وإن مل جتـدوا               : قال
  .)٣( ..."فاغسلوها وكلوا فيها

دل احلديث على أنه جيوز لإلنسان أن يستعمل آنية الكفار إذا مل جيد غريها لكـن                
  .ذلك مشروطاً بغسلها احتياطاً

وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار اليت ليست مـستعملة يف           : "قال ابن حجر  
ـ            ن النجاسة، فإنه جيوز استعماهلا ولو مل تغسل عندهم، وإن كان األوىل الغسل للخروج م

أن هذا احلـديث دل علـى العمـل     : واملقصود .)٤("اخلالف ال لثبوت الكراهة يف ذلك     
وأما بـاألمر بالغـسل حممـول علـى         : "وجاء يف الفتح قوله   .باالحتياط يف أمور الدين   

                                                        
 .١/٤٠٨شرح السنة : انظر  )١(
 .٣/١٧٩صحيح مسلم بشرح النووي : انظر  )٢(
  .٦/٢١٨أخرجه البخاري، يف كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس   )٣(

 .٣/١٥٣٠وأخرجه مسلم، يف كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب املعلمة   
 .٩/٥٢٤فتح الباري : انظر  )٤(
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  .)١("االستحباب احتياطاً مجعاً بينه وبني ما دل على التمسك باألصل

                                                        
 .نفس املرجع: انظر  )١(
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  املبحث الثالث يف  حكم االحتياط

 عبدالسالم  فصل خاص يف االحتياط يف جلب املصاحل ودرء املفاسـد             عقد العز بن  
  :وقسمه إىل أقسام

  :قسم يف املصاحل اليت أمر الشارع بتحصيلها، وينقسم إىل قسمني
  . مصاحل اإلجياب– ١  
  . مصاحل الندب– ٢  

  :وقسم يف املفاسد اليت أمر الشارع بدرءها وينقسم إىل قسمني
  . مفاسد الكراهة– ١  

  .مفاسد التحرمي – ٢  
  .والشارع حيتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحرمي كما حيتاط جللب مصاحل الندب واإلجياب

  :واالحتياط ضربان
االحتياط املندوب إليه ويعرب عنه بالورع كغسل اليدين ثالثاً إذا قـام مـن              : األول

ذ وكاجتناب  النوم قبل إدخاهلا يف اإلناء، وكاخلروج من خالف العلماء عند تقارب املأخ           
كل مفسدة مومهة وفعل كل مصلحة مومهة، فمن شك يف عقد من العقود أو يف شرط من  

  .شروطه، أو يف ركن من أركانه فليدعه بشروطه وأركانه
وكذلك من فرغ من عبادة مث شك يف شيء من أركاا أو شروطها بعد زمن طويل                

  .فالورع أن يعيدها، وحنو ذلك من األمثلة
 أن يدع ما يريبه إىل ماال يريبه، ومن ترك الشبهات فقد اسـتربأ    :وضابط ذلك كله  

  .لدينه وعرضه
االحتياط الواجب لكنه وسيلة إىل حتصيل ما حتقق حترميه، فإذا دارت املصلحة  : الثاين
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بني اإلجياب والندب، فاالحتياط محلها على اإلجياب ملا يف ذلك من حتقيق براءة الذمة، فإن    
 فقد حصل مصلحتها، وإن كانت مندوبة فقد حصل على مـصلحة  كانت عند اهللا واجبة   

  .الندب وعلى ثواب نية الواجب، فإن من يهم حبسنة ومل يعملها كتبت له حسنة
وإذا دارت املفسدة بني الكراهة والتحرمي فاالحتياط محلها على التحرمي، فإن كانت            

 اندفعت مفسدة املكـروه،     مفسدة التحرمي حمققة فقد فاز باجتناا، وإن كانت منفية فقد         
وأثيب على قصد اجتناب احملرم فإن اجتناب احملرم أفضل من اجتناب املكروه، كمـا أن               

  .فعل الواجب أفضل من فعل املندوب

  :أمثلة لالحتياط لتحصيل مصلحة الواجب
 إن من نسي صالة من مخس ال يعرف عينها فإنه يصلي اخلمس ليتوصل باألربع إىل                – ١

  .حتصيل الواجب
 إن من نسي ركناً من أركان الصالة ومل يعرف حمله، فإنه يبين على اليقني احتياطـاً                 – ٢

لتحصيل مصلحة الواجب والبناء على اليقني يكون بتقدير أشق األمرين واإلتيـان            
  .باألشق منهما

 إذا شكت املرأة هل الواجب عليها عدة وفاة أو عدة طالق فإـا تـأيت بالعـدتني       – ٣
  .يها بيقنيلتخرج عما عل

 إذا تعارض شهادتان يف كفر امليت وإسالمه، فإنا نغسله ونكفنه ونصلي عيه وندفنه              – ٤
  .يف مقابر املسلمني

  :أمثلة لالحتياط لدرء مفسدة احملرم
 إذا اشتبه إناء طاهر بإناء جنس، أو ثوب طاهر بثوب جنس وتعذر معرفـة الطـاهر                 – ١

  . النجس منهمامنهما، فإنه جيب اجتناما درءاً ملفسدة
 إذا اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية فإما حيرمان عليه، احتياطاً لـدرء مفـسدة               – ٢

  .نكاح األخت
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  :أمثلة لالحتياط لتحصيل مصلحة املندوب
 إن من نسي ركعتني من السنن الرواتب ومل يعلم أهي سنة الفجر أم سنة الظهر، فإنا                 – ١

  .نأيت بالسنتني
  .الوضوء ثالثاً أو اثنني، فإنه يأيت بالثالثة احتياطاً للمندوب من شك هل غسل يف – ٢

  :أمثلة لالحتياط لدرء مفسدة املكروه
  . أن ال يقوم اخلنثى عن ميني اإلمام-١
  . أن ال تقدم اخلنثى على الرجال– ٢
  .)١( أنه يكره للرجال أن يصلوا وراء اخلنثى يف الصفوف، ويف صف فيه خنثى– ٣

 هذه األقسام أمثلة كثرية وفرع على بعـض األمثلـة خـالف    وقد أورد العز على  
وناقش بعضها، وأكثر األمثلة اليت أوردها ال ختلو من خالف، وما أوردته مـن األمثلـة                

  .فاملقصود منه هو التمثيل فحسب
 ملا حتدث عن املسائل املتعلقة باالحتياط الواجـب         – رمحه اهللا    –كما أن ابن القيم     
راً مما به البأس ذكر طرفاً من هذه األمثلة وغريها وناقش يف بعضها         وترك ما ال بأس به حذ     

  :وذلك أن مدار هذه املسائل ثالث قواعد هي

  :هي اختالط املباح باحملظور: القاعدة األوىل 
  :هذه القاعدة تنقسم إىل قسمني

إذا فهـذا   . أن يكون احملظور حمرماً لعينه كالدم وامليتة والبول واخلمر وحنو ذلك          : األول
اختلط مع احلالل وظهر أثره فيه حرم تناول احلالل، وليس معىن ذلك إنه يكـون               
احلالل حراماً، فإن احلالل ال ينقلب حراماً ما دام وصفه باقياً، وإمنا حرم تناوله؛ ألنه      

                                                        
 .٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ٢/١٤قواعد األحكام : رانظ  )١(
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ال ميكن الوصول إليه إال بتناول احلرام، وهذا ال جيوز، وقد نص اإلمام أمحد علـى                
  .اء بأي شيء حيرم إذا ظهرت فيه النجاسةذلك حينما سئل عن امل

وقال حرم اهللا تعاىل امليتة والدم وحلم اخلرتير، فإذا خالطت هـذه            : وأجاب عن هذا    
  .املاء فمتناوله كأنه قد تناول هذه األشياء

  .هذا إذا ظهر أثر املخالط، لكن لو استهلك ومل يظهر أثره  
  :فهذا اختلف العلماء فيه على أقوال  
هو القول بالطهارة سواء كان املخـالط  : أنه إذا استهلكت ومل يظهر أثرها   : أرجحها  

مائعاً أو جامداً أو غريمها قليالً كان أو كثرياً، فمثالً لو وقعت قطرة من مخر يف مـاء     
فاستهلكت فيه مل حيد اإلنسان بشربه، وهذا ألن احلقيقة ملا استهلكت امتنع ثبـوت              

حلقيقة للغالب فيتعني ثبوت أحكامه؛ ألن األحكام       االسم اخلاص ا فانتفى االسم وا     
  .تتبع احلقائق واألمساء

فهـذا ال   . أن يكون حمرماً لكسبه، ال أنه حرام يف عينه كالدرهم املغصوب مـثالً            : الثاين
يوجب اجتناب احلالل وال حترميه بل إذا خالط ماله حرام أخرج مقدار احلرام وحل              

  .)١(الباقي

  :اشتباه املباح باحملظوروهي : القاعدة الثانية
  .يف حالة اشتباه املباح يف احملظور، فال خيلو إما أن يكون له بدل أو ال يكون له بدل

فإن كان له بدل ال اشتباه فيه انتقل إليه وترك احملظور، فمثالً إذا اشتبه املاء الطاهر                
يف أحـدمها   بالنجس انتقل إىل البدل، وهو التيمم، ولو اشتبها عليه يف الشرب اجتهـد              

  .وشربه
وكذلك لو اشتبهت ميتة مبذكاة انتقل إىل غريها ومل يتحر فيها فإن تعـذر عليـه                 

                                                        
 .٢٥٨، ٣/٢٥٧بدائع الفوائد : انظر  )١(
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  .االنتقال ودعته احلاجة اجتهد 
ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إىل نساء مل يشتبه فيهن، فإن كان بلداً كبرياً حترى               

  .ونكح، وهكذا

  :وهي قاعدة الشك: القاعدة الثالثة
  :شك الواقع يف املسائل يكون على نوعنيواعلم أن ال

  .شك سببه تعارض األدلة واألمارات: أحدمها
 –شك يعرض للمكلف بسبب اشتباه أسباب احلكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله          : الثاين

  . )١( -كما سيأيت بيان ذلك 

                                                        
 . وما بعدها٣/٢٥٧بدائع الفوائد : انظر  )١(
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  املبحث الرابع 
  يف أحوال االحتياط

  :نياالحتياط يف األحكام الشرعية يأيت على حالت
  .إذا تعرض للمكلف شبهة يف احلكم الشرعي: احلالة األوىل
  .إذا تعرض للمكلف شك يف احلكم الشرعي: احلالة الثانية

  .هاتان احلالتان يف الغالب هي اليت يكون فيها االحتياط
  :ميكن أن جنعلها قسمني: أما احلالة األوىل 

 الشارع غري ظاهر مـن       الشبهة اليت تقع يف احلكم الشرعي مبعىن أن حكم        : أحدمها
الدليل على وجه العلم أو الظن وهذه الشبهة متوجهة إىل نفس احلكم الشرعي من حل أو     
حرمة أو غري ذلك من أقسام احلكم الشرعي، واالشتباه يف هذا القسم حيصل من تعارض               

ال يعلمهن كثري من    : "rاألدلة حبيث ال يصل اتهد إىل ترجيح ويدل عليه مفهوم قوله            
، )١( - كما سبق    –، حيث دل احلديث أن معرفة حكمها ممكنة لكن لبعض الناس            "لناسا

فتكون الشبهة حاصلة يف حق من مل يظهر له احلكم من الدليل والطريق املوصل للحكم يف       
هذه احلالة هو الترجيح بطرقه املعروفة، ويف حالة عدم التوصل إىل ترجيح فال خيلو األمر               

  :من ثالثة أقوال
  .التوقف إىل وجود املرجح: لاألو

  .التساقط والرجوع إىل الرباءة األصلية: الثاين
  .التخيري بينهما يف العمل، كما هو معروف يف موطنه: الثالث

  .ويف حالة وقوع مثل هذه الشبهة فالعمل يكون على االحتياط يف كل موطن حبسبه

                                                        
  .٥٣ما سبق ص : انظر  )١(
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م من حيث دخوله حتت     الشبهة اليت ترد على احملكوم فيه الذي هو حمل احلك         : ثانيها
حكم الشارع من حل وحرمة أو غري ذلك، فاحلكم معلوم من حيث الوجوب أو احلرمة               
وحنومها ولكن اشتبه األمر يف دخول هذه القضية حتت هذا احلكم الـشرعي، فالـشبهة               

  .ورادة على حمل احلكم وذلك كاشتباه ميتة مبذكاة أو حمرمة بأجنبيات
اختالط احلالل باحلرام حبيث ال يتميز أحـدمها عـن   ومنشأ هذه الشبهة يف الغالب   

  .اآلخر واالشتباه قد يقع يف عدد غري حمصور من اجلانبني أو من أحدمها أو بعدد حمصور
أن حتديد احملصور من غري احملصور غري ممكن على وجه          : وقد ذكر الغزايل يف اإلحياء    

واحد وعسر على النظـار     التحديد وإمنا يضبط بالتقريب ، فكل عدد اجتمع على صعيد           
حصرهم وعدهم مبجرد النظر كألف وحنوه فهو غري حمصور، وما سـهل علـى النـاظر          
حصرهم وعدهم كالعشرة وحنوهم فهو احملصور وبني الطرفني أوساط متشاة تلحق بأحد            

  .)١(الطرفني بالظن، وما وقع الشك فيه استفيت فيه القلب
  :واعوهذا القسم ميكن أن جنعله على ثالثة أن

االشتباه بعدد حمصور كما لو اختلط ميتة مبذكاة أو بعشر مذكيات،           : النوع األول 
أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة أو تزوج أحد األختني مث تلتبس فهذه شبهة جيب اجتناا               

  .باإلمجاع؛ ألنه ال جمال لالجتهاد والعالمات يف هذا النوع
صور، كما لو اختلطت أختـه مـن      اشتباه حرام حمصور حبالل غري حم     : النوع الثاين 

الرضاع أو عشر أخوات من الرضاع وحنو ذلك بنسوة بلد كبري فال يلزم ذا اجتنـاب                
نكاح نساء أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن وال يعلل هذا بكثرة احلالل؛ إذ يلزم                  

الغلبـة  عليه أن جيوز النكاح إذا اختلط واحدة حرام بتسع حالل وال قائل به بل العلـة                 
  .واحلاجة مجيعاً

وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً ال يلزمه ترك الـشراء واألكـل                
                                                        

 .٣٣٨، رفع احلرج ١٠٨، األشباه والنظائر للسيوطي ٩٣، ٢/٩٢إحياء علوم الدين : انظر  )١(
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٩١  

 جمن وغل واحد عباءة مل مينع أحد شراء اـان           rويعلم هذا بأنه مل سرق يف زمن النيب         
والعباء يف الدنيا، وكذلك يعرف أن يف الناس من يرايب يف الدراهم والدنانري ومـا تـرك                 

  . الدراهم والدنانري بالكليةrول اهللا رس
وكذلك إذا اشتبهت دراهم مباحة مبحرمة بسبب غصب أو سرقة، وحنو ذلك هذا             
ال يوجب اجتناب احلالل وال حترميه بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منـه أخـرج     

  .)١(مقدار احلرام وحل الباقي بال كراهة، سواء كان املخرج عني احلرام أو نظريه
وذلك كاختالط األمـوال    : أن خيتلط حرام ال حيصر حبالل ال حيصر       : النوع الثالث 

املباحة باألموال احملرمة، فإنك جتد األموال اليت يف أيدي الناس ويف أسواقهم فيها املغصوب 
  .واملسروق والربوي وحنو ذلك وخيتلف ذلك قلة وكثرة حبسب ورع الناس وتقواهم

 حصره ال مينع من التعامل يف تلك األسـواق، مـا مل         فهذا االختالط الذي ال ميكن    
تقترن بتلك األعيان عالمات تدل على أنه من احلرام فإنه مل يكن يف العني عالمة تدل على           

  .)٢(أنه من احلرام فتركه ورع وأخذه حالل ال يفسق به آكله
ـ       الل على أن االحتياط يف مجلته مطلوب فيما علم أمره وحتقق فيه بيقني اختالط احل

باحلرام أو ظن غالب وذلك بقرائن وعالمات توصل إىل ذلك، كما لو كان مع فساق ال                
يتورعون عن اقتراب املنهيات أو كما لو كان يف غري ديار اإلسالم، أما إذا كان يف بـالد        
املسلمني ومل يظهر ما يدل على االشتباه فال ينبغي التدقيق واإلحلـاح يف األسـئلة مـع                 

  .)٣(صل يف املوجود يف أسواق املسلمني احللاملسلمني؛ إذ األ
وقد حتدث الغزايل والنووي يف هذه املسألة وبسطا القول فيها وقررا أن األزمنة على    
اختالف درجات الصالح فيها ال ختلو من مثل هذا وال ميتنع مبثله التعامل، وقال الغـزايل       

                                                        
 .٣/٢٥٧، بدائع الفوائد ٢/٩٢ إحياء علوم الدين: انظر  )١(
 .٢/٩٢إحياء علوم الدين : انظر  )٢(
 .٣٤٠، رفع احلرج ٢/٩٣إحياء علوم الدين : انظر  )٣(
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٩٢  

  .)١("ويدل على ذلك األثر والقياس"

  :األثر: أوالً
 واخللفاء الراشدين بعده؛ إذا كانت أمثـان اخلمـور          rيف زمن رسول اهللا     ما علم   

ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة خمتلطة باألموال، وكذا غلول األموال، وكذا غلـول              
  .)٢("أول ربا أضعه ربا العباس: " عن الربا؛ إذ قالrالغنيمة، ومن الوقت الذي ى عنه 

 r يتركوا شرب اخلمر وسائر املعاصي وقد قال         ما ترك الناس الربا بأمجعهم كما مل      
  .)٣("إن فالناً جير يف النار عباءة قد غلها: "

وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدا فيه خرزات من خرز اليهود ال تساوي درمهني قد              
  .)٤("غلها

 األمراء الظلمة ومل ميتنع أحـد منـهم عـن      rوكذلك أدرك أصحاب رسول اهللا      
ثالثة أيام وكان مـن   ق بسبب ب املدينة وقد بها أصحاب يزيد      الشراء والبيع يف السو   

ميتنع من تلك األموال مشاراً إليه بالورع واألكثرون مل ميتنعوا مـع االخـتالط وكثـرة                
األموال املنهوبة يف أيام الظلمة ومن أوجب ما مل يوجبه السلف الصاحل وزعم أنه تفطن من      

  .الشرع ما مل يتفطنوا له فهو موسوس

                                                        
 .٩/٣٣٤، اموع ٢/٩٣إحياء علوم الدين : انظر  )١(
 .٢/٨٨٩، )١٢١٨ح (rأخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب حجة النيب   )٢(
 .٥/٣٣أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   )٣(
من حديث خالد اجلهين أن رجـالً مـن         ) ٢٧١٠ح(أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف تعظيم الغلول             )٤(

فـتغريت وجـوه    "/ صلوا على صاحبكم  : " فقال r تويف يوم خيرب فذكروا ذلك لرسول اهللا         rأصحاب النيب   
من خرز ليهـود ال يـساوي       ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً     " إن صاحبكم غل يف سبيل اهللا     :  "فقال. الناس لذلك 

  .٣/٦٨". درمهني
  .٤/٦٤وأخرجه النسائي يف كتاب اجلنائز، باب الصالة على من غل   
 .٥/١٩٣، ٤/١١٤وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند   
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  :القياس: انياًث
 وخرب العـامل؛ إذ     وأما القياس فهو أنه لو فتح هذا الباب ال نسد باب مجيع التصرفات            

الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه يف شروط الشرع يف العقود ويؤدي ذلـك ال        
  .)١(حمالة إىل االختالط

ور وقد حتدث الشيخ الغزايل عن هذا املوضوع باستفصال مؤيداً ذلك ببعض الـص            
  .الدالة على عدم املنع

واحلاصل هو القول جبواز التعامل يف حالة اختالط احلالل باحلرام، الذي ال حصر له          
ما مل تدل القرينة على أن هذا الشيء بعينه حرام ويدل على ذلك األثر والقيـاس كمـا                  

  .سبق
  :إذا تعرض للمكلف شك يف احلكم الشرعي: احلالة الثانية

 أنه ليس يف الشريعة شيء مشكوك فيه، وإمنا يعـرض الـشك           :ينبغي أن نعلم أوالً   
للمكلف بسبب تعارض األدلة واألمارات عنده فتصري املسألة هلذا السبب مشكوك فيهـا     
بالنسبة إليه ورمبا تكون ظنية لغريه أو له يف وقت آخر، وتكون قطعية عند آخرين، فكون           

ا بل هو أمر يعرض هلا عند إضافتها إىل         املسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفاً ثابتاً هل         
حكم املكلف، وكما حيصل الشك لتعارض األدلة واألمارة عند املكلف، كذلك حيـصل             
الشك للمكلف بسبب اشتباه أسباب احلكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله أو لعدم معرفته  

  .)٢(بالسبب القاطع للشك
و اإلباحة، فيحتاط املكلف لنفسه فإذا طرأ عند املكلف الشك يف احلرمة والوجوب أ    

فال خيرج عن عهدة الواجب إال بيقني أو ظن غالب، وكذلك احلرص على البعـد عـن                 
إا جيتـذا   : مواطن احلرام واملكروه، واألمر يف احلرام ظاهر، أما املكروهات، فقد قالوا          

                                                        
 .٢/٩٣إحياء علوم الدين : انظر  )١(
 .٢٧٢، ٣/٢٧١بدائع الصنائع : انظر  )٢(
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٩٤  

ام، فمـن   إن املكروه عقبة بني العبد وبني احلـر       : جانب الفعل وجانب الترك، وكما قيل     
استكثر من املكروهات تطرق للحرام، ألنه تصري لديه جرأة على ارتكاب املنهي عنـه يف              

  .اجلملة كما سيأيت
ويف املقابل فإن احلرص واحملافظة على املندوبات يؤدي إىل احملافظة على الواجبات،            
ومن شك يف اإلباحة كما لو رمي صيداً جرحه وسقط يف ماء، فشك هل مـات بـسب                

  .أو املاء فإنه يعمل باالحتياط كما سيأيتاجلرح 
أن ينظر يف طروء الشك واألصل قبل طروء الشك هل هو احلل         : والضابط يف ذلك  

أو احلرمة أو الوجوب أو اإلباحة ومدة قوة املعارض لألصل، وميكن أن جنعل ذلك أربعة               
  :أقسام

لل فهذه الشبهة أن يكون التحرمي معلوماً من قبل مث يقع الشك يف احمل        : القسم األول 
  .جيب اجتناا وحيرم اإلقدام عليها

ما لو رمي صيداً فيجرحه ويقع يف املاء فيجده ميتاً وال يـدري أمـات             : مثال ذلك 
 لعدي بن   rبالغرق أو باجلراحة، فهذا حرام؛ ألن األصل التحرمي، ويرتل هذا على قوله             

  .ك كل ما كان أصله احلظرويرتل على ذل .)١("ال تأكله فلعله قتله غري كلبك: "حامت
أن يكون احلل معلوماً واحملرم مشكوكاً فيـه فهـذا حكمـه احلـل          : القسم الثاين 

  .استصحاباً للحال قبل الشك
إن كان هذا غراباً    : وطار طائر، فقال أحدمها   : إذا نكح امرأتني رجالن   : مثال ذلك 

بس أمر الطائر فال يقضى     إن مل يكن غراباً فامرأيت طالق، والت      : فامرأيت طالق، وقال اآلخر   
بالتحرمي يف واحد منهما وال يلزمهما اجتناما ولكن الورع اجتناما وتطليقهما، وقد أمر      

، باالجتناب يف رجلني كانا قد تنازعـا         مكحول باالجتناب يف هذه املسألة وأفىت الشعيب      
: قال اآلخر احسدنا زوجته طالق ثالثاً، ف    : فقال اآلخر . أنت حسود : فقال أحدمها لآلخر  

                                                        
  .٥٦سبق خترجيه ص  )١(
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  .نعم، وأشكل األمر
فإن أرادوا اجتناب الورع فصحيح، وإن أرادوا التحرمي احملقق فال وجه له؛ إذ ثبت              

  .يف املياه والنجاسات واألحداث والصلوات أن اليقني ال جيب تركه بالشك وهذا يف معناه
كل إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً فأش: "؛ أنه قال  rوجاء يف احلديث الصحيح عنه      

رواه (عليه أخرج منه شيء أم ال؟ فال خيرج من املسجد حىت يسمع صوتاً أو جيـد رحيـاً      
  .)١ ()مسلم

أن يكون األصل التحرمي ولكنه طرأ ما أوجب حتليله بظن غالب فهو    : القسم الثالث 
والراجح يف هـذا    . مشكوك فيه والغالب حله إن استند غلبة الظن إىل سبب معترب شرعاً           

  .االجتناب فمن الورعهو احلل، أما 
أن يرمي الصيد فيغيب مث يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى سهمه ولكن       : مثال ذلك 

حيتمل أنه مات بسبب آخر، فإن ظهر عليه أثر غري أثر السهم، فإنه يلحق بالقسم األول،                
وإن مل يظهر شيء من ذلك وإمنا مل يوجد سوى جرح السهم فهو حالل، ألن هذا اجلرح                 

  .، وقد حتقق واألصل أنه مل يطرأ غريه عليه والطروء مشكوك فيه فال يؤثرسبب ظاهر
لكن الورع اجتنابه، فإن األئمة والعلماء قد يفتون باحلل يف أشياء ويتورعون عنـها       
يف أنفسهم، وهذا شيء معلوم، فمثالً األمام مالك رمحه اهللا يقول بنجاسة جلد امليتة بعـد             

 ما عدا املاء فإنه عنده يدفع النجاسة ما مل يتغري ولكنه كان             الدبغ فال يستعمل يف املائعات    
  .يتقى املاء يف خاصة نفسه

ألن أخـر   :  روي أما قاال   – رمحهما اهللا    –وهذا اإلمام أيب حنيفة وسفيان الثوري       
  .من السماء أهون علي من أين أفيت بتحرمي قليل النبيذ وما شربته قط

                                                        
 يف كتاب احليض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلـدث فلـه أن                   ذا اللفظ أخرجه مسلم     )١(

 .١/٢٧٦يصلي بطهارته تلك 
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٩٦  

  .)١(رعوا عنه يف أنفسهمفعملوا بالترجيح يف الفتيا وتو
أن يكون احلل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان حمـرم بـسبب   : القسم الرابع 

معترب يف غلبة الظن شرعاً فريفع االستـصحاب ويقـضى بـالتحرمي؛ إذ بـان لنـا أن                  
  .االستصحاب ضعيف وال يبقى له حكم مع غالب الظن

رياً، فإنه حيتمل أن يكون تغـريه       ما لو وجد اإلنسان ماء من مياه الغدران متغ        : مثال
بطول املكث أو بالنجاسة فيستعمله، ولو رأى حيواناً يبول فيه من ذوات البول النجس مث      
وجده متغرياً، واحتمل أن يكون بالبول أو بطول املكث مل جيز استعماله إذ صار البـول                

  .)٢(املشاهد داللة مغلبة الحتمال النجاسة
تعارض األصل والظـاهر،    : مات وأشباهها إىل قاعدة   وترجع هذه املسائل والتقسي   

فإذا تعارض أصالن أو أصل وظاهر وجب النظر يف الترجيح فإن ترد يف الـراجح فهـي          
مسائل القولني، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بال خالف، وإن ترجح دليـل األصـل     

  .)٣(حكم به بال خالف
إذا اجتمـع   : ية بينه وبني قاعـدة    وذا العرض ملبحث االحتياط تتبني العالقة القو      

احلالل واحلرام غلب احلرام، وإن األخذ باالحتياط مطلب نفيس فكـثري مـن العلمـاء               
  .يأخذون به، يف حظوظ أنفسهم، أما يف حالة الفتيا فقد يفتون خبالفه

ومن املعلوم أن األخذ باالحتياط مطلوب ما مل يوقع صاحبه يف الوسـواس، فـإن               
 ذلك ليس من الورع بل االحتياط الذي يؤدي إىل الوسواس قد يوقـع      االحتراز املوقع يف  

صاحبه يف أخطار عظيمة يصعب التخلص منها، فلينظر اإلنسان يف حالة التـورع عـن               
  .األشياء اليت يتورع عنها على حنو التفصيل السابق يف مباحث االحتياط، واهللا أعلم

                                                        
 .١/٣٠٠شرح صحيح البخاري للعيين : انظر  )١(
 .٦٦، ٦٥، جامع العلوم واحلكم ١١٤، ٧٣، الفتح املبني ٩٠، ٢/٨٩إحياء علوم الدين : انظر  )٢(
، األشـباه والنظـائر   ١/١٤، واألشباه والنظائر للـسبكي      ١١٤الفتح املبني   ،  ٦٦جامع العلوم واحلكم    : انظر  )٣(

 .٦٤للسيوطي 
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  الفصل اخلامس 
  اخلالف واخلروج منه يف 

  :بحثانوفيه م

  .يف اخلالف: املبحث األول  

  .يف اخلروج من اخلالف: املبحث الثاين  
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  املبحث األول
  يف اخلــــــالف

  :وفيه فروع

  .يف حقيقة اخلالف: الفرع األول  

  .يف أنواع اخلالف: الفرع الثاين  

  .يف أسباب اخلالف: الفرع الثالث  

  .فقهيةيف موقف العلماء من االختالفات ال: الفرع الرابع  

  .يف االحتياط يف املسائل اخلالفية: الفرع اخلامس  
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  الفرع األول يف حقيقة اخلالف

  .)١(هو منازعة جترى بني املتعارضني لتحقيق حق أو إلبطال باطل: اخلالف
واالختالفات الفقهية اليت توجد يف كتب الفقه، هي عبارة عن بيـان ملـا ورد يف                

جلهود العلماء اليت بـذلوها يف النظـر يف األدلـة           الكتاب والسنة من أحكام، فهي مثرة       
  .الشرعية

االجتهاد هو بذل اهود يف استخراج األحكام الشرعية من         : لذلك قال األصوليون  
  .األدلة الشرعية

أدرك العلماء حقيقة هذه االختالفات الفقهية فدونوها يف مؤلفام وبينوا أن يف هذه          
  .االختالفات رمحة لألمة

ما أحـب أن    : "ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي اهللا عنه أنه قال          ويؤيد ذلك   
أصحاب رسول اهللا مل خيتلفوا؛ ألنه لو كان قوالً واحداً كان الناس يف ضيق، وإم أئمـة                 

  .)٢("يقتدى م، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان يف سعة
ائل اليت ظهر إن أكثر صور االختالف بني الفقهاء وال سيما يف املس: "وقال الدهلوي

فيها أقوال للصحابة يف اجلانبني كتكبريات التشريق وتكبريات العيدين ونكـاح احملـرم،             
  .إمنا هو ترجيح أحد القولني. وتشهد ابن عباس وابن مسعود وحنو ذلك

  .وكان السلف ال خيتلفون يف أصل املشروعية، وإمنا اختالفهم يف أوىل األمرين
 بأن الصحابة خمتلفون، وأم مجيعاً علـى اهلـدي،          وقد عللوا كثرياً من هذا الباب     

ولذلك مل يزل العلماء جيوزون فتاوى املفتني يف املسائل االجتهادية ويسلمون قضاء القضاة    

                                                        
 .١٠١التعريفات : انظر  )١(
 .٦٠ -٢/٥٩أخرجه اخلطيب يف كتاب الفقيه واملتفقه   )٢(
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١٠٠  

  .)١("ويعملون يف بعض األحيان خبالف مذهبهم
  .هذا هو حقيقة اخلالف الفقهي يف املسائل الفقهية

والسنة، ال كما يتصور بعض الناس أـا        إذ هو عبارة عن بيان ملا ورد يف الكتاب          
  .آراء شخصية يف دين اهللا جل وعال

                                                        
 .١٥٩، ١/١٥٨حجة اهللا البالغة : انظر  )١(
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١٠١  

  الفرع الثاين يف أنواع اخلـــــــــــــالف

اختالف تنـوع، واخـتالف   : اخلالف الواقع بني فقهاء املسلمني ينقسم إىل قسمني     
  .تضاد

  :اختالف التنوع: النوع األول
تناقضة بل ميكن العمل بالكل فتكـون  هو ما كانت فيه اخلالفات غري متضادة وال م 

  .األقوال كلها صحيحة
مثل وجوه القراءات وأنواع التشهدات واألذكار فمن قرأ مـثالً يف           : وهذا النوع 

 فال يكـون    )ملك يوم الدين  ( وهو يعلم صحة قراءة من قرأ        )مالك يوم الدين  (الفاحتة  
  .هذا مناقضاً هلذا

 –عاً من تشهد ابن عباس أو تشهد عمر ومن يتشهد بتشهد ابن مسعود وال يرى مان
  . أو غريها من الصيغ الواردة–رضي اهللا عنهم 

بل اتفق العلماء على جواز كل منهما وإمنا اختالفهم يف اختيار كل منهم ملا يـراه                
  .األفضل العتبارات يراها

وهذا النوع من اخلالف مهم، وذلك أن الناس ختتلف قدرام وأفهامهم واستعداد            
م لنوع معني من العمل أمر فطري، فمثالً أنت ختتار هذا النوع وفالن خيتار غريه               كل منه 

  .وذلك على حسب استطاعة كل منهم، فيكون فيه تيسري عليهم
ومبا أن هذا النوع من اخلالف ثابت فينبغي على اإلنسان أن يفعل هذا مرة وهـذا                

حضر للقلب؛ ألن اإلنسان إذا مرة ليأيت بالسنن كلها فيكون يف ذلك إحياء للسنة؛ وألنه أ     
التزم شيئاً معيناً صار عادة له حىت أنه إذا وصل إىل موضع ذلك الـذكر أو الـدعاء يف                   

  .الصالة جرى على لسانه وهو ال يشعر سواء كانت الصالة فريضة أو نافلة
فإذاً من مثرات هذا التنويع أنه يكون سبباً حلضور القلب يف العبادة صالة كانت أو               



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

  .غريها

  :اختالف التضاد: النوع الثاين
هو أن تكون األقوال متضادة يف شيء واحد فكل قـول حيكـم             : اختالف التضاد 

  .ببطالن القول اآلخر، فيقول بعضهم حبرمته، وبعضهم اآلخر حبله
بأنه حالل، ومنهم مـن     : فمثالً شرب قليل من النبيذ املسكر كثريه، منهم من قال         

  .بأنه حرام: قال
ن اخلالف واقع بني املسلمني وإن احلق واحد ومن خالفه خمطيء، وقد            وهذا النوع م  

  .دل على وقوعه الكتاب والسنة واإلمجاع
 وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نفَشت فيه         (: فمن الكتاب قوله تعاىل   

 ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مافَ) ٧٨(غَنلْمعا وكْما حنيا َآتكُلانَ وملَيا ساهنم١()فَه(.  
" إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجـر          : "rقوله  : ومن السنة 

  .)٢(رواه مسلم
  .وهو حديث تلقته األمة بالقبول

هر أما اإلمجاع فإن الصحابة رضي اهللا عنـهم اشـت  : "وأما اإلمجاع فقال ابن قدامة     
  :عنهم يف وقائع ال حتصى إطالق اخلطأ على اتهدين من ذلك

أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن       : " يف الكاللة  – رضي اهللا عنه     –قول أيب بكر    
  .)٣("اهللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه بريئان

                                                        
 .٧٨سورة األنبياء، آية   )١(
  .٣/١٣٤٢ بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ أخرجه مسلم، يف كتاب األقضية، باب  )٢(

 .٨/١٥٧وأخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ   
  .٦/٢٢٣أخرجه البيهقي يف كتاب الفرائض، باب حجب األخوة واألخوات من قبل األم   )٣(

  .٢/٢٦٤ض، باب الكاللة وأخرجه الدار قطين، يف كتاب الفرائ  
= ١٠٢  
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١٠٣  

  .)١ (..."وعن ابن مسعود يف قصة يروع  مثل ذلك
  .)٢(ري وهذا اتفقا منهم على أن اتهد خيطئوأمثال ذلك كث

  :وهذا النوع من اخلالف يتنوع إىل نوعني

  :اختالف سائغ غري مذموم: األول
وهذا النوع كثري من أهل العلم من يقيده باخلالف يف الفروع، ولعل األوىل أن يقيد             

 سواء كان ذلـك     ما مل خيالف نصاً من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس اجللي            : بأنه
  .)٣(يف الفروع أو العقائد

أما التفريق  : "ويؤيد عدم التفريق بني الفروع والعقائد قول شيخ اإلسالم ابن تيمية            
بني نوع وتسميته مسائل األصول وبني نوع وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له    

ني، وإمنا هو مأخوذ عن     أصل ال عن الصحابة وال عن التابعني هلم بإحسان وال أئمة املسلم           
  .)٤("املعتزلة وأمثاهلم من أهل البدع

  :اختالف غري سائغ مذموم: الثاين
                                                        

= 

  .١٠/٣٠٤وأخرجه عبدالرزاق يف مصنفه يف كتاب الفرائض، باب الكاللة   
  .١/١٩٩وأخرجه اخلطيب يف كتاب الفقيه واملتفقه   
  .وهذا األثر أعله ابن حزم باالنقطاع؛ ألن الشعيب مل يدرك عمر فقد ولد بعده بعشرة أعوام  
 .٢٢٣املعترب للزركشي : انظر  

لترمذي، يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف الرجل يتزوج املرأة فيموت عنـها قبـل أن يفـرض هلـا                  أخرجه ا   )١(
  .حديث حسن صحيح: ، وقال٣/٤٥٠

  .٢/٢٣٧وأخرجه أبو داود، يف كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ومل يسم صداقاً حىت مات   
  .١٠٠ – ٦/٩٨وأخرجه النسائي يف كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغري صداق   
 .١/٦٠٩وأخرجه ابن ماجة يف كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج وال يفرض هلا فيموت على ذلك   

 .٤٢٤، ٢/٤٢٣روضة النظار : انظر  )٢(
 .٢/٤١٤روضة الناظر مع شرحها نزهة اخلاطر : انظر  )٣(
 .٣٤٧ – ٢٣/٣٤٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   )٤(
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١٠٤  

  .وهذا النوع كثري من أهل العلم يقيده باخلالف يف العقائد
أن يقيد بأنه ما مل خيالف نصاً من الكتاب أو الـسنة أو اإلمجـاع أو                : ولعل األوىل 

د أو الفروع الفقهية؛ ألن هناك كثري من الفروع         القياس اجللي سواء كانت ذلك يف العقائ      
الفقهية فيها نصوص من الكتاب والسنة واإلمجاع كوجوب الـصالة والـصيام وحنـو              

  .)١(ذلك

                                                        
 .٢٨، ٢٧، أسباب اختالف الفقهاء ١٥/٢٥ني فقه اخلالف بني املسلم: انظر  )١(
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١٠٥  

  الفرع الثالث يف أسباب اخلـــــــالف

االختالف الذي ينشأ بني العلماء سواء كان ذلك يف عصر الصحابة أو من بعـدهم      
  . من العلماء قدمياً وحديثاً إلفرادها بالبحث والتأليفله أسباب كثرية دفعت كثرياً

وقد اختلف العلماء يف بيان هذه األسباب إىل جممل يف هذا األسباب ومفصل هلـا،               
  :ولعلنا نعرض هلا بصورة جمملة

  .اختالفهم يف ثبوت النص وعدم ثبوته: السبب األول
ص إذا كان صـحيحاً     من املعلوم أن املرجع األول للحكم الشرعي هو النص، والن         

  .وصرحياً ساملاً من املعارض ثبت به احلكم بال خالف
أن للنص قواعد وضوابط رمسوها الستنباط األحكـام، وهـذه          : ومن املعلوم أيضاً  

القواعد والضوابط، خيتلف األئمة فيها، كما خيتلفون يف تطبيقها فمن هذه الضوابط على             
  :سبيل املثال 

  .ستور اختالفهم يف حكم خرب امل– ١
من يعترب املستور عدالً، ومنهم من يعتربه كالفاسق وحيتج بروايته احتياطاً يف  :: فمنهم  

  .ثبوت األخبار
 اختالفهم يف حجية احلديث املرسل، فمنهم من حيتج به، ومنهم من ال حيـتج بـه،                 – ٢

ومنهم من فرق بني مراسيل القرن الثاين والثالث ومن بعدهم، ومنـهم مل يفـرق،               
  .من ال حيتج به، إال إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة وحنو ذلكومنهم 

 اختالفهم يف أثر إنكار الراوي للحديث الذي رواه، فمنهم من يعمل به، ومنهم من               – ٣
  .ال يعمل به

  .وذا يتضح أثر هذا السبب يف اختالف الفقهاء

  :نياختالف العلماء يف فهم النص الشرعي وهذا يرجع إىل سبب: السبب الثاين
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١٠٦  

  .يعود إىل النص نفسه: أحدمها

  .يعود إىل اتهد: وثانيهما

فإنه من املعلوم املقرر أن اللغة العربية فيها ألفـاظ صـرحية            : أما ما يعود إىل النص    
  .الداللة، وأخرى حمتلمة كاأللفاظ املشتركة وحنوها

  .لفظة القرء، تأيت مبعىن احليض، ومبعىن الطهر، وما معاً: فمثالً

  .ك أن احلكم الشرعي خيتلف تبعاً لذلك وهكذا كثري من ألفاظ العربيةوال ش

فهذا واضح لوضوح االختالف والتفاوت يف العقول       : وأما ما يعود إىل اتهد نفسه     
  .واألفهام، فما يفهمه ذاك غري ما يفهمه هذا

  .)١("ال يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريظة: "rقوله : ومن أمثلة ذلك

 صلى يف الطريق ملا دخل وقت العصر، ومنهم من أخر الصالة حىت خرج          فمنهم من 
  . أحداً وحنوهrوقتها وصالها يف بين قريظة، ومل يعنف 

االختالف يف اجلمع والترجيح بني النصوص، فالنصوص الـشرعية         : السبب الثالث 
بعـض  تتعارض ظواهرها، فمن مث خيتلف العلماء يف اجلمع بينها أو يف ترجيح بعضها على      

  .فينشأ اخلالف

حياول بعضهم اجلمع بني األدلة والعمل ا مجيعاً، فإذا تعذر اجلمع جلئوا إىل              : فمثالً
  .الترجيح ما أمكن؛ ألن هذا التعارض إمنا هو بالنسبة إىل فهم اتهد

                                                        
 من األحزاب وخمرجه إىل بـين قريظـة         rأخرجه البخاري يف صحيحه ، يف كتاب املغازي ، باب مرجع النيب               )١(

٥/٥٠.  
، يف كتاب اجلهاد والسري، باب املبادرة بالغزو وتقدمي أهم األمـرين            )١٧٧٠ح" (الظهر"وأخرجه مسلم بلفظ      

 .٣/١٣٩١املتعارضني 
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١٠٧  

  .أما حقيقة األمر فأنه ال تعارض يف الشريعة

هـذا  .  مصادر التـشريع   االختالف يف القواعد األصولية، وبعض    : السبب الرابع 
السبب من أهم أسباب االختالف يف الفروع؛ وذلك الختالف العلماء يف حجية بعـض              

  .مصادر التشريع وبعض القواعد األصولية

فاختالف العلماء يف االحتجاج يف بعض مصادر التشريع، كاختالفهم يف عمل أهل            
  . املرسلة وغريهااملدينة، وقول الصحايب، وشرع من قبلنا، واالستحسان واملصاحل

كما اختلفوا يف االحتجاج يف بعض القواعد األصولية، كخالف احلنفية يف العمـل             
باملفهوم دون اجلمهور، وكخالفهم أيضاً يف إمكان محل العام على اخلاص، ومحل املطلـق              

باألخذ بعمل الراوي إذا عمل خبالف ما رواه، وأمثال ذلك كـثري        : على املقيد، وكقوهلم  
  .)١(ثر يف اختالف العلماء يف الفروع الفقهيةمما له أ

                                                        
، أثر اخلالف يف القواعد األصـولية يف  ٣٢، دراسات يف االختالفات الفقهية  ٧٣أسباب اختالف الفقهاء    : انظر  )١(

 . وما بعدها٣٨اختالف الفقهاء 
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١٠٨  

  يف موقف العلماء من االختالفات الفقهية الفرع الرابع 

تبني مما سبق أن اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية أمر طبيعي، وذلك لتفـاوت              
  .األذهان واألفهام، ولكون بعض النصوص حمتملة، فإذا كان األمر كذلك

  ؟فما موقف العلماء من ذلك
  :اختلف العلماء يف موقفهم من االختالفات على قولني

أن اختالف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من األئمة رمحة واسعة،           : القول األول 
  .وجائز ملن نظر يف اختالفام أن يأخذ مبا شاء منها ما مل يعلم أنه أخطأ

  .)١(وافقهموذا قال عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن حممد وسفيان الثوري ومن 
  :ومما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي

لقد نفع اهللا باختالف أصحاب الـنيب  : " ما جاء عن القاسم بن حممد بن أيب بكر قال – ١
r                 يف أعماهلم، ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال رأى أنه يف سعة، ورأى أن خري 

  .)٢("منه قد عمله
 مل  rما أحب أن أصحاب رسـول اهللا        : "قال ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه          – ٢

خيتلفوا؛ ألنه لو كان قوالً واحداً كان الناس يف ضيق وإم أئمة يقتدى م، فلو أخذ      
  .وأمثال ذلك كثري. )٣("رجل بقول أحدهم كان يف سعة

  .وهذا املذهب ضعفه مجاعة من أهل العلم ورفضه آخرون
 فهو خطأ وصـواب والواجـب عنـد       أن اختالف العلماء إذا تدافع    : القول الثاين 

اختالفهم طلب الدليل، فإن استوت األدلة وجب امليل مع األشبه بالكتاب والسنة، فإذا مل         
                                                        

  .٥٩ – ٢/٥٨الفقيه واملتفقه : انظر  )١(
 .٦٠ -٢/٥٩أخرجه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه   )٢(
 .أخرجه اخلطيب يف نفس املوضع  )٣(
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١٠٩  

  .يتبني ذلك وجب التوقف
وذا قال مالك والشافعي وهو قول الليث بن سعد واألوزاعي وأيب ثور ومجاعة من          

  .أهل العلم والنظر
  :ويؤيد ذلك ما يلي

:  فقال rسئل مالك عن اختالف أصحاب رسول اهللا        : "أنه قال  شهب ما جاء عن أ    – ١
  ".خطأ وصواب فانظر يف ذلك

 rمسعت مالكاً والليث يقوالن يف اختالف أصحاب رسول اهللا        : " وقال ابن القاسم     – ٢
  .ناس فيه توسعة ليس كذلك إمنا هو خطأ وصواب: ليس كما قال

  .)١("إذا جاء االختالف أخذنا فيه باألحوط: بلغين أن الليث بن سعد قال: " قال حيىي– ٣
  .وأمثال ذلك كثري

وبعد هذا العرض الذي حكاه ابن عبد الرب من مواقف السلف مـن االختالفـات               
  .الفقهية

 رجع بعـضهم    rأن القول الثاين أرجح ويؤيد ذلك أن أصحاب رسول اهللا           : يتبني
  .م خطأ وصوابإىل بعض، ورد بعضهم على بعض، فدل على أن االختالفات عنده

إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فلـه          : "rوالدليل على ذلك قوله     
  .فاحلديث دليل على أن اتهد خيطئ ويصيب.)٢(رواه مسلم" أجر

هذا القول جيد إذا أمكن األخذ باالحتياط؛ ألن        :نأخذ باالحتياط : وأما قول بعضهم  
لكن يف بعض األحيان ال ميكـن       . النهي الترك االحتياط يف مقام الطلب الفعل، ويف مقام        

  .األخذ باالحتياط

                                                        
 . وما بعدها٧٥ ، دراسات يف االختالفات الفقهية ٨٨ – ٢/٨٧جامع بيان العلم وفضله : انظر  )١(
 .٩٨احلديث سبق خترجيه ص  )٢(
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١١٠  

  يف  االحتياط يف املسائل اخلالفية : الفرع اخلامس

سبق بيان معىن االحتياط، وإن من معانيه أنه لزوم السنة واملبالغة يف ذلك ولزوم ما               
  .عليه الصحابة من غري غلو وال تقصري وال تفريط

  الفية هل هو ممكن أوال ؟لكن االحتياط يف املسائل اخل
  :قد يكون ممكناً وقد يكون غري ممكن

  :أما إمكانه
فإن االحتياط ممكناً فيما كان األصل وجوبه، أما إذا كان األصل عدمه فال احتياط              

  .يف إجيابه
مث ما كان سبيله االحتياط فقد ذكر اإلمام أمحد وغريه أنه ليس بالزم، وإمنا هو على             

اب، وذلك ألننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا يف غري االحتياط من سبيل الورع واالستحب 
  .)١(حيث تأثيم الناس بالترك، واالحتياط هو أال تأثيم

  :أما عدم إمكانه
  .فإن االحتياط يكون أحياناً غري ممكن يف املسائل اخلالفية

األحـوط  خالف العلماء يف املتيمم إذا شرع يف الفريضة مث وجد املاء فهل             : فمثالً
  إبطال صالته، أو األحوط أن يبقى يف الصالة ولو كان املاء موجوداً؟

  .فالعمل باالحتياط هنا متعذر؛ ألنه إن قيل  األحوط البطالن
  .إن األحوط عدم اخلروج من الفريضة: قيل

  :ومن أمثلة ذلك أيضاً
إذا خالف العلماء يف وقت صالة العصر، فعند أيب حنيفة ال يدخل وقت العصر إال               

                                                        
 .٦/٣١٦املمتع   )١(
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١١١  

  .صار ظل كل شيء مثليه
  .خيرج الوقت االختياري إذا صار ظل كل شيء مثليه:وعند مجهور العلماء

  .األحوط أن يتأخر حىت يصري ظل كل شيء مثليه فأنت آمث عند اجلمهور: فإن قيل
  .)١(األحوط أن تقدم كنت عند أيب حنيفة آمثاً: وإن قيل

                                                        
 .١/٣٤٣املمتع : انظر  )١(
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١١٢  

  

  

  املبحث الثاين 
  ــــــالفيف اخلروج من اخلــــــــ

  :وفيه فروع

  .يف اخلروج من اخلالف: الفرع األول  

  .يف أفضلية اخلروج من اخلالف: الفرع الثاين  

  .يف شروط مراعاة اخلالف: الفرع الثالث  

  .يف االعتداد باخلالف: الفرع الرابع  

  .يف مسائل متعلقة باخلروج من اخلالف: الفرع  اخلامس  
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١١٣  

  فيف اخلروج من اخلال: الفرع األول

سبق بيان معىن اخلالف وحقيقته، واملراد باخلروج من اخلالف، أنه إذا وجد خالف،    
  .فأمكن اإلنسان أن يتقي اخلالف حبيث يفعل أو يترك األحوط تورعاً فله ذلك

اخلـروج مـن    : القاعدة الثانية عشرة  : "وعرب  السيوطي يف أشباهه عن ذلك فقال       
  .)١("اخلالف مستحب

حتياط يف الدين ونبذ اخلالف يف مسائل اخلطب فيها يـسري،           وهذه القاعدة مآهلا اال   
فإذا كان ترك بعض املستحبات يؤدي إىل مصلحة راجحة، فاألوىل تركها كما ترك النيب              

r        تغيري بناء البيت ملا رأى يف إبقائه من تأليف القلوب، حيث قال r  يف حديث عائـشة 
 لنقضت الكعبة   –بكفر  :  الزبري  قال ابن  -لوال قومك حديث عهدهم،     : "رضي اهللا عنها  

  .)٢("فجعلت هلا بابني
ما روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه صلى أربعاً فقيـل           : ومما يؤيد نبذ اخلالف   

  .)٣("اخلالف شر: عبت على عثمان، مث صليت أربعاً، فقال: "له
  .إين ألكره اخلالف: ويف رواية للبيهقي

داهللا بن مسعود صلى متماً خلف عثمـان        هو أن عب  : ووجه الداللة يف هذه الرواية    
  .رضي اهللا عنه توقياً من اخلالف مع أنه نازعه يف املسألة واعترض عليه

فهذا اإلمام أمحد بن حنبل كان يرى الوضـوء مـن           : وقد جرى األئمة على ذلك    
  .)٤(الرعاف واحلجامة

                                                        
 .١١٦األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )١(
خبار خمافة أن يقصر فهم بعض النـاس عنـه   أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم باب من ترك بعض األ       )٢(

 .١/١٩٩فتح الباري :  ، وانظر٤١ – ١/٤٠فيقعوا يف أشد منه 
 .٢/١٩٩، )١٩٦٠ح ( أخرجه أبو داود يف كتاب املناسك، باب الصالة مبىن،   )٣(
 .١/١٨٤املغين : انظر  )٤(
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١١٤  

  فإن كان اإلمام قد خرج منه الدم ومل يتوضأ هل تصلي خلفه؟: فقيل له
  .)١(كيف ال أصلي خلف األمام مالك وسعيد بن املسيب رمحهم اهللا: لفقا

  .هذا وأمثاله كثري يف أقوال السلف وأفعاهلم

                                                        
  .١٥٩ -١/١٥٨حجة اهللا البالغة : انظر  )١(
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١١٥  

  الفرع الثاين يف أفضلية اخلروج من اخلالف

: اشتهر عند كثري من العلماء أن اخلروج من اخلالف أوىل وأفضل كما قال السبكي            
سبه الفقيه جممعاً عليه مـن أن اخلـروج مـن           اشتهر يف كالم كثري من األئمة ويكاد حي       "

األولوية واألفضلية إمنـا    : "اخلالف أوىل وأفضل وقد أشكل بعض احملققني على هذا وقال         
تكون حيث سنة ثابتة، وإذا اختلفت األمة على قولني قول باحلل وقول بالتحرمي واحتاط              

 ال يكون فعله ذلـك      املستربئ لدينه وجرى يف فعله على الترك حذراً من ورطات احلرمة          
سنة؛ ألن القول بأن هذا الفعل متعلق الثواب من غري عتاب على الترك قول مل يقل بـه                  

  .)١("أحد؛ ألن األئمة كما ترى بني قائل باإلباحة، وقائل بالتحرمي فمن أين األفضلية
 باجتناب ما اختلف يف     – أي من اخلالف     –يستحب اخلروج منه    : "وقال الزركشي 

 ما اختلف يف وجوبه، إن قلنا كل جمتهد مصيب جلواز أن يكون هو املصيب،               حترميه وفعل 
إن املصيب واحد، ألن اتهد إذا كان جيوز خالف ما غلب علـى ظنـه               : وكذا إن قلنا  

  .)٢("ونظر يف متمسك خمالفه فرأى له موقعاً، فينبغي له أن يراعيه على وجه
بأن أفضليته ليست لثبوت سنة وأنا أجيب عن هذا : "أجاب السبكي عن ذلك بقوله 

خاصة فيه بل لعموم االحتياط واالسترباء للدين وهو مطلوب شرعاً مطلقاً فكان القـول              
بأن اخلروج أفضل ثابت من حيث العموم واعتماده من الورع املطلوب شرعاً، فمن ترك              

  .)٣("لعب الشطرنج معتقداً حله خشية من غائلة التحرمي فقد أحسن وتورع
ولكن احملققني من العلماء من أصحابنا وغريهم على أن هذا ليس           : "رجبوقال ابن   

 فإن من مسائل االختالف ما ثبت فيه عن النيب – يعين اخلروج من اخلالف    –على إطالقه   
r                  ـا وإن مل تكـن تلـكرخصة ليس هلا معارض فاتباع تلك الرخصة أوىل من اجتنا 

                                                        
 .١١٢ – ١/١١١سبكي األشباه والنظائر لل: انظر  )١(
  .١٢٨ – ٢/١٢٧املنثور يف القواعد : انظر  )٢(
 .١/١١٢األشباه والنظائر البن السبكي : انظر  )٣(
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١١٦  

وهذا كمن تـيقن الطهـارة وشـك يف     الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك،        
، )١("ال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحيـاً        : " أنه قال  rاحلدث، فإنه صح عن النيب      

وال سيما إن كان شكه يف الصالة فإنه ال جيوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض    
  .العلماء يوجب ذلك

ة خبالفها فاألوىل ترك وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل األم          
العمل ا، وكذا لو كان  قد عمل ا شذوذ من الناس واشتهر يف األمة العمل خبالفها يف                  
أمصار املسلمني من عهد الصحابة رضي اهللا عنهم فإن األخذ مبا عليه عمل املسلمني هـو        

  .)٢("املتعني
 صحيحاً تثبت به    ولكن التعليل باخلالف ليس تعليالً    : "وجاء يف الشرح املمتع قوله    

األحكام الشرعية، وهلذا كلما رأيت حكماً علل به للخروج من اخلالف، فإنه ال يكـون               
تعليالً صحيحاً، بل نقول اخلالف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص حتتمله،                
فإنه يراعى جانب اخلالف هنا ال من أجل أن فالناً خالف ولكن من أجل أن النـصوص                 

  . جتنبه من باب االحتياطحتتمله فيكون
وإال لزم القول بالكراهة يف كل مسألة فيها خالف، خروجاً من اخلالف ولكانـت              

  .)٣("املكروهات كثرية جداً؛ ألنك ال تكاد جتد مسألة إال وفيها خالف

  :أقسام اخلالف
إطالق األفضلية غري مسلّم؛ ألن اخلالف خيتلف قوة وضـعفاً وميكـن أن نقـسم               

  :اماخلالف إىل أقس
  . أن يكون اخلالف يف التحليل والتحرمي، فاخلروج من اخلالف باالجتناب أفضل– ١

                                                        
  .٧٣احلديث سبق خترجيه ص   )١(
 .١٠٣جامع العلوم واحلكم ص  )٢(
 .٦/٤٢٧الشرح املمتع : انظر  )٣(
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١١٧  

  . أن يكون اخلالف يف االستحباب واإلجياب فالفعل أفضل– ٢
 أن يكون اخلالف يف الشرعية كقراءة البسملة يف الفاحتة فإا مكروهة عند مالـك               – ٣

صالة الكسوف على اهليئة املنقولة     رمحه اهللا، واجبة عند الشافعي رمحه اهللا، وكذلك         
يف احلديث، فإا سنة عند الشافعي، وأنكره أبو حنيفة رضـي اهللا عنـه فالفعـل                

  .)١(أفضل
فالزركشي قسم اخلالف إىل هذه األقسام كما ترى فجعل االجتنـاب يف القـسم              

  .األول أفضل، ويف القسمني األخريين الفعل أفضل
  .سألة اخلروج من اخلالفوقد ناقش شيخ اإلسالم ابن تيمية م

ولو قال قائل نتزه عن هذا األجل اخلالف فيه، فإن من           : "... فقال يف بعض املواطن   
املاء إذا وقعت فيه جناسة جنسته وإن كان كثرياً إال أن يكون مما ال              : أهل العراق من يقول   

ـ ... تبلغه النجاسة ويقدر وزنه مبا ال يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف اآلخـر             در وق
فهذا االختالف يورث شبهة يف املـاء إذا        ... بعضهم ذلك بعشرة أذرع يف عشرة أذرع      

  .وقعت فيه جناسة
، فأما إذا   rاالختالف إمنا يورث شبهة إذا مل تتبني سنة رسول اهللا           : قيل هلذا القائل  

إن اهللا حيب : " أرخص يف شيء وقد كره أن نترته عما رخص فيه وقال لنا rتبينا أن النيب    
  .)٢(" يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيتهأن

 واهللا ورسوله أحق أن نرضيه ولـيس لنـا أن           rفإن ترتهنا عنه عصينا رسول اهللا       
 لشبهة وقعت لبعض العلماء، كما كان عام احلديبية، ولو فتحنا هذا  rنغضب رسول اهللا    

ابن عباس، ولكنا   الباب لكنا نكره ملن أرسل هدياً أن يستبيح ما يستبيحه احلالل، خلالف             
نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل خلالف أيب هريرة، ولكنا نكره تطيب احملـرم قبـل                

                                                        
 . ٢/١٢٨املنثور يف القواعد : انظر  )١(
 يف كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمـضان للمـسافر يف غـري                 أخرجه مسلم يف صحيحه،     )٢(

 ".عليكم برخصة اهللا الذي أرخص لكم: " بلفظ٢/٧٨٦.. معصية
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١١٨  

الطواف خلالف عمر وابنه ومالك، ولكنا نكره له أن يليب إىل أن يرمـي اجلمـرة بعـد                 
  .التعريف خلالف مالك وغريه

تبني لـه   فأما من تبلغه السنة من العلماء وغريهم وت       ... ومثل هذا واسع ال ينضبط    
 وال يرغب عـن سـنته   rحقيقة احلال فلم يبق له عذر يف أن يترته عما رخص فيه النيب   

  .)١( ..."ألجل اجتهاد غريه
أن ما اختلف فيه العلماء وأراد اإلنسان أن حيتاط فيـه           : "... وقال يف موضع آخر   

  :فهو نوعان
  .لما اتفقوا فيه على جواز األمرين ولكن تنازعوا أيهما أفض: أحدمها

ما تنازعوا فيه يف جواز أحدمها وكثري مما تنازعوا قد جـاءت الـسنة فيـه                : الثاين
: وال جتوز املتعة، وقيل   : ال جيوز فسخ احلج إىل العمرة، بل قيل       : باألمرين، مثل احلج، قيل   

  ...بل ذلك واجب والصحيح أن كليهما جائز
الـذي عليـه   ال جيوز، بل جيب الفطر والـصحيح    : وكذلك الصوم يف السفر قيل    

  ...اجلمهور جواز األمرين
أن ما جاءت به السنة على وجوه كاآلذان واإلقامة وصالة اخلـوف      : واملقصود هنا 

  .واالستفتاح فالكالم فيه من مقامني
يف جواز تلك الوجوه كلها بال كراهة وهذا هو الصواب وهو مذهب أمحد             : أحدمها

  .وغريه يف هذا كله
عض تلك الوجوه لظنه أن السنة مل تأت بـه أو أنـه             ومن العلماء من يكره وحيرم ب     

  ...منسوخ
  . من أنواع متنوعةrوهو أن ما فعله النيب : املقام الثاين

                                                        
  .٦٣ ، ٦٢/ ٢١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١١٩  

 يف أن يفعل هـذا تـارة     rإن بعض تلك األنواع أفضل فاالقتداء بالنيب        : وإن قيل 
  .)١( ..."وهذا تارة، أفضل من لزوم أحد األمرين وهجر اآلخر

ون كالم الزركشي يف تقسيمه للخالف إىل هـذه األقـسام           وبناء على ما سبق يك    
الثالثة وترتيل األحكام عليها غري مسلم، بل األوىل هو فعل ما جاءت بـه الـسنة ولـو         
تعددت السنة يف مسألة واحدة بأكثر من وجه، فإننا نعمل بالكل هذا تارة وهذا تارة وال                

، كما سبق يف أنواع اخلـالف     يصح لنا أن نفعل بعض وجر البعض اآلخر حبجة اخلالف         
  .وإن من أنواعه خالف التنويع، وما كان من هذا القبيل يفعل هذا مرة وذاك أخرى

 فاملقام مقام ترجيح بني األدلة ويف       – كما سبق    –أما إذا كان اخلالف خالف تضاد       
حالة عدم إمكان الترجيح ينظر هل من املمكن اخلروج من  اخلالف عن طريق االحتياط               

 غري املمكن، فإن أمكن اخلروج من اخلالف بال حمذور فعلنا ذلك، وإن مل ميكـن مل               أو من 
 يف مبحث االحتياط يف املـسائل اخلالفيـة، واهللا   – قريباً – كما سبق –يبق إال الترجيح    

  .أعلم

                                                        
  .٣٣٧ ، ٣٣٦، ٢٢/٣٣٥فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٢٠  

  يف شروط مراعاة اخلالف: الفرع الثالث

د لذلك من شـروط     ينبغي أن نعلم أنه ليس اخلروج من اخلالف أوىل مطلقاً بل الب           
  :وهي كالتايل

  :الشرط األول
أن يقوى مدرك اخلالف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معـدوداً مـن               

  .اهلفوات والسقطات، ال من اخلالفيات اتهدات
أنه ال نظر إىل القائلني من اتهـدين بـل إىل أقـواهلم             : ومما ينبغي التنبيه عليه هنا    
 بالقوة ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنـة           ومداركها قوة وضعفاً، ونعين   

  .بسبيلها النتهاض احلجة ا فإن احلجة لو انتهضت ا ملا كنا خمالفني هلا
فمن قوى مدركه اعتد خبالفه، وإن كانت مرتبته يف االجتهاد دون مرتبة خمالفـه،              

رك بعـضهم يف    ومن ضعف مدركه مل يعتد خبالفه وإن كانت مرتبته أرفع، ورمبا قوى مد            
  .بعض املسائل دون بعض، بل هذا ال خيلو عنه جمتهد

مث اعلم أن قوة املدرك وضعفه مما ال ينتهي إىل اإلحاطة به إال األفراد وقـد يظهـر                
الضعف أو القوة بأدىن تأمل وقد حيتاج إىل تأمل وفكر والبد أن يقـع هنـا خـالف يف                   

  .االعتداد به ناشئاً عن املدرك قوي أو ضعف
  .ما ذهب إليه داود، من قوله يف التغوط يف املاء الراكد:  ما يظهر ضعفهمثال

ال ربا إال يف النسيئة املنصوصة، وكثري من أقوال شاذة منقولة عن كثري من              : وقوله
  .اتهدين

إنـه ال   : الصوم يف السفر، فإن داود قـال      : ومثال ما تردد النظر يف قوته وضعفه      
  .يصح

ل، هل الفطر أفضل خروج من خالفه، أو ال؟ والراجح أن  ومن مث اختلفوا يف األفض    



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٢١  

  .)١(األفضل الفطر ملن يتضرر بالصوم، والصوم ملن ال يتضرر به
أن ظاهر كالم القفال مراعاة اخلالف، وإن ضعف املآخـذ، إذا           : وذكر الزركشي 

 :إذا نقص من القلتان شيء يسري ووقع فيهما جناسة، قـال          : "كان فيه احتياطاً، فإنه قال    
ينبغي أن يقلد من يقول القلتني مخسمائة رطل حتديداً، فإذا نقص شيء ووقع فيها جنـس                

  .وكأنه رأى استحباب اإلعادة للخروج من اخلالف... تأثرت، وحينئذ يتيمم مث يقضي
 عن املتوىل أنه يستحب التحجيل يف التيمم؛ ألن األزهـري         : ونقل الزركشي أيضاً  

 عن هذا اخلالف، هذا مـع ثبـوت األحاديـث           يرى وجوب مسح مجيع اليد للخروج     
  .)٢(الصحيحة باالقتصار على الكفني

  .وهذا غري مسلّم يبينه النقل السابق عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

  :الشرط الثاين
أن ال يؤدى اخلروج من اخلالف إىل حمذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحام أمر                

  .مكروه أو حنو ذلك
 يف الصالة ومل يبال برأي من قال بإبطاله الصالة من احلنفية؛         ومن مث سن رفع اليدين    

  .)٣( من رواية حنو مخسني صحابياrًألنه ثابت عن النيب 

  : الشرط الثالث
  .أن ال يوقع مراعاة اخلالف يف خالف آخر

ومن مث كان فصل الوتر أفضل من وصله ومل يراعى خالف أيب حنيفـة؛ ألن مـن                 
  .)٤(العلماء من ال جيوز الوصل

                                                        
 .١١٣ – ١١٢/ ١النظائر للسبكي األشباه و: انظر  )١(
  .١٣١ – ٢/١٣٠املنثور يف القواعد : انظر  )٢(
 .١٣٧، األشباه والنظائر للسيوطي ١/١١٢األشباه والنظائر للسبكي : انظر  )٣(
 .١٣٧األشباه والنظائر للسيوطي   )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٢٢  

ويف وجه عندنا أن الوصل أفضل للخروج من خالفه لكنه ضـعيف   : وقال للسبكي 
لكونه يتوقف على أن يكون بقية العلماء جييزون الوصل وإال فال حيصل اخلـروج مـن                

  .)١("اخلالف مطلقاً وبتقدير جتويزهم ال يلزم؛ ألن الوصل يلزم منه سنة ثابتة

  :الشرط الرابع
أنه كان يغسل أذنيه     رق اإلمجاع كما نقل عن ابن سريج      أن ال يؤدى مراعاته إىل خ     

مع الوجه وميسحهما مع الرأس ويفردمها بالغسل مراعاة ملن قال أما من الوجه أو الرأس       
  .)٢(أو عضوان مستقالن فوقع يف خالف اإلمجاع إذ مل يقل أحد باجلمع

  .)٣(كما حكى ابن جرير وغريه اإلمجاع على صحة طهارة من ترك مسحهما

  :الشرط اخلامس
أن يكون اجلمع بني املذاهب ممكناً، فإن مل ميكن فال يترك الراجح عند معتقده ملراعاة    
املرجوح؛ ألن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهـو ال جيـوز                  

  .قطعاً
ما روي عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه يف اشتراط املصر اجلامع يف انعقاد              : مثال ذلك 

ة، ال ميكن مراعاته عند من يقول إن أهل القرى إذا بلغت العدد الذي ينعقـد بـه                  اجلمع
  .اجلمعة لزمتهم وال جيزيهم الظهر فال ميكن اجلمع بني القولني

أول : ما روي عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه أنه يقـول          : ومن األمثلة على ذلك أيضاً    
 من يقول إن هذا آخر وقـت        وقت العصر مصري ظل الشيء مثليه، ال ميكن مراعاته عند         

العصر مطلقاً ويصري بعده قضاء، وإن كان هذا القول ضعيفاً إال أنه ال ميكن اخلروج من                

                                                        
 .١/١١٢األشباه والنظائر للسبكي   )١(
 .٢/١٣١املنثور يف القواعد : انظر  )٢(
 .١/٢٠٦حاشية الروض املربع : انظر  )٣(
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١٢٣  

  .)١(هذا اخلالف
ويضعف اخلروج من اخلالف إذا أدى إىل املنع من العبادة لقول           : "مث قال الزركشي  

  .)٢("املخالف بالكراهة أو املنع
 أن العمرة ال تتكـرر يف الـسنة وأن ذلـك            ما روي عن اإلمام مالك    : مثال ذلك 

مكروه، وقول أبو حنيفة أا تكره للمقيم مبكة يف أشهر احلج وليس التمتع مشروعاً له،               
إا حترم، فال ينبغي للشافعي مراعاة ذلك لضعف املأخذ للقولني، وملا يفوتـه             : ورمبا قالوا 

  .)٣("من كثرة االعتمار وهو من القربات الفاضلة

                                                        
 . ١٣٢، ٢/١٣١املنثور يف القواعد : انظر  )١(
 .١٣٢نفس املرجع   )٢(
 .١٣٣نفس املرجع   )٣(
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١٢٤  

  يف االعتداد باخلـــــــالف: لرابعالفرع ا

اخلالف قد يعتد به ويكون له حظ من النظر وقد ال يعتد به فال يلتفت إليـه كمـا       
  .سبق يف ذكر أنواع اخلالف

فإذا قوي املدرك اعتد باخلالف، فإذا اعتد به ومل يلزم من اخلـروج منـه حمـذور                 
  .استحب اخلروج منه

أمـا إذا مل يكـن      "شروط ملراعاة اخلالف    وقال الرزكشي بعد أن ذكر مجلة من ال       
ولذلك أمثلـة   . )١("كذلك، فينبغي اخلروج من اخلالف، ال سيما إذا كان فيه زيادة تعبد           

  :كثرية منها ما يلي
يستحب استيعاب الرأس باملسح من للخروج من خالف املوجب له، : " قال للسبكي  – ١

  .)٢("وباإلجياب قال بعض أصحابنا
ال يعتد خبالف من قال إنه يقتصر باملسح على جزء من الرأس؛     وهذا القول ضعيف و     

 كان ميسح مجيع رأسه وفعلـه بيـان         rإذ مسح مجيع الرأس واجب لآلية، وألنه        
  .)٣(لآلية

ومل يصح عنه يف حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه وليس : قال أبو داود   
بعض الناس مـن مـسح   يف القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس وما يفعله   

  .بعض الرأس خطأ خمالف للسنة امع عليها

                                                        
 .٢/١٣٣املنثور يف القواعد : انظر  )١(
 .١/١١٤األشباه والنظائر للسبكي : انظر  )٢(
من ) وامسحوا برؤوسكم (: عاىلوكما جاء يف صحيح البخاري يف كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله لقوله ت               )٣(

مث مسح رأسه بيديه فأقبل     : "...  حيث سئل عنه فقال    rحديث عبداهللا بن زيد يف بيانه لصفة وضوء رسول اهللا           
 – ١/٥٤"  ما وأدبر بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب ما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه مث غسل رجليه                   

٥٥.  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٢٥  

اتفق األئمة كلهم على أن السنة مسح مجيع الرأس كمـا ثبـت ذلـك يف                : وقال  
  .)١(rاألحاديث الصحيحة واحلسنة عن النيب 

 يندب اإلتيان باملضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة ويف الوضوء باعتبار وجوما            – ٢
  .)٢( غسل اجلنابة ووجوما عند احلنابلة يف كلتا الطهارتنيعند احلنفية يف

أنا :  يستحب أن ال يقصر يف أقل من ثالثة أيام لذلك، كما نقل عن الشافعي أنه قال                – ٣
  .)٣(ال أحب أن أقصر يف أقل من ثالثة أيام احتياطاً على نفس

لك ليس بثابت لكن ظاهر القرآن إباحة القصر ملن ضرب يف األرض، أما التحديد بذ            
بنص وال إمجاع وال قياس وال حجة لتحديده بل احلجة مع من أباح القـصر لكـل            

  .)٤(مسافر
 انتفاء التحرمي يف استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط لوجود الساتر، فاألدب            – ٤

  .أن ال يستقبلها وال يستدبرها؛ ألنه قبل باحلرمة مع الساتر
اء يف أثناء الصالة املغنية عن القضاء كصالة املسافر فال تبطل، غري       إذا رأى املتيمم امل    – ٥

أن الصحيح إن قطعها ليتوضأ أفضل ألن فيه خروجاً من خالف من حـرم عليـه                
  .االستمرار

األفضل : وقيل .جيب املضي فيها: وقيل .األفضل املضي فيها وال يلتفت إىل اخلالف: وقيل
قد أورد السبكي والزركشي والسيوطي كثري من       وحنو ذلك من األمثلة و     قبلها نافلة 

  .)٥(األمثلة على ذلك وأكثرها ال ختلو من ناقش

                                                        
  .٢٠٦، ١/٢٠٥مع حاشية ابن قاسم الروض املربع : انظر  )١(
 .١٥٣، ١/١٥٢، اإلنصاف للمرداوي ٢٨٥، ١/٢٠٠، الروض املربع ٢/١٣٣املنثور يف القواعد : انظر  )٢(
 .١/١١٤األشباه والنظائر للسبكي   )٣(
  .٢/٣٨٠حاشية ابن قاسم على الروض املربع : انظر  )٤(
، األشباه والنظـائر للـسيوطي     ٢/١٣٣نثور يف القواعد    ، امل ١١٥ – ١/١١٤األشباه والنظائر للسبكي    : انظر  )٥(

١٣٧ – ١٣٦.  
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١٢٦  

  يف مسائل متعلقة باخلروج من اخلالف :الفرع اخلامس 

  :أورد الزركشي عدة مسائل تتعلق باخلالف منها ما يلي

  :املسألة األوىل
به احتياطاً كاحلنفي   فيما إذا وقع اخلالف يف وجوب شيء فأيت به من ال يعتقد وجو            

ينوي يف الوضوء ويبسمل يف الصالة، فهل خيرج من اخلالف، وتصري العبادة منه صحيحة            
  .باإلمجاع

إىل القول بأنه ال خيرج من اخلالف؛ ألنـه مل  : ذهب األستاذ أبو إسحاق األسفراييين   
  مجاع؟يأت به على اعتقاد وجوبه ومن اقتدى به ممن خيالفه ال تكون صالته صحيحة باإل

  .بأنه خيرج من اخلالف لوجود الفعل: وذهب اجلمهور إىل القول
وعلى هذا فلو كان هناك حنفي هذا حاله وآخر يعتقد وجوبه فالصالة خلف الثاين              
أفضل؛ ألنه ال خيرج باألوىل عن اخلالف باإلمجاع، فلو قلد فيه فكذلك للخالف يف امتناع  

  .التقليد

  :املسألة الثانية
  .كر إمنا يكون فيما أمجع عليهيف إنكار املن

إن إنكار املنكر يكون يف األمور امع على أا من املنكر، فأما املختلف فيـه فـال      
  .إنكار فيه، وذلك ألن كل جمتهد مصيب أو أن املصيب واحد لكن ال نعلمه

ومل يزل اخلالف بني السلف يف الفروع وال ينكر أحد على غريه جمتهد فيـه وإمنـا              
ى من خالف نصاً أو إمجاعاً قطعياً أو قياساً جلياً وهذا إذا كان الفاعل ال يرى                ينكرون عل 

  .حترميه، أما إن كان يرى التحرمي فاألوىل اإلنكار
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١٢٧  

  :املسألة الثالثة
  .يف تعذر اخلروج من اخلالف

قد يتعذر اخلروج من اخلالف كما يف البسملة فإنه خمتلف فيه فقيل اجلهر ا سـنة،      
بل الترك يف الكلية هو السنة، ففي مثل ذلـك          : سرار فيها هو السنة، وقيل    بل اإل : وقيل

  .يتعذر اخلروج من اخلالف
إذا كان املنع مع األكثر كان هو األوىل هذا بالنسبة للمقلد، فأما اتهد             : وقد يقال 

  .فمع اجتهاده
 على  قد يتعذر الورع  : "ومن هذا القبيل ما قاله الشيخ عز الدين بن عبدالسالم قال          

احلاكم يف مسائل اخلالف، كما إذا كان ليتيم على يتيم حق خمتلف يف وجوبه فال ميكنـه                 
  .الصلح ههنا؛ إذ ال جيوز املساحمة مبال أحدمها وعلى احلاكم التورط يف اخلالف

  :املسألة الرابعة
من : فيما إذا اختلفت الروايات يف إيقاع العبادات على أوجه متعددة يف هذه املسألة   

  .لماء من يسلك مسلك الترجيح بني الروايات املتعددة باختبار أحدها كاإلمام الشافعيالع
ومنهم من يسلك مسلك بينهما فيفعلها يف أوقات ويتركها يف أوقـات، وهـؤالء              
يرون أن االختالف يف اجلنس املباح، وقد سبقت اإلشارة إىل حنو ذلك من كـالم شـيخ    

  .اإلسالم ابن تيمية
  : ذلك ما يليومن األمثلة على

 )١( األحاديث الواردة يف دعاء االستفتاح فرجح الشافعي يف ذلك حـديث التوجـه     – ١
  .ملوافقته للقرآن

  .بينما أصحاب القول الثاين يرون فعل هذا مرة أو اجلمع بينهما يف بعض األحيان  

                                                        
 .١/٢٠١حديث التوجه أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء   )١(
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١٢٨  

  فرجح اإلمام الشافعي أحاديث ابن عباس املوافقـة        )١( األحاديث الواردة يف التشهد    -٢
  .للقرآن، وألن احلكم لألحدث

 يف التشهد   )٢( ومن ذلك األحاديث الواردة يف كيفية قبض أصابع اليمىن على الركبة           – ٣
  .فاختلف يف كيفية القبض تبعاً للروايات الواردة يف ذلك

كيف ما فعل من هذا اهليئات فقد أيت بالسنة؛ ألن األخبار قد وردت ا مجيعاً               : قلت  
  .هذا مرة وهذا مرة كان يصنع rوكأنه 

 )٣( ومن ذلك اجلمع يف إجابة املؤذن بني احليعلة واحلوقلة عمالً حبـديث النفـضيل              – ٤
، لكن اإلمام الشافعي ومن وافقه أخذ حبديث التفضيل؛ ألنه مفسر مبني            )٤(واإلطالق

  .وهو قاض على امل
  .إىل غري ذلك من األمثلة اليت ال تكاد حتصر  

                                                        
 .٣٠٢، ١/٣٠١أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب التشهد يف الصالة   )١(
ساجد ومواضع  الصالة، باب صفة اجللوس يف الصالة وكيفيـة وضـع      أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب امل        )٢(

 .١/٤٠٨اليدين على الفخذين 
أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصالة، باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب              )٣(

r ١/٢٨٩ مث يسأل اهللا الوسيلة.  
  .١/٢٨٨ يف نفس الباب السابق أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصالة،  )٤(
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١٢٩  

  الفصل السادس 
  واعد املتفرعة عن القاعدةيف الق

إذا  اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، قواعد أخرى متحـدة           : يتفرع عن قاعدة  
  :معها يف كثري من أحكامها وهذه القواعد هي

  . إذا تعارض املانع واملقتضي يقدم املانع– ١
  . إذا مجع بني حالل وحرام يف عقد واحد– ٢
وجانب السفر غلب جانب احلضر وهذه       إذا اجتمع يف العبادة جانب احلضر        – ٣

إذا اجتمـع احلـالل     : "القواعد ال تكاد خترج يف معناها وأحكامها وتطبيقاا عن قاعدة         
  ".واحلرام غلب احلرام

  .ألا فرع عنها ومندرجة حتتها
  .وإليك بيان هذه القواعد
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١٣٠  

  القاعدة األوىل
  إذا تعارض املانع واملقتضى يقدم املانع

  . هنا املفسدة:املراد باملانع 
  .اآلمر الطالب للفعل: واملراد باملقتضى

فإذا تعارض املانع واملقتضى يقدم املانع؛ ألن اعتناء الشارع باملنهيات أشـد مـن               
ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم بـه فـأتوا منـه مـا            : "rاعتنائه باملأمورات لقوله    

  .)١("استطعتم
  .وألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

هذه القاعدة ليست على إطالقها بل مقيدة مبا إذا مل يكن املقتضي أعظم من املانع،                
  .أما إذا كان املتقضى أعظم من املانع فإنه يقدم املتقضي على املانع

إذا كان املانع أعظم كما يف مسألة اخلروج على اإلمام اجلائر إذا كان يترتب            : فمثالً
أما إذا كان املقتضي أعظم، فإنه      .  حينئذ يقدم املانع   على اخلروج عليه مفسدة أعظم، فإنه     

يقدم بدليل املضطر إذا مل جيد ما يدفع به اهلالك عن نفسه إال طعام الغري، فإنه جيـوز لـه                    
تناوله جرباً عليه ويضمنه له، وجتويزهم التناول جرباً على املالك فيه ترجيح للمقتـضي،              

لطعام ملك الغري وما ذلك إال لكون املقتـضي         وهو إحياء املهجة، على املانع وهو كون ا       
  .)٢(أعظم من املانع؛ ألن حرمة النفس أعظم من حرمة املال

  :أمثلة على هذه القاعدة
  . إذا ضاق الوقت أو املاء عن سنن الطهارة حرم فعلها– ١
  . إذا جرح جرحني عمداً وخطأ، أو مضموناً وهدراً، ومات ما فال قصاص– ٢

                                                        
  .٣٧احلديث سبق خترجيه ص   )١(
  .٢٤٣شرح القواعد : انظر  )٢(
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  لصائم بسبب غري الصوم بعد الزوال، فهل يكره له السواك؟  لو تغري فم ا– ٣
  .ال يكره: وقال آخرون. قياس هذه القاعدة الكراهة  

لعموم األدلة . سواء كان التغري بسبب الصيام أو غريه: والصحيح أنه ال يكره مطلقاً 
 مل يـستثىن    r رضي اهللا عنها؛ وألن الـنيب        )١(الدالة على سنية السواك كحديث عائشة     

  .شيئاً، والعام جيب إبقاؤه على عمومه إال أن يرد خمصص، وليس هلذا العموم خمصص قائم
  .)٢(" ما ال أحصي يتسوك وهو صائمrرأيت النيب : "ويؤيده حديث عامر بن ربيعة

 مينع الشريك من التصرف يف املال املشترك بصورة تضر شريكه؛ ألن حق شـريكه               – ٤
  .مانع وإن كان حق نفسه مقتضياً

 إذا وجد بيت أكثر من طابق وكل طابق لشخص، فإن كل واحد منهم ممنوع مـن                 – ٥
التصرف يف ملكه مبا يضر مبلك صاحبه، أي أصحاب الطوابق األخرى، تغليباً للمانع     

  .على املقتضي
 إذا أقر املريض يف مرض موته؛ ألحد ورثته وألجنيب بدين أو عني مشتركة مل ينفذ يف               – ٦

  .لوجود مانع النفاد يف حق الوارث: حق األجنيب أيضاً
 مينع املؤجر عن التصرف يف العني املؤجرة مبا ميس حق املستأجر تقدمياً للمانع وهـو                – ٧

  .حق املستأجر
 إذا وجد شاهد عند القاضي، وثقه بعض املزكني وجرحه بعضهم، يـرجح جانـب               – ٨

  .)٣(اجلرح فريد القاضي شهادته، تقدمياً للمانع على املقتضي
                                                        

  ".السواك مطهرة للفم مرضاة للرب : "rوهو قوله   )١(
أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم تعليقـاً بـصيغة اجلـزم                    

٢/٢٣٤. 
  .حيحه، يف املوضع السابق، تعليقاً بصيغة التمريضأخرجه البخاري يف ص  )٢(

  . ٦٨ ، ١/٦٢التلخيص احلبري : انظر  
، شرح القواعـد    ٢/٩٨٦، املدخل   ١١٨ ، األشباه والنظائر البن جنيم       ١١٥األشباه والنظائر للسيوطي    : انظر  )٣(

= ١٣١  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٣٢  

 إذا اختلط موتى املسلمني بالكفار والشهداء بغريهم، فمقتضى القاعدة عدم التغسيل         – ٩
  .والصالة عليهم مجيعاً

  .وذهب آخرون إىل القول بوجوب غسل اجلميع والصالة عليهم  
 مر مبجلس فيه أخالط من املـسلمني واملـشركني فـسلم            rبأن النيب   : واحتجوا

  .)١(عليهم
من كانت عليه عالمة املسلمني صلى عليه، ومـن         : اوفصل احلنفية يف ذلك؛ فقالو    

كانت عليه عالمة الكفار ترك، فإن مل تكن عليهم عالمة واملسلمون أكثر غسلوا وكفنوا              
وصلي عليهم وينوون بالصالة والدعاء للمـسلمني دون الكفـار ويـدفنون يف مقـابر         

مل يغسلوا ومل يكفنـوا     املسلمني، وإن كان الفريقان سواءاً والكفار أكثر مل يصل عليهم و          
  .)٢(ويدفنون يف مقابر املشركني

  :حمل تقدمي املانع على املقتضى
حمل تقدمي املانع على املقتضى إذا وردا على حمل واحد كما يف األمثلة السابقة، أمـا     

  .إذا مل يردا على حمل واحد فإنه يعطى كل منهما حكمه
صيبه بقسطه من الثمن ومل يصح يف كما لو باع مشاعاً بينه وبني غريه صح البيع يف ن     

  .نصيب شريكه
وكما لو باع عبده وعبد غريه بغري إذنه أو باع عبداً وحراً أو باع خـالً ومخـراً،                  
صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع يف عبده ويف اخلل بقسطه من الثمن؛ ألن كل واحد                

                                                        
= 

  .٢٤٤الفقهية 
ذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الـذين        أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري، باب ولتسمعن من ال            )١(

  .٥/١٧٢أشركوا أذى كثرياً 
 .٣/١٤٢٢) ١٧٩٨ح( وصربه على أذى املنافقني rوأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد، باب يف دعاء النيب   

  .١١٨ – ١١٧، األشباه والنظائر البن جنيم ١١٥األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )٢(
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١٣٣  

  .)١(منهما له حكم خيصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمها
بني من حتل له ومن ال حتل له يف عقد واحد صح يف احلالل وبطل يف                وكما لو مجع    

  .)٢(من حترمه عليه
  :خيرج عن هذا القاعدة مسائل منها

املثال السابق فإنه صاحل لالندراج حتت القاعدة       ..  إذا اختلط موتى املسلمني بالكفار     – ١
  .كما أنه صاحل لالستثناء منها، كما سيأيت بيان ذلك يف الباب الثاين

 إذا استشهد اجلنب فمقتضى القاعدة أنه ال يغسل وهو قول اإلمام مالك وإحـدى               – ٢
  .قويل اإلمام الشافعي

وذهب اإلمام أبو حنيفة وهو القول اآلخر لإلمام الشافعي والصحيح من مـذهب              
  .احلنابلة أنه يغسل

ـ  "إن صاحبكم لتغسله املالئكة   : "ما رواه ابن إسحاق   : ويدل على هذا القول    ين ، يع
حنظلة ، فسألوا أهله عنه فقالوا خرج وهو جنب حني مسع اهلائعة فقال رسـول اهللا                

r" :٤( )٣("فلذلك غسلته املالئكة(.  
أنه حيرم عليها ستر وجهها؛     : أنه إذا أحرمت املرأة يف احلج فمقتضى القاعدة       :  ومنها – ٣

  .ألن إحرام املرأة يف وجهها كما ورد ذلك وتضع ثوا فوق رأسها
                                                        

  .٣٦٨ – ٤/٣٦٧الروض املربع : انظر  )١(
  .٦/٣١٢الروض املربع : انظر  )٢(
   .٤/١٥أخرجه البيهقي   )٣(

  ).٧٠٢٥ح (وأخرجه ابن حبان   
  .٣/٢٠٤وأخرجه احلاكم   
صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عند الطرباين                 : وقال  

  .حسن: ، وقال اهليثمي)١٢٠٩٤(
 .٣/٢٣ئد للهيثمي جممع الزوا: انظر  

 .١١٧،األشباه والنظائر البن جنيم١١٥، األشباه والنظائر للسيوطي ٣/٥الروض املربع : انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٣٤  

 إذا مر بقرا رجال أجانب سدلت ثوا على وجهها لقول عائشة رضـي اهللا               لكن
، فـإذا حـاذوا بنـا    rكان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا         : عنها

  .)١("سدلت إحدانا جلباا على وجهها فإذا جاوزوناكشفناه

  :تنبيهات
  :القاعدةذكر الشيخ أمحد الزرقا ثالث تنبيهات عند الكالم على هذه 

املراد من تقدمي املانع يف القاعدة املذكورة على املقتضى رعايته والعمل بـه دون               : األول
املقتضي كما يظهر من تطبيقات الفروع على القاعدة، فهو على هذا مقدم يف  الرتبة      
واالعتبار ال يف الزمن؛ إذ ال يظهر يف شيء من الفروع املفرعة على القاعدة، تقـدم           

املقتضى يف الزمن وال تأخر عنه بل ال يصح أن يالحظ ذلك يف شيء من        للمانع على   
فروع القاعدة، كما يظهر للمتأمل حىت لو كان املانع واملقتضي جيري بينهما التقدم             
               والتأخر يف الزمن فهناك يعترب املانع متأخراً يف الزمن عن املقتضي لتتحقـق حينئـذ

  .الرتيبرعايته والعمل به وحيصل اعتباره وتقدمه 
قد يتعارض املانع واملقتضى وال يقدم أحدمها على اآلخر بل يعمل يف كل منهما مبا               : الثاين

  .يقتضيه
ال فرق يف تقدمي املانع على املقتضى بني أن جييئا معاً كأكثر الفروع املخرجة على               : الثالث

قـدم  القاعدة، أو يطرأ املانع على املقتضى قبل حصول املقصود من املقتضى فإنـه ي        
  .)٢(املانع

                                                        
  .٢/١٦٧، )١٨٣٣ح (أخرجه أبو داود، يف كتاب املناسك، باب احملرمة تغطي وجهها   )١(

  .٥/٤٨وأخرجه البيهقي يف كتاب احلج، باب احملرم تلبس الثوب   
 .٦/٣٠محد يف مسنده وأخرجه اإلمام أ  

  .٢٥١، ٢٥٠شرح القواعد الفقهية : انظر  )٢(
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١٣٥  

  القاعدة الثانية
  إذا مجع بني حالل وحرام يف عقد واحد

تفريق الصفقة، قال : مسألة: هذه القاعدة تشري إىل املسألة املعروفة عند الفقهاء وهي   
  .تفريق الصفقة: )١(ويدخل يف هذه القاعدة: "السيوطي

  :معىن الصفقة
 ضرب بيده على يده، مث نقلت       الصفقة يف األصل املرة من صفق له بالبيع،       : الصفقة

  .للبيع لفعل املتعاقدين ذلك
  .)٢(هي أن يبيع ما جيوز بيعه وماال جيوز، صفقة واحدة بثمن واحد: ويف االصطالح
  .هي أن جيمع بني ما يصح بيعه وما ال يصح بيعه يف عقد واحد: وبعبارة أخرى

  .)٣(هي أن جيمع يف عقدين حرام وحالل: وقال السيوطي يف تعريفها

  :أحكام الصفقة
احلديث يف هذه املسألة عن العقد على شيئني فصاعداً معاً دفعة واحدة، بثمن واحد،     

  وهذا املعقود عليه ال خيلو من أن يكون مأذوناً فيه أو ال ؟
  .أو بعض أجزاءه مأذوناً فيه وبعضها غري مأذون فيه

ي القيمة، بعوض واحـد  أما إذا كان العقد مأذوناً فيه كما إذا مجع بني عقدين خمتلف           
: كالصرف وبيع ما جيوز التفرق فيه قبل القبض والبيع والنكاح أو اإلجارة حنو أن يقـال            

بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درمهاً، أو بعتك هذه الدار وأجرتـك األخـرى               

                                                        
 ".إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام: "يريد قاعدة  )١(
 .٤/٢٦١املعين البن قدامة : انظر  )٢(
 .١٠٨األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )٣(
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١٣٦  

بألف، أو باعه سيفاً حملى بالذهب بفضة، أو زوجتك بنيت وبعتك عبدها بألف صح العقد               
ما، ألما عينان جيوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة فجاز أخذ العـوض               فيه

  .عنهما جمتمعني كالعبدين، وذا قال اإلمام الشافعي يف أحد قوليه
إىل القول بعدم الـصحة؛ ألن      : وذهب أبو اخلطاب واإلمام الشافعي يف قوله اآلخر       

  .رة خبالفهحكمها خمتلف، فإن املبيع يضمن مبجرد البيع، واإلجا
واألول أرجح، وما ذكروه يبطل مبا إذا باع شقصاً وسيفاً، فإنه يصح مع اخـتالف     

  .)١(حكمها بوجوب الشفعة يف أحدمها دون اآلخر
أما إذا كان بعض أجزاء العقد مأذوناً فيه وبعضها غري مأذون فيه، هذا ما سنبينه يف                

  .– إن شاء اهللا تعاىل –تفريق الصفقة 

  :تفريق الصفقة
  .سبق بيان معىن الصفقة قريباً

جيرى يف أبواا وفيها غالباً قوالن أو وجهـان،         : "يقول السيوطي يف تفريق الصفقة    
  ...البطالن يف الكل: أصحهما الصحة يف احلالل، والثاين
  .أا اجلمع بني احلالل واحلرام، فغلب احلرام:واختلف يف علته، فالصحيح

  )٢("العوضاجلهالة مبا خيص امللك من : وقيل
  :أن الكالم يف الصفقة على ثالثة أقسام: وذكر ابن قدامة املقدسي

بعتك هذه الفرس وما يف بطن هذه       : أن يبيع معلوماً وجمهوالً كقولك    : القسم األول 
الفرس األخرى، بألف، فهذا البيع باطل يف كل حال بال خالف؛ ألن اهود ال يصح بيعه        

وال سبيل إىل معرفته، ألن معرفته إمنا تكون بتقسيط الثمن          جلهالته، واملعلوم جمهول الثمن     
                                                        

 .٣/٤٢٠، روضة الطالبني ٤/٢٦٠املغين : انظر  )١(
 .١٠٨نظائر للسيوطي األشباه وال: انظر  )٢(
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١٣٧  

  .عليهما واهول ال ميكن تقوميه فيتعذر التقسيط
أن يكون املبيعان مما ينقسم عليهما باألجزاء كعبد مشترك بينه وبـني            : القسم الثاين 

عضها غريه باعه كله بغري إذن شريكه والقفيزين من صربة واحدة باعهما من ال ميلك إال ب               
  :ففيه وجهان للحنابلة

  .أنه يصح يف ملكه بقسطه من الثمن ويفسد فيما ال ميلكه: القول األول
  .)١(وذا قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد قويل الشافعي

أنه ال يصح فيهما ألن الصفقة مجعت حالً وحراماً، فغلب التحـرمي؛            : القول الثاين 
 املعقود عليه بطلت يف الكل كـاجلمع بـني          وألن الصفقة إذا مل ميكن تصحيحها يف مجيع       

  .)٢(األختني وبيع درهم بدرمهني
والراجح هو األول؛ ألن كل واحد منهما له حكم لو كان منفرداً، فإذا مجع بينهما               
ثبت لكل واحد منهما حكمه كما لو باع شقصاً وسيفاً، وألن ما جيوز له بيعه قد صـدر               

كما لو انفرد، وألن البيع سبب اقتضى احلكم يف         فيه البيع من أهله يف حمله بشرطه فصح         
حملني، وامتنع حكمه يف أحد احمللني لثبوته عن قبوله، فيصح يف اآلخر، كما لـو أوصـى              

  .بشيء آلدمي ويمة
وأما الدرمهان واألختان فليس واحد منهما أوىل بالفساد من اآلخر فلذلك فـسد              

  .)٣(فيهما وههنا خبالفه
 املبيعان معلومني مما ال ينقسم عليهما الثمن باألجزاء كعبد          أن يكون : القسم الثالث 

  .وحر وخل ومخر وعبده وعبد غريه وعبد حاضر وآبق فهذا يبطل البيع فيما ال يصح بيعه

                                                        
، األشباه والنظائر للـسيوطي  ١١٤، األشباه والنظائر البن جنيم    ٣/٤٢٠، روضة الطالبني    ٤/٢٦١املغين  : انظر  )١(

 .٢٧٢، قوانني األحكام البن جزي ١٠٨
 .٣/٤٢١روضة الطالبني : انظر  )٢(
 .٤/٢٦٢املغين : انظر  )٣(
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١٣٨  

  .أما فيما يصح بيعه ففيه روايتان عن أمحد
أن البيع صحيح ويقسط الثمن؛ ألن كان واحد منهما لـه حكـم             : الرواية األوىل 

  . قال الشافعي يف إحدى قوليهخيصه، وذا
  .أن البيع باطل: وهو القول اآلخر للشافعي: الرواية الثانية

وذهب اإلمام مالك إىل إبطال العقد فيهما إال أن يبيع ملكه وملك غريه فيـصح يف      
  .ملكه ويقف يف ملك غريه على اإلجازة وبنحوه قال اإلمام أبو حنيفة

 يف القسم الثاين، وألن الثمن جمهول ألنه إمنـا          ال يصح بيعه ملا تقدم    : وقال أبو ثور  
  .يتبني بالتقسيط للثمن على القيمة وذلك جمهول يف احلال

إنه مىت مسى مثناً يف مبيع يقسط بعـضه ال يوجـب        : من رجح الرواية األوىل   : وقال
  .ذلك جهالة متنع الصحة، كما لو وجد بعض املبيع معيباً فأخذ أرشه

إذا اجتماع احلالل   : الثانية، وهذا الترجيح متفق مع قاعدة     ورجح ابن قدامة الرواية     
  .)١(واحلرام غلب احلرام

واحلكم يف سائر العقود كاهلبة والرهن والنكاح والـضمان واإلبـراء والوصـية             
والشهادات وحنو ذلك إذا مجعت ما جيوز وما ال جيوز كاحلكم يف البيع، إال أن الظـاهر                 

  .)٢(اوضة فال توجد فيها جهالة العوضفيها الصحة؛ ألا ليست عقود مع

  :شروط تفريق الصفقة
  :أورد السيوطي يف أشباهه جلريان اخلالف يف تفريق الصفقة شروطاً منها

. أن ال تكون يف العبادات، فإن كانت فيها صح فيما يصح فيه قطعاً            : الشرط األول 

                                                        
، قوانني األحكام البن جـزي  ١١٤ألشباه والنظائر البن جنيم ، ا٣/٤٢١، روضة الطالبني ٤/٢٦٢املغين  : انظر  )١(

٢٧٢. 
 . ١٠٩، ١٠٨، األشباه والنظائر للسيوطي ٤/٢٦٢املغين : انظر  )٢(
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١٣٩  

طعـاً، وحنـو    فلو عجل زكاة سنتني صح لسنة قطعاً، ولو نوى حجتني انعقدت واحدة ق            
  .ذلك

  :واستثنوا من ذلك صور منها
 لو نوى يف رمضان صوم مجيع الشهر بطل فيما عدا اليـوم األول وفيـه وجهـان                  – ١

  .أصحهما الصحة
وحنو .  لو نوى التيمم لفرضني بطل يف أحدمها ويف األخرى وجهان، أصحهما الصحة– ٢

  .ذلك من األمثلة اليت استثنيت من هذا الشرط
أن ال يكون مبنياً على السراية والتغليب، فإن كان كالطالق والعتق،           : الشرط الثاين 

  .بأن طلق زوجته وغريها أو أعتق عبده وغريه أو طلقها أربعاً نفذ فيما ميلكه إمجاعاً
أن يكون الذي يبطل فيه معيناً بالشخص، أو اجلزئية ليخرج مـا إذا  : الشرط الرابع 

  . يف الكل، ومل يقل أحد بأنه يصح يف الثالثةاشترط اخليار أربعة أيام، فإنه يبطل
هذا ما ذكره السيوطي، ومذهب أمحد والصحيح من قويل العلماء أنه جيوز اشتراط             

 بل املمنوع هو اشتراط مدة      )١("املسلمون على شروطهم  : "rاخليار فوق ثالثة أيام لقوله      
  .)٢(جمهولة

  . ومعلوماًإمكان التوزيع ليخرج ما لو باع جمهوالً: الشرط الرابع

                                                        
  ).٣٥٩٤ح (٣/٣٠٤أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية، باب الصلح   )١(

 ٣/٦٣٤) ١٣٥٢ح(س   يف الصلح بني النا    rوأخرجه الترمذي يف كتاب األحكام باب ما ذكر عن رسول اهللا              
  .حديث حسن صحيح: ، وقال٦٣٥ –

  .٢/٧٨٨) ٢٣٥٣ح(أخرجه ابن ماجة يف كتاب األحكام، باب يف الصلح   
 وقد – أي ما أخرجه أبو داود -وكلها فيها مقال، وأمثلها أوهلا : قال يف املقاصد  : "قال العجلوين بعد إيراد طرقه      

  ".املسلمون عند شروطهم: "rالنيب وقال : علقه البخاري جازماً به يف اإلجارة فقال
 . ٢/٢٩١كشف اخلفاء : انظر  

 .٤/٤٢١الروض املربع مع حاشيته البن قاسم : انظر  )٢(
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١٤٠  

ومن ذلك لو باع أرضاً مع بذر أو زرعاً ال يفرد بالبيع فإنه يبطل يف اجلميع وهـذا                  
  .هو مذهب الشافعي قاله السيوطي

  .)١(والظاهر اجلوار ألن البذر والزرع يف مثل هذه احلالة يكون تبعاً لألصل
  . كما أنه ميكن معرفة قيمة  البذر منفرداً والزرع منفرداً، كما سبق

  . )٢(هذه أهم الشروط اليت أوردها السيوطي

                                                        
 .٤/٥٤٧الروض املربع : انظر  )١(
  .١١٠األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )٢(
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١٤١  

  القاعدة الثالثة
  إذا اجتمع يف العبادة جانب احلضر وجانب السفر غلب

  جانب احلضر

  : هذه القاعدة اختلف العلماء فيها على قولني
  .ذهب احلنفية إىل القول بعدم تغليب جانب احلضر على جانب السفر: القول األول

ا إذا اجتمع يف العبادات جانب احلضر وجانب الـسفر،          ليس من القاعدة م   : "قالوا
  .فإنا ال نغلب جانب احلضر، ومقتضاها تغليبه، ألنه اجتمع املبيح واحملرم

يف املسح على اخلفني لو ابتدأ وهـو        : ألن أصحابنا رمحهم اهللا قالوا    : "قال ابن جنيم    
يمسح ثالثاً، ولو كان على     مقيم فسافر قبل إمتام يوم وليلة انتقلت مدته إىل مدة املسافر ف           

 فال خفاء يف أن مدته مـدة        - أي الشافعي  –وأما عنده   .. العكس انقلبت إىل مدة املقيم    
وعندنا فائتة السفر إذا قضاها يف احلضر يقضيها ركعتني وعكسه يقضيها أربعاً؛            .. مسافر

لنـهار أو   ألن القضاء حيكى األداء، وأما باب الصوم، فإذا صام مقيماً فسافر يف أثنـاء ا              
  .)١("عكسه حرم الفطر

وهذا املنقول عن احلنفية قال به اإلمام أمحد بن حنبل يف رواية، حيث جاء عنـه يف                 
شأن من أحدث مقيماً مث مسح مقيماً مث سافر أنه ميسح مسح مسافر سـواء مـسح يف                  
احلضر لصالة أو أكثر منها بعد أن ال تنقضي مدة املسح وهو حاضر واستدلوا على ذلك                

  .)٢("ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن : "rوله بق
  .وهذا ما سافر

وألنه سافر قبل كمال مدة املسح، فأشبه من سافر قبل املسح بعد احلدث، وهـذا               

                                                        
 .١١٧األشباه والنظائر البن جنيم : انظر  )١(
 .١/٢٣٣) ٢٧٦ح(هارة، باب التوقيت يف املسح على اخلفني أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الط  )٢(
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١٤٢  

  .هو اختيار اخلالل وصاحبه أيب بكر: القول
  .)١(رجع أمحد عن قوله األول إىل هذا: وقال اخلالل
اية عن اإلمام أمحد، إىل القول بتغليب جانب     ذهب اإلمام الشافعي ورو   : القول الثاين 

  .احلضر؛ ألنه إذا اجتمع املبيح واحملرم غلب احملرم، وهو قول الثوري، وإسحاق
يف شأن من أحرم قاصراً فبلغت سفينته دار إقامته         : حيث قالوا : وقول بعض احلنفية  

  .)٢(صرفإنه يتم ولو شرع يف الصالة يف دار اإلقامة فسارت سفينته فليس له الق
  .وهذا املنقول عنهم يدل على أن بعضهم يغلب جانب احلضر

ألا عبادة ختتلف باحلضر والسفر وجد أحد طرفيها يف احلضر فغلب فيهـا        : وقالوا
  .حكم احلضر كالصالة

باحلديث بأنه يتناول من ابتدأ املسح يف سفره، ويف مسألتنا          : وأجيب عن استدالهلم  
  .)٣(ضرحيتسب باملدة اليت مضت يف احل

وهذا القول هو املتفق مع القاعدة، ولعله الراجح؛ ألن عامة العلماء رجحوا الدليل             
احلاضر على الدليل املبيح، وبناء على هذا سلك كثري من الفقهاء دليل االحتياط يف كثري               

  .من األحكام

  :أمثلة على القاعدة 
 خلـع، وإن مـسح    فلو مسح يف سفر مث أقام أمت مسح مقيم إن بقي منه شيء وإال              – ١

  .مقيماً مث سافر مل يزد على مسح مقيم تغليباً جلانب احلضر
 لو مسح أحد اخلفني حضرا واألخرى سفراً فكذلك تغليباً جلانب احلـضر وطـرداً         – ٢

                                                        
  .٢٩٢، ١/٢٩١املغين : انظر  )١(
 .١/١٥٢، غمز عيون البصائر ١١٧األشباه والنظائر البن جنيم : انظر  )٢(
 .١١٣، األشباه والنظائر للسيوطي ١/٢٩٢املغين : انظر  )٣(
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١٤٣  

  .للقاعدة
 أي - ولو شك يف ابتداء املسح هل كان حضراً أو سفراً فيمسح تتمة يوم وليلة فقط     – ٣

  .)١(طرداً للقاعدة ألنه املتيقن و-مسح مقيم
 ولو أحرم يف الصالة يف احلضر مث سافر أمت بإمجاع املسلمني تغليباً جلانب  احلـضر؛                 – ٤

ألنه األصل وكذا لو أحرم بالصالة وهو مسافر كرب سفينة مث وصل إىل دار إقامته               
يف أثناء الصالة لزمه أن يتمها؛ ألا عبادة اجتمع هلا حكم احلضر والسفر فغلـب               

  .)٢(ضرحكم احل
 ولو ذكر صالة حضر يف سفر أمتها ألن القضاء معترب باألداء، وإن ذكر صالة سفر                – ٥

أما املقيم  :  يف حضر أمت؛ألن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، ويف رواية األثرم           
إذا ذكرها يف السفر فذلك باإلمجاع يصلي أربعاً وإذا نسيها يف السفر فـذكرها يف               

  .)٣(حتياطاحلضر صلى أربعاً باال
 ولو سافر يف أثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان واإلمتام فيه أفـضل                – ٦

عن أمحد رضي اهللا عنه إن نوى السفر من الليل مث سافر  بكل حال، ونقل ابن منصور
يف أثناء النهار أفطر، وإن نوى السفر يف النهار وسافر فيه فال يعجبين أن يفطر فيه،                

لسفر من الليل متنع الوجوب إذا وجد السفر يف النهار فيكون الـصيام             والفرق أن ا  
  .)٤(قبله مراعى خبالف ما إذا طرأت النية والسفر يف أثناء النهار

                                                        
 .١١٣سيوطي ، األشباه والنظائر لل٢٣١، ١/٢٣٠الروض املربع : انظر  )١(
 .١١٤، األشباه والنظائر للسيوطي ٢/٣٨٦الروض املربع مع حاشية ابن قاسم :  انظر  )٢(
 .٢/٢٨٢املغين : انظر  )٣(
 .١١٤، األشباه والنظائر للسيوطي ٣٠١قواعد ابن رجب : انظر  )٤(
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١٤٤  

  
  
  
  
  

  الفصل السابع
  يف سد الذرائع

  :وفيه فروع

  :متهيد  

  .يف معىن سد الذرائع: الفرع األول  

  .يف أنواع الذرائع: الفرع الثاين  

  .يف آراء العلماء يف حجية الذرائع: ثالفرع الثال  

  .يف أمثلة لسد الذرائع: الفرع الرابع  
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  :متهيد
إذا اجتمع احلـالل واحلـرام   : مبحث سد الذرائع من املباحث اليت هلا صلة بقاعدة    

  .غلب احلرام
 –وذلك؛ ألن أكثر الذرائع اجتمع فيها احلالل واحلرام، وقد نص أكثر أهل العلم              

عريفهم لسد الذريعة بأا املباح املوصل إىل املمنوع، وإذا كان كـذلك           يف ت  –كما سيأيت   
  .يكون اجتمع فيها احلالل واحلرام

لو نظرت إىل ي املسلمني عن سب آهلة املشركني، فإنك ترى أنه اجتمع يف              : فمثالً
  .هذا املثال حالل وحرام وغلب احلرام

 فلما اجتمعا   – جل وعال    –  هو سب آهلة املشركني، واحلرام هو سب اهللا       : فاحلالل
  .غلب جانب احلرام

  .وهكذا يف كثري من األمثلة اليت يف هذا الباب
  وذا يكون مبحث الذرائع داخالً حتت القاعدة، كيف ال ؟

  . يف أشباهه عنها حتت هذه القاعدة)١(وقد حتدث السبكي

                                                        
 .١/١١٩األشباه والنظائر للسبكي : انظر  )١(
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١٤٦  

  : الفرع األول
  يف معىن سد الذرائع

  :معىن الذرائع يف اللغة
  .مجع ذريعة والذريعة هي اليت يتوصل ا إىل الشيءالذرائع 
كل ما يتخذ وسيلة ويكون طريقاً إىل شيء غريه، فمن تذرع بذريعة فقد             : والذريعة
  .)١(توسل بوسيلة

جعلت فالنـاً سـبباً يف      : "ومن ذلك قول ابن منظور    : وتأيت الذريعة مبعىن السبب   
  .)٢("حاجيت أي وصلة وذريعة

  .إليك أي سبيب الذي أتسبب به إليكفالن ذريعيت : ويقال 
  .)٣(أنت ذرعت هذا بيننا، وأنت سجلته يريد سببته: ويقال أيضاً

هو أن اجلمل يسيب مع الوحوش حىت تألفه، مث يـأيت           : واألصل يف هذا االستعمال   
  .الصياد وميشي إىل جنبه مستتراً به كي يتمكن من رمي الصيد، فسمي ذلك اجلمل ذريعة

ملن اسـتتر  : ومنه يقال.  مثالً لكل شيء أدىن من شيء وقرب منه        مث جعلت الذريعة  
  .)٤(استذرع به، أي جعله ذريعة: بشيء

  .اليت يتوصل ا إىل الشيء: وذا العرض ملعىن الذريعة يف اللغة تكون يف اللغة هي

  :معىن الذريعة يف االصطالح

                                                        
 .١/٢٤٦) ذرع(املصباح املنري : انظر  )١(
 .٨/٩٥) ذرع(لسان العرب : انظر  )٢(
 .٣٣٥/ ٥) ذرع (تاج العروس : انظر  )٣(
 .لسان العرب، تاج العروس املوضعني السابقني: انظر  )٤(
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  .عام ، وخاص: الذريعة يف االصطالح هلا معنيان
  :املعىن العام

ذكرت آنفاً معىن الذريعة يف اللغة، وهذا املعىن اللغوي يقرب جداً من معناها العام              
كل شيء يتخذ وسيلة لشيء آخر، بصرف النظر عـن  : حيث إنه يراد ا على هذا املعىن    

  .كون هذا الشيء املتخذ وسيلة أو املتوسل إليه مباحاً أو ممنوعاً
  . واملتفق عليهالذريعة ذا االعتبار تتناول املختلف فيه
  .وكما أن الذرائع تسد فهي كذلك تفتح

  .أي إغالق ما يوصل إىل املفسدة: سد الذرائع: فيقال
  .أي األخذ بالذريعة إذا كانت توصل إىل املصلحة: فتح الذرائع: ويقال

  ".اعلم أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها وتكره وتندب وتباح: "قال القرايف
سيلة فكما أن وسيلة احملرم حمرمة فوسـيلة الواجـب واجبـة         هي الو : فإن الذريعة 

  .كالسعي للحج واجلمعة

  :وموارد األحكام على قسمني
  .وهي الطرق املفضية للمصاحل واملفاسد يف نفسها:  مقاصد– ١
وهي الطرق املفضية إليها وحكمها كحكم ما أفضت إليه من حترمي وحتليل،            :  وسائل – ٢

  .قاصد يف حكمهاغري أا أخفض رتبة من امل
فالوسيلة إىل أفضل املقاصد أفضل الوسائل، وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل، وإىل            

  .)١("ما هو متوسط متوسطة
ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليهـا            : وقال ابن القيم  

                                                        
  .٢/٣٣، الفروق للقرايف ٤٤٩شرح تنقيح الفصول : انظر  )١(
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١٤٨  

صي يف كراهتها واملنـع     كانت طرقها وأسباا تابعة هلا معتربة ا، فوسائل احملرمات واملعا         
منها حبسب إفضائها إىل غاياا وارتباطاا ا، ووسائل الطاعات والقربـات يف حمبتـها              
واإلذن فيها حبسب إفضائها إىل غايتها فوسيلة املقصود تابعة للمقصود، وكالمها مقصود،            

وله لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعاىل شيئاً              
  .طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه حيرمه ومينع منها حتقيقاً لتحرميه

وحكمته تعاىل  ... لو أباح الوسائل والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحرمي         ..
  ...وعلمه يأىب ذلك كل اإلباء

  .)١(ما كان وسيلة وطريقاً إىل الشيء: والذريعة
ة عموماً ال على وجه التفصيل، وأا قد وكالمه واضح يف أن مذكره يف معىن الذريع   

تفتح كما أا تسد، وأن للوسائل أحكام املقاصد، فيفتح ما يؤدي إىل املصاحل ويغلق مـا                
  .يؤدي إىل املفاسد

  :املعىن اخلاص
  .هو الوسيلة املوصلة إىل احملظور: الذريعة مبعناها اخلاص

  :ومن أقوال العلماء الدالة على هذا املعىن ما يلي
عبارة عما أفضت إىل فعل     : الذريعة يف عرف الفقهاء   : "ل شيخ اإلسالم ابن تيمية    قا

  .)٢("حمرم
  .)٣("حقيقة الذرائع التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة: "وقال الشاطيب
ما يتوصل به إىل حمظور العقود من إبرام عقد أو          : الذرائع"يف حدوده   : وقال الباجي 

                                                        
 .٣/١٣٥أعالم املوقعني : انظر  )١(
 .٣/٢٥٦الفتاوى الكربى : انظر  )٢(
  .٤/١٩٩لشاطيب املوافقات ل: انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام
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  .)١("حله
  .)٢("عة ما ظاهره مباح ويتوصل به إىل حمرمالذري: "وقال ابن النجار

الذريعة عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسه خياف من ارتكابه الوقـوع         : "وقال القرطيب 
  .)٣("يف ممنوع

الذريعة هي املسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل ـا إىل فعـل            : " وقال الشوكاين 
  .)٤("احملظور

     ا تدل على معىن       فهذه التعاريف للفقهاء وإن تنوعت عبارا واختلفت أساليبها فإ
  .واحد، وهو أن الذريعة هي املوصلة إىل الشيء املمنوع املشتمل على املفسدة

  .وأنت تالحظ الفرق بني الذريعة مبعناها العام وبني معناها اخلاص
  .الوسيلة اليت يتوصل ا إىل الشيء: فإا مبعناها العام
  . تؤدي إىل املفسدةهي الوسيلة اليت: ومبعناها اخلاص

فهذا التعريف مقصور على الذرائع احملرمة، بينما تعريف الذريعة مبعناها العام يتناول            
  .كل ما كان وسيلة وطريقاً إىل الشيء

من الشيء ليس هو العموم، وإمنا يفهم من قرينة الكالم التحدث عـن             : واملقصود
 كان التعبري بالذرائع أحسن؛ ألنـه  الذريعة يف األحكام الشرعية من طاعة أو معصية؛ هلذا        

  .يف جمال األحكام الشرعية ذو حدين
ومعناه احليلولة دون الوصول إىل املفسدة إذا كانت النتيجة فـساداً؛           :  سد الذرائع  – ١

  .ألن الفساد ممنوع
                                                        

 .٦٨احلدود : انظر   )١(
 .٤/٤٣٤شرح الكوكب املنري : انظر  )٢(
  .٥٨ – ٢/٥٧اجلامع ألحكام القرآن   )٣(
 .٢/٨٧٤أصول الفقه اإلسالمي : انظر  )٤(
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ومعناه األخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة؛ ألن املصلحة مطلوبة :  فتح الذرائع– ٢
   .- كما سبق –

  :الفرق بني الذريعة واملقدمة
  .هي املوصلة إىل الشيء واملفضية إليه، فهي املؤدية: فالذريعة 

فهي األمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء، أي أن حـصول الـشيء             : أما املقدمة 
  .متوقف عليها

  
  .)١()ن زِينتهِن ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني م(: قوله تعاىل: فمثالً

هذا من باب الذريعة وليس من قبيل املقدمة؛ ألن مفسدة افتتان الرجل بـاملرأة ال               
يتوقف حصوهلا على ضرب املرأة برجلها ذات اخلالخيل، ولكن هذا ذريعـة إىل تلـك               

  .املفسدة؛ ألن من شأنه أن جير إليها

                                                        
  .٣١سورة النور، آية   )١(
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  : الفرع الثاين
  يف أنواع الذرائــــــــــــــع

  .الذرائع باعتبارين باعتبار نتائجها املترتبة عليهاتتنوع 
  .افضاء الذريعة إىل املفسدة: وباعتبار
فأقسام الذرائع باعتبار نتائجها فهي ذا االعتبار قسمها ابن القيم إىل أربعة   : أما أوال 

  .أقسام
ما وضع من الذرائع لإلفضاء إىل مفسدة كشرب املسكر املفـضي إىل مفـسدة              : األول

ر، وكالزنا املفضي إىل اختالط األنساب وضياع النسل، وال خالف يف منـع             السك
  .هذا النوع على وجه احلرمة أو الكراهة حبسب مقدار املفسدة فيه

ما وضع لإلفضاء إىل مباح ولكن قصد به التوسل إىل مفسدة،مثل عقـد النكـاح      : الثاين
كربى وكعقد البيع الـذي     املقصود منه حتليل الزوجة ملطلقها الذي بانت منه بينونة          

  .قصد به التوصل إىل الربا
  .فجمهور العلماء يبطلون هذا النوع من العقود ملا فيها من مقصد احلرام  
ما وضع ملباح مل يقصد به التوسل إىل املفسدة ولكنه يفضي إليها غالباً واملفـسدة           : الثالث

  .أرجح من املصلحة مثل سب أرباب املشركني بني أظهرهم
 ما وضع ملباح ولكنه قد يفضي إىل مفسدة ومصلحته أرجح من مفسدته مثل النظر  :الرابع

إىل املخطوبة، واملشهود عليها للتعريف، فالشريعة جاءت بإباحة هـذا القـسم أو             
  .)١(استحبابه أو إجيابه حبسب درجاته يف املصحلة

 الشاطيب إىل أربعة فأقسام الذرائع باعتبار النتيجة، فهي ذا االعتبار قسمها  : أما ثانياً 
  :أقسام

                                                        
  .٣/١٣٦راجع أعالم املوقعني   )١(
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ما يؤدي إىل مفسدة قطعاً كحفر اآلبار يف طرق املسلمني، وكحفر احلفرة خلـف          : األول
باب الدار يف الظالم حبيث يقع الداخل فيها، وحنو ذلك فهذا أمجعت األمة على منعه               

  .وسده ومن فعله يعترب متعدياً بفعله ويضمن ضمان املتعدي يف اجلملة
كون أداؤه إىل املفسدة نادراً كحفر اآلبار يف األماكن اليت ال تؤدي يف الغالب              ما ي : الثاين

  .إىل وقوع أحد فيها، وكبيع األغذية اليت غالبها ال يضر أحداً وحنو ذلك
فهذا باق على أصله من اإلذن فيه؛ ألن الشارع أناط األحكام بغلبة املـصلحة، ومل                 

  .ة خالية من املفسدة من حيث اجلملةيعترب ندور املفسدة، إذ قلما توجد مصلح
ما يكون أداؤه إىل املفسدة غالباً ويغلب على الظن إفضاؤه إىل الفـساد كبيـع               : الثالث

  .السالح إىل أهل احلرب وحنو ذلك
  :هذا الظن الغالب يلحق يف هذه احلال بالعلم ألمور  

  ..ا أن الظن يف أبواب العمليات جار جمرى العلم، فالظاهر جريانه هن– ١
 أن املنصوص عليه من سد الذرائع داخل يف هذا القسم؛ ألن معىن سد الذرائع هـو           – ٢

  .االحتياط للفساد، واالحتياط يوجب األخذ بغلبة الظن
  . أن إجازة هذا النوع فيه تعاون على اإلمث والعدوان املنهي عنه– ٣

كبيوع اآلجال، فإا تؤدي إىل     ما يكون أداؤه إىل املفسدة كثرياً ال غالباً وال نادراً           : الرابع
  .الربا كثرياً ال غالباً

  .وهذا موضع نظر والتباس  
فإما أن ينظر إىل أصل اإلذن بالبيع فيجوز وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفـة؛ ألن               
العلم أو الظن بوقوع املفسدة منتفيان؛ إذ ليس هنا إال احتمال جمرد بـني الوقـوع              

بني على اآلخر وال يبىن املنع إال علـى العلـم أو   وعدمه، وال قرينة ترجح أحد اجلان 
  .الظن

ال يصح أن حنمل علم العامل وزراً ملفسدة مل يقصدها، ومل يكن مقـصراً يف               : وأيضاً



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٥٣  

  .االحتياط لتجنبها؛ ألا ليست غالبة وإن كانت كثرية
ـ              و وإما أن ينظر إىل كثرة املفسدة وإن مل تكن غالبة فيحرم تغليباً جلانب احلرمة، وه

  .مذهب مالك وأمحد
  :ألسباب ثالثة 

  . أنه يراعى وقوع القصد إىل الربا يف هذه البيوع– ١
  .أما القصد نفسه فال ينضبط

وكثرة وقوع املفاسد . أما إا مظنة الوقوع فقد تتخلف املفسدة يف حالة من احلاالت     
ألن كثـرة   مع قابليتها للتخلف جيعلها قريبة الوقوع، وجيب االحتياط هلا يف العمل؛            

املفاسد يف باب االحتياط تصل إىل درجة األمور الظنية الغالبة، أو املعلومـة علمـاً               
قطيعاً، يف مسار العادات؛ ألا تشارك حال غلبة الظن، وحال العلم يف كثرة الفساد            

وكذا إذا اجتمع احلالل واحلـرام      . املترتبة، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل      
  .طاً ودرءاً للمفسدةغلب احلرام احتيا

  : بيوع اآلجال تعارض فيها أصالن– ٢

  .هو أن البيع يف األصل مأذوناً فيه: األصل األول

  .هو صيانة اإلنسان عن إيقاع الضرر بغريه: األصل الثاين

فاألصل الثاين أرجح وذلك لكثرة املفسدة املترتبة؛ وألنه اجتمع مبيح وحاظر، فغلب   
  .ملفاسدجانب احلظر، سداً لذريعة ا

 هناك أمور كثرية كانت يف األصل مأذوناً فيها حرمها الشارع؛ ألـا تـؤدي إىل                – ٣
  .املفاسد



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٥٤  

 عن االنتباذ يف األوعية اليت خيتمر النبيذ فيها وال يعلم به         )١( rى النيب   : فمن ذلك   
  .لئال يتخذ ذريعة

  .ليها عن بناء املساجد على القبور وعن الصالة إ)٢(rى النيب : ومنها  

  . عن خطبة املعتدة ونكاحها، حىت ال تكذب يف العدة)٣(rى النيب : ومنها  

 املرأة يف عدة الوفاء عن الطيب والزينـة وسـائر دواعـي            )٤( rى النيب   : ومنها  
  .النكاح

  .)٥( عن البيع والسلفrومنها ي النيب   

د اليت تترتب عليها    وأمثال ذلك كثري غري عديد، مما هو ذريعة إىل الوقوع يف املفاس           
أو إن مل يكن املترتب بغلبة الظن أو بالعلم القاطع والشريعة مبنية على االحتياط واألخـذ         

                                                        
  . ويف مواضع أخرى،٥/١٦أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ، باب وفد قيس   )١(

 .١٥٨٠، ٣/١٥٧٩.. وأخرجه مسلم يف كتاب األشربة، باب النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء  
، وباب ما جاء ٢/٩١أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلنائز، باب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور         )٢(

   .٢/١٠٦اخل  ... rيف قرب النيب 
  .٣٧٧، ١/٣٧٦ املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد على القبوروأخرجه مسلم يف كتاب  

 .٢/١١١٤أخرجه مسلم يف كتاب الطالق ، باب املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا   )٣(
  .٢/٢٩٢أخرجه أبو داود قس كتاب الطالق، باب فيما جتتنبه املعتدة يف عدا   )٤(

  .٦/٣٠٢وأخرجه أمحد يف املسند   
  .٣/٢٨٣) ٣٥٠٤ح(رجه أبو داود يف كتاب البيوع، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده أخ  )٥(

هذا : ، وقال ٣/٥٣٥) ١٢٣٤(وأخرجه الترمذي يف أبواب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك                 
  .حديث حسن صحيح

   .٢٨٨/ ٧وأخرج النسائي، يف كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع   
  .٢/٧٣٧ه ابن ماجة يف كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وأخرج  
  .٢/٢٥٣وأخرجه الدارمي، يف كتاب البيوع، باب يف النهي عن شرطني يف بيع   
  .٢٠٥، ١٧٩، ٢/١٧٥وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٥٥  

  .)١(باحلزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إىل املفسدة

 – كما هو الشأن يف هذه األمثلة وحنوها         –ومن املعلوم أنه إذ اجتمع مبيح وحاظر        
  . ودرءاً للمفسدة وسداً للطرق املوصلة إليهايغلب جانب احلظر، احتياطاً

                                                        
، ٣١٩ حنبـل    ، أمحد بـن   ٤٠٩ ، مالك    ٨٨٨ – ٢/٨٨٥، أصول الفقه    ٣٦٢ – ٢/٣٥٧املوافقات  : انظر  )١(

 .٢/٤٢، ذيب الفروق ١/١٢٠األشباه والنظائر البن السبكي 



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٥٦  

  : الفرع الثالث
  يف  آراء العلماء يف حجية الذرائع

  :متهيد
  . وجدت أا اجتمع فيها مبيح وحاظر– السابقة –إذا نظرت يف تعاريف الذرائع 

الذريعة ما ظاهره مباح ويتوصل به      : "فانظر مثالً إىل تعريف ابن النجار حيث يقول       
الذريعة هي املسألة اليت ظاهرهـا اإلباحـة        : "حيث يقول : ، وتعريف الشوكاين  "إىل حمرم 

  .ويتوصل ا إىل فعل حمظور
  .وهكذا التعاريف األخرى

الذريعة هي احلالل املوصل إىل احلرام وعليه يكون اجتمـع يف           : فإم كلهم يقولون  
احتياطـاً وسـداً    الذريعة حالل وحرام، وإذا اجتمع احلالل واحلرام غلب جانب احلرام           

  .للذريعة
  :وللعلماء أقوال يف االحتجاج بالذرائع

 إىل القول بسد الذرائع واالحتجاج ا       – رمحهما اهللا    –ذهب اإلمامان مالك وأمحد     
  .وأنه أصالً من أصول الفقه

  .)١(وأفاد كالم الشاطيب أن اإلمامني أبو حنيفة والشافعي يقوالن بسد الذرائع
  .ي فإنه مبين على ما جاء عنه يف بعض املسائل الفقهيةأما ما نقل عن الشافع

فمثالً قال يف األم بعد ما ذكر النهي عن بيع املاء ليمنع به الكأل وأنه حيتمل أن مـا                  
  .كان ذريعة إىل منع ما أحل اهللا مل حيل ، وكذا ما كان ذريعة إىل إحالل ما حرم اهللا

يثبـت أن الـذرائع إىل احلـالل        وإذا كان هذا هكذا ففي هذا ما        : مث قال ما نصه   
                                                        

  .٣٠٦/ ٣/٣٠٥املوافقات : انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٥٧  

  .)١(واحلرام تشبه معاين احلالل واحلرام
 رمحه  –إمنا أراد الشافعي    : "اعترض عليه السبكي وقال   : وهذا املنقول عن الشافعي   

 حترمي الوسائل ال سد الذرائع والوسائل تستلزم املتوسل إليه، ومن هذا النوع منـع            –اهللا  
ي هو حرام، وحنن ال ننازع فيما يستلزم من الوسـائل،           املاء، فإنه مستلزم ملنع الكأل الذ     

ولذلك نقول من حبس شخصاً ومنعه الطعام والشراب فهو قاتل له، وما هذا مـن سـد     
الذرائع يف شيء وكالم الشافعي يف نفس الذرائع ال يف سدها، والرتاع بيننا وبني املالكيـة    

  .)٢("إمنا هو يف سدها
ة، فإن أبا حنيفة ثبت عنه جواز إعمـال احليـل ومل   وأما ما نقل عن اإلمام أيب حنيف  

يكن من أصله يف بيوع اآلجال إال اجلواز، وال يلزم من ذلك تركه ألصل سد الـذرائع،                 
وهذا واضح، إال إنه نقل عنه موافقة مالك يف سد الذرائع، وإن خالفه يف بعض التفاصيل                

  . )٣(وإذا كان كذلك فال إشكال
لفوا يف القول بسد الذرائع، إال أم متفقون عند التطبيـق     وإن اخت : واألئمة األربعة 

سد الذرائع مذهب مالـك     : "يف كثري من املسائل، ويؤيد ذلك قول القرطيب؛ حيث قال         
  .)٤("وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيالً وعملوا عليه يف أكثر فروعهم تفصيالً

وال خصوصية للمالكيـة  مالك مل ينفرد بذلك بل كل أحد يقول ا          : "وقال القرايف 
  ".ا إال من حيث زيادم فيها

فإن من الذرائع ما هو معترب باإلمجاع كاملنع من حفـر اآلبـار يف طريـق                : "وقال
املسلمني وإلقاء السم يف طعامهم وسب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل                

حينئذ.  
                                                        

  .٣/٣٧٢األم : انظر  )١(
 .١/١٢٠األشباه والنظائر البن السبكي : انظر  )٢(
 .٣/٣٠٦املوافقات : انظر  )٣(
 .٢٤٦إرشاد الفحول : انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٥٨  

ال متنع خشية اخلمر وإن كان وسيلة       ومنها ما هو ملغي إمجاعاً كزراعة العنب فإا         
  .إىل احملرم

ما هو خمتلف فيه كبيوع اآلجال، فنحن ال نغتفر الذريعة فيها وخالفنا غرينا             : ومنها
  .)١("يف أصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غرينا ال أا خاصة بنا

: سالة بقوله تعاىلوذا تعلم بطالن استدالل أصحابنا على الشافعية يف هذه امل       : "قال
  .)٢() ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ(

  .)٣() ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت(: وقوله
 ألا تدل على اعتبار الشرع   إن هذه األدلة ال تفيد يف حمل الرتاع؛       : وإمنا قلنا : وقال

لسد الذرائع يف اجلملة، وهذا أمر جممع عليه، وإمنا الرتاع يف ذريعة خاصـة وهـو بيـع          
  .)٤(اآلجال وحنوها فينبغي أن يذكروا أدلة خاصة مبحل الرتاع

  :أدلة القائلني بسد الذرائع
  :تضافرت األدلة على سد الذرائع من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة

  :األدلة من الكتاب: أوالً
  .)٥() ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ(:  قوله تعاىل– ١

دلت اآلية على املنع من سب آهلة املشركني مع كون السب غيظاً ومحيـة وإهانـة                  
 وكانت مصلحة ترك مسبته تعاىل أرجـح        آلهلتهم؛ لكونه ذريعة إىل سبهم اهللا تعاىل،      

من مصلحة سبنا آلهلتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على املنع من اجلـائز لـئال               
                                                        

  .٢/٤٢يب الفروق ، ذ٣/٢٦٦، ٢/٣٢الفروق : انظر  )١(
 .١٠٨سورة األنعام ، آية   )٢(
 .٦٥البقرة، آية   )٣(
 .٣/٢٦٦الفروق : انظر  )٤(
 .١٠٨سورة األنعام، آية   )٥(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٥٩  

  .يكون سبباً يف فعل ما ال جيوز
فههنا اجتمع حالل وهو سب آهلة الكفار وحرام وهو سب اهللا تعاىل، وإذا اجتمـع                 

  .احلالل واحلرام غلب احلرام
  .)١()ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن (:  قوله تعاىل– ٢

يف هذه اآلية منع اهللا سبحانه وتعاىل النساء أن يضربن بأرجلهن وإن كان جـائزاً يف                
نفسه لئال يكون سبباً يف مساع الرجال صوت اخللخال فيثري ذلك دواعي الـشهوة              

  .إليهن
ان جائزاً حالالً لكنه سبباً للمحرم فغلب التحرمي ومنع اجلائز          فضرب األرجل وإن ك     

  .لترتب املفسدة عليه
 يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا وللْكَافرِين            (:  قوله تعاىل  – ٣

يمأَل ذَاب٢()ع(.  
 جائز وحمرم يغلب التحرمي، وذلك أن هذه الكلمة دلت هذه اآلية على أنه إذا اجتمع    

من حيث هي جائز حالالً لكنها ملا كانت يف لغة اليهود معىن السب ى اهللا سبحانه                
  .وتعاىل عباده عنها

وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سباً، قيل إنه             : "قال الشوكاين   
  . ذلكغري: يف لغتهم مبعىن امسع ال مسعت، وقيل

 راعنا طلباً منه أنه يراعيهم من املراعاة اغتنموا         rفلما مسعوا املسلمني يقولون للنيب        
 كذلك مظهرين أم يريدون املعىن العريب، مبطـنني  rالفرصة وكانوا يقولون للنيب  

أم يقصدون السب الذي هو معىن هذا اللفظ يف لغتهم، ويف ذلك دليل على أنـه                
حملتملة للسب والنقص وإن مل يقصد املتكلم ا ذلك املعىن املفيد ينبغي جتنب األلفاظ ا  

                                                        
  .٣١سورة النور ، آية   )١(
 .١٠٢سورة البقرة ، آية   )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٦٠  

للشتم سداً للذريعة ودفعاً للوسيلة وقطعاً ملادة املفسدة والتطرق إليه، مث أمـرهم اهللا   
" وقولوا انظرنا : " مبا ال حيتمل النقص وال يصلح للتعريض فقال        rبأن خياطبوا النيب    

  .)١(أي أقبل علينا وانظر إلينا
واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في السبت إِذْ            (:  قوله تعاىل  – ٤

تأْتيهِم حيتانهم يوم سبتهِم شرعا ويوم لَا يسبِتونَ لَا تأْتيهِم كَذَلك نبلُوهم بِما كَانوا              
  .)٢()يفْسقُونَ

دلت هذه اآلية على أنه إذا اجتمع حالل وحرام غلـب احلـرام، احتياطـاً ودرءاً                  
للمفسدة وسداً للذريعة، وذلك أن الصيد حبد ذاته مباح يف كل يوم لكن اهللا سبحانه  

  .وتعاىل حرم الصيد على اليهود يف يوم السبت ابتالء منه جل وعال هلم
عاىل الصيد يف يوم السبت فكانت احليتـان  فحرم اهللا عليهم تبارك وت: "قال القرطيب 

 فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم األحـد   – أي ظاهرة    –تأتيهم يوم السبت شرعاً     
وكان السد ذريعة لالصطياد فمسخهم اهللا قردة وخنازير وذكر اهللا لنا ذلـك يف معـىن                

  .)٣("التحذير عن ذلك

  :األدلة من السنة: ثانياً
ة على ذلك منها ما تقدم يف مبحـث االسـتدالل علـى             تضافرت األدلة من السن   

" احلالل بني واحلرام بني   : "، وقوله )٤("دع ما يريبك إىل ما ال يريبك      : "rالقاعدة كقوله   
  .)٦("اإلمث ما حاك يف الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس: "، وقوله)٥(احلديث

                                                        
  .٢/٥٧، تفسري القرطيب ١/١٤٦فتح القدير للشوكاين : انظر  )١(
 .١٦٣سورة األعراف، آية   )٢(
 .٢/٥٨تفسري القرطيب   )٣(
  .٥٧سبق خترجيه ص   )٤(
  ..٥٣سبق خترجيه ص  )٥(
  ..٦٨سبق خترجيه ص   )٦(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٦١  

  :ومنها ما يلي
، ومع أنه لو أفرد أحدهم عن اآلخـر  )١( أنه ى عن بيع وسلفr ما جاء عن النيب  – ١

  .يصح لئال يؤدي إىل الربا
وذلك ألنه اقترن أحدمها باآلخر، فصار ذريعة إىل أن يقرضه ألفـاً ويبيعـه سـلعة                 

تساوي مثان مائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمامنائة ليأخذ منه ألفني              
  .وهذا هو معىن الربا

إن من جوزها جيـوز أن يبيـع        : ملسألة مد عجوة، بأن قال    وقد احتج بعض املانعني       
  .وهذا ذريعة إىل الربا: قال. الرجل ألف دينار يف منديل بألف ومخسمائة مفردة

جيوز أن يقرضه ويبيعه املنديل خبمسمائة وهذا هو بعينه الـذي ـى عنـه              : مث قال   
  . وهو من أقرب الذرائع إىل الرباrالرسول 

 وعن الصحابة تدل على املنـع مـن   rاهرة يف حترمي العينة عن النيب     أن اآلثار املتظ   – ٢
  .عودة السلعة إىل البائع وإن مل يتواطأ على الربا، وما ذلك إال سداً للذريعة

، وكذلك أصحابه حىت حيسبها من دينه،       )٢( ي املقرض من قبول اهلدية     r أن النيب    – ٣
  .لدين ألجل اهلدية فيكون رباوما ذاك إال لئال يتخذ ذلك ذريعة إىل تأخري ا

 أن القاضي والوايل وحنومها ممنوع من قبول اهلدية، وما ذاك إال ألن قبول اهلدية ممن                – ٤
  .)٣(مل جتر عادته مبهاداته ذريعة إىل قضاء حاجته

فهذه األدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على سد الذريعة كما أا تدل على أنه إذا    
  .لب احلرام احتياطاً وسداً للذريعةاجتمع حالل وحرام غ

                                                        
  .١٨٨سبق خترجيه ص  )١(
  .٤/٢٣٠أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب مناقب عبداهللا بن سالم رضي اهللا عنه   )٢(

 .٢/٨١٣وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الصدقات، باب   
  .١٤٢ – ٣/١٤١م املوقعني إعال: انظر  )٣(
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١٦٢  

 أن الشارع ى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه أو يبيع                  – ٥
  .)١(على بيع أخيه

وما ذاك إال أنه ذريعة إىل التباغض والتعادي ويف هذا النهي اجتمع مبـيح وحـاظر      
  .فغلب جانب احلاظر

 كثرية وممن أفاض يف االستدالل ابن القـيم         واألدلة الدالة على القول بسد الذرائع     
حيث ذكر تسعة وتسعني دليالً من الكتاب والسنة، وعمل الصحابة كلها تدل على منع              

  .الذرائع
ولنقتصر على هذا العدد من األمثلة املوافق ألمساء اهللا احلـسىن           : وقال بعد ذكرها  

 وعلم أا من الدين وعمل اليت من أحصاها دخل اجلنة تفاؤالً بأنه من أحصى هذه الوجوه       
ا دخل اجلنة، إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أمساء الرب تعاىل ومعرفـة أحكامـه وهللا       

  .)٢(وراء ذلك أمساء وأحكام
وذا العرض املوجز لبعض األدلة الدالة على سد الذرائع يتبني لنا أن الشارع اعترب              

 كثري من املسائل الفقهية، كاتفاقهم      سد الذرائع، والصحابة رضي اهللا عنهم طبقوا هذا يف        
على قتل اجلماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص مينع من ذلك؛ ألن معىن القـصاص               
املساواة، وإمنا قالوا بذلك لئال يكون عدم القصاص منهم ذريعة إىل التعاون على سـفك               

  .الدماء
بناء على متسكه   ذهب ابن حزم إىل القول بإنكار أصل الذرائع وذلك          : القول الثاين 

: بظاهر النصوص ، وإبطال الرأي من قياس واستحسان ومصاحل مرسلة وحنوهـا فقـال             
ذهب قوم إىل حترمي أشياء من طريق االحتياط وخـوف أن يتـذرع منـها إىل احلـرام              "

  .)٣("البحت
                                                        

 .٢/١٠٣٢أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح، باب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه   )١(
 .٣/١٥٩إعالم املوقعني : انظر  )٢(
 .٦/٩٧٥األحكام البن حزم   )٣(
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١٦٣  

احلالل بـني   : " يقول rمسعت رسول اهللا    : "واحتجوا حبديث النعمان بن بشري قال     
  .)١(احلديث.." هما أمور مشتبهاتواحلرام بني وبين

  .يفهم من هذا أن ابن حزم قصر باب الذرائع على جتنب املشتبه فيه لالحتياط
وما ذكره ابن حزم وانتصر له غري مسلم، بل هو حمجوج بالنصوص القاطعة الثابتة              
بالنقل من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي اهللا عنهم اليت بلغت مبلـغ القطـع يف                

  .سد الذرائعالقول ب
وللعلماء مناقشات يطول املقام بذكرها فلندعها اختصاراً واقتناعاً بضعف ما ذهب           

  .إليه ابن حزم

  :أمثلة على سد الذرائع
  :من األمثلة عليها بيوع اآلجال

وهذه البيوع كما تسمى ببيوع اآلجال فإا تسمى أيضاً بالبيوع الربوية وتـسمى             
  .ببيوع العينة

سلعة بثمن مؤجل مث اشتراها بأقل منه نقداً فيكون الفرق ربـا،            إذا باع   : من ذلك 
  .فهذه املعاملة ال جتوز يف قول أكثر أهل العلم

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي
إين بعت غالمـاً    : - رضي اهللا عنها   – ما روي أن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة            – ١

شتريته منه بستمائة درهم، فقالت     من زيد بن أم أرقم بثمامنائة درهم إىل العطاء، مث ا          
بئس ما شريت وبئس ما أشريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مـع                 : هلا

  .)٢( إال أن يتوبrرسول اهللا 
                                                        

  .٥٣سبق خترجيه ص   )١(
  .٣٣١، ٥/١٣٠اخل .. لأخرجه البيهقي يف سننه يف كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إىل أج  )٢(

 .١٨٥، ٨/١٨٤اخل .. وأخرجه عبدالرزاق يف مصنفه يف كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة  
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١٦٤  

  .rومثل هذا التغليظ الشديد ال تقوله إال عن توقيف عن رسول اهللا 
مسمائة إىل أجـل     وألن ذلك ذريعة إىل الربا فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف خب            – ٢

  .)١(معلوم، والذرائع معتربة
 أن هذا البيع وإن كان على صورة بيع جائز يف الظاهر إال أا ملا كثر قصد النـاس                   – ٣

التوصل إىل ممنوع يف الباطن كبيع سلف مبنفعة منعت قياساً على الذرائع امع على              
  .منعها

  .)٢(اً يف الدين، وتغليباً للحظروهذا البيع وأمثاله منع سداً لذريعة الربا واحتياط  
  .جبواز هذا البيع: وذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا إىل القول  
ألنه مثن جيوز أن يبيعها به من غري بائعها فجاز من بائعها كما لو باعها، مبثـل                 : قال  

  .)٣(مثنها
والذي يبدو أن القول باملنع أرجح احتياطاً وتورعأً، فإن الشريعة جاءت لتحـصيل             
املصاحل ودرء املفاسد وهي إمنا تنظر يف احلقيقة إىل غايات األشياء ومآالا، فإن كانـت                
هذه الغايات مفاسد وأضراراً منعت من أسباا وسدت الوسائل والطرق اليت يتذرع ـا             
إليها ولو كانت هذه الوسائل والطرق يف نفسها حالالً، وما ذاك إال سداً للذرائع وتغليباً               

  .ر على احللجلانب احلظ
  .إذا باع سلعة بنقد مث اشتراها بأكثر منه نسيئة: ومن ذلك

ال جيوز ذلك إال أن يغري السلعة؛ ألن ذلك يتخذ وسيلة           : فقال أمحد يف رواية حرب    
  .إىل الربا فأشبه مسألة العينة

وحيتمل أن جيوز له شراؤها جبنس الثمن بأكثر منه إال أن يكون ذلك عن مواطأة أو                
                                                        

 .٦/٢٦١املغين : انظر  )١(
 .٣/٢٦٨، الفروق للقرايف ٦/٢٦١املغين : انظر  )٢(
  .١٢١ – ١/١٢٠، األشباه والنظائر البن السبكي ٦/٢٦٠املغين : انظر  )٣(
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١٦٥  

  .جيوزحيلة فال 
وإن وقع ذلك اتفاقاً من غري قصد جاز؛ ألن األصل حل البيع، وإمنا حرم يف مسألة                
العينة باألثر الوارد فيه وليس يف هذا معناه؛ وألن التوسل بذلك أكثر فال يلحق بـه مـا                 

  .)١(دونه
  .بيع الطعام بالطعام نسيئة: ومن ذلك 

ن الذي يف ذمته طعاماً قبـل       من باع طعاماً إىل أجل فلما حل األجل أخذ منه بالثم          
  .قبضه مل جيز

أنه ذريعة إىل بيع الطعام بالطعام نسيئة فحرم، كمسألة العينة، فعلـى            : ووجه ذلك 
هذا كل شيئني حرم النساء فيهما، ال جيوز أن يؤخذ أحدمها عوضاً عن اآلخر قبل قـبض         

  .نص أمحد على ما يدل على هذا. مثنه إذا كان البيع نساء
  .ن أهل العلم إىل جواز ذلكوذهب مجاعة م
والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا مل يفعله حلية وال قصد ذلك يف             :"قال ابن قدامة  

  .)٢("ابتداء العقد
ويؤيد ذلك ما يروى عن علي بن احلسني، قال عبداهللا بن زيد قدمت على علي بن                

احلنطة، وقـد  إين أجذ خنلي وأبيع ممن حضرين التمر إىل أجل فيقدمون ب    : احلسني فقلت له  
ال بأس بذلك، إذا مل يكن   : حل ذلك األجل فيوقفوا بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم، قال        

  ".منك على رأي
وذلك ألنه اشترى الطعام بالدراهم اليت يف الذمة بعد انـربام العقـد أول لزومـه                

  .)٣(فصح

                                                        
 .٦/٢٦٣ املغين: انظر  )١(
 .٦/٢٦٤املغين : انظر  )٢(
  .٢٦٤ – ٦/٢٦٣املغين : انظر  )٣(
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١٦٦  

 هو القول   واألحوط. باجلواز: واآلخر. باملنع: أحدمها: فاملسألة كما ترى فيها قوالن    
باملنع؛ ألن فيه تغليباً جلانب احلظر، وسداً للذريعة، لكن الذي يبدو يل أن القول بـاجلواز             
أصح؛ ألن البيع األول مت بأركانه وشروطه، ومضت املدة املضروبة فلم يبق إال تـسليم               

  .القيمة
  .فإذا اشترى ذه القيمة طعاماً فال بأس ، بشرط أال يكون بينهما تواطئ على ذلك

فهذه البيوع وحنوها من بيوع اآلجال أو بيوع العينة اليت تصل مسائلها إىل ألـف               
  .مسألة

ومثلها كل مباح تذرع به إىل املفسدة كالنظر للضرورة إىل املرأة األجنبية والتحدث      
  .معها من حيث إنه ذريعة للزىن

هر فيهـا   وحمل اخلالف يف هذه البيوع ليس يف البيوع اليت يظ         :اختلف العلماء فيها  
القصد إىل الربا، فإن ذلك ال جيوز حبال، وإمنا اخلالف هو يف احلالة اليت مل يظهـر منـها                   

  .القصد إىل املمنوع
إىل القول ببطالن هذه البيوع؛ ألن العقـد        : ذهب املالكية واحلنابلة  : القول األول 

اً بعشرة إىل   نفسه، حيمل الدليل على قصد الربا؛ إذ أن مآل هذا التعاقد هو بيع مخسة نقد              
  .)١(أجل، والسلعة فيما بني ذلك لغو ال معىن هلا

فهو وإن مل يقل حبكم  الذرائع إال أنه يبطل هذه البيوع على أسـاس        : أما أبو حنيفة  
 أي أنـه    –آخر، وهو أن الثمن إذا مل يستوف مل يتم البيع األول، فيصري الثاين مبنياً عليه                

 مل ميتلكه، فيكون البيع الثاين فاسداً، ويؤل األمر إىل    ليس للبائع األول أن يشتري شيئاً ممن      
بيع مخسة بعشرة ألجل وهو ربا فضل ونساء معاً فيصبح العقد الثاين فاسداً؛ ألن فيه معىن              

  .الربا

                                                        
 .٦/١٦٠، املغين ٢/١٠٦بداية اتهد : انظر  )١(
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١٦٧  

  .)١(وعلى هذا فإن مجهور الفقهاء قرروا فساد هذا البيع؛ ألنه ذريعة إىل الربا
القول بتصحيح هذه البيوع قضاء وتتـرك       إىل  : ذهب اإلمام الشافعي  : القول الثاين 

ناحية القصد الباطن إىل اإلمث والعقاب األخروي، مبعىن أن العقد حرام للنهي عنه؛ لكـن               
النهي ال يبطل العقد يف كل بيع يؤدي إىل مفسدة وكذا كل تصرف يفضي إىل معـصية،                 

  .)٢(فالعقدان صحيحان حىت يقوم الدليل على قصد الربا احملرم
اعلم أن ما يفضي إىل الوقوع يف احملظور، إما أن يفضي إىل الوقـوع         : "يبقال القرط 

  .قطعاً أوال
ليس من هذا الباب، بل من ما ال خالص من احملرم إال باجتنابه ففعله حرام               : األول

  .)٣(من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب والذي ال يلزم
غالباً أو يتساوى األمران، وهو املسمى      إما أن يفضي إىل احملضور غالباً أو ينفك عنه          

  .بالذرائع عندنا
  .ال بد من مراعاته: فاألول

  .اختلف األصحاب فيه: والثاين، والثالث
  ".)٤(فمنهم من يراعيه ورمبا يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة

وهذه البيوع وأمثاهلا كما ترى اختلف العلماء فيها على قولني بني حمـرم وجميـز،               
القول فيها إمجاالً باملنع تغليباً للحرمة وسداً للذريعة، وإعماالً لقاعدة إذا اجتمع احلالل              و

  .واحلرام غلب احلرام

                                                        
 .٨٢خمتصر الطحاوي : انظر  )١(
 .٨٩٢/ ٢ ، أصول الفقه اإلسالمي ٣٨ – ٢/٣٧مغين احملتاج : انظر  )٢(
 . قطع فيه بذلكالذي ال: ؛ أي افضاؤه إىل الوقوع أي"والذي ال يلزم: "قول  )٣(
 .٢٤٧ – ٢٤٦إرشاد الفحول : انظر  )٤(
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١٦٨  

  

  

  

  الفصل الثامن 
  التعارض والترجيح يف 

  :وفيه مباحث

  .يف تعارض احلاظر  واملبيح: املبحث األول  

  .يف تعارض التحرمي واإلجياب: املبحث الثاين  

  .يف تعارض احملرم مع املندوب واملكروه: لثاملبحث الثا  

  .يف تعارض الوجوب مع املندوب واملباح واملكروه: املبحث الرابع  

يف التعارض بني قياسني أحدمها حاظر واآلخر : املبحث اخلامس  
  .مبيح
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١٦٩  

  :متهيد
  :معىن التعارض يف اللغة

اعتراضـات  التعارض هو التقابل والتمانع مصدر اعترض، ومنه تعارض البينات و         
  .)١(الفقهاء

  :معىن التعارض يف االصطالح
  .)٢(هو تقابل دليلني على سبيل املمانعة

  :معىن الترجيح يف اللغة
  .)٣(الترجيح جعل الشيء راجحاً مبا يزيد وزنه، فهو مصدر، مبعىن زاد وزنه

  :معىن الترجيح يف االصطالح
طلوب، مع تعارضهما مبا    اقتران أحد الصاحلني للداللة على امل     : عرفه اآلمدي بقوله  

  .)٤(يوجب العمل به وإمهال اآلخر

  :شروط التعارض
  :اشترطوا لتحقق التعارض عدة شروط جمملها ما يلي

 تضاد احلكمني وذلك بأن يكون كل من الدليلني يثبت ما ينفيه اآلخر، كأن يـدل                – ١
 أحدمها على وجوب شيء واآلخر على عدمه، أو يدل على حرمة شيء واآلخر على          

                                                        
 .٢٨١ – ٤/٢٦٩) عرض(معجم مقاييس اللغة : انظر  )١(
، تيـسري التحريـر     ٤/٦٠٥، شرح الكوكب املنري     ٣/٢١٣، اإلاج شرح املنهاج     ٢/٣٩٥املستصفى  : انظر  )٢(

٣/١٣٦. 
 .٢/٤٨٩) رجح(معجم مقاييس اللغة مادة : انظر  )٣(
  .٤/٢٣٩كام لآلمدي األح: انظر  )٤(

، تيـسري   ٤/٦١٦، شرح الكوكب املـنري      ٢/٢/٥٢٩، احملصول   ٢/١١٤٢، الربهان   ٢/٨٢٤املعتمد  : وانظر  
 .٣/١٥٣التحرير 
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١٧٠  

  .حله
 التساوي بني الدليلني يف الثبوت والداللة ونوعها فال تعارض بني املتواتر اآلحاد، وال       – ٢

  .تعارض بني النص الظاهر وال تعارض بني املنطوق املفهوم
 أن يكون تقابل الدليلني يف حمل واحد؛ ألن التعارض والتقابل ال يتحقق بني شيئني يف       – ٣

  .حملني
  .)١(مني؛ ألنه إذا اختلف زمان كل منهما فال تعارض أن يتحد زمان احلك– ٤

  :شروط الترجيح
  :وكما أن للتعارض شروط كذلك اشترطوا للترجيح شروط وهي ما يلي

  . أن يكون بني األدلة فالدعاوى ال يدخلها الترجيح– ١
  . قبول األدلة للتعارض يف الظاهر؛ ألنه ال جمال للترجيح يف القطعيات والعقليات– ٢
  .ن يقوم دليل على الترجيح أ– ٣
  . أن يتفق الدليالن املتعارضان يف احلكم، مع احتاد احملل واجلهة والوقت– ٤
  .)٢( تساوي الدليلني املتعارضني يف القوة والثبوت– ٥

  .هذه مجلة شروط التعارض والترجيح  
  .والذي يعنينا يف هذا املقام هو بيان التعارض بني احلاظر واملبيح  

                                                        
 .٣/٧٦، كشف األسرار ٣/٤٣٧، تيسري التحرير ٢٤٦التعارض والترجيح : انظر  )١(
  .١٣٧ – ٦/١٣١البحر احمليط : انظر  )٢(
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١٧١  

  ول املبحث األ
  يف تعارض احلاظر واملبيح

  .تعارض احلاظر واملبيح عند األصوليني وجه من أوجه الترجيح اليت ترجع إىل املنت
فإذا كان أحد النصني مبيح واآلخر حاظر، فهل يقدم احلاظر على املبيح أو يقـدم               

  .املبيح على احلاظر
  :اختلفوا يف ذلك على أقوال

  .)١(القول بترجيح احلاظر على املبيحذهب مجهور العلماء إىل :القول األول
، وبعـض الـشافعية منـهم       )٢(ذهب بعض املالكية منهم أبو الفرج     : القول الثاين 

  . إىل القول بترجيح املبيح على احلاظر)٤(، وبعض احلنابلة منهم ابن محدان)٣(اآلمدي
، وبعض املالكيـة منـهم       ذهب بعض احلنفية منهم عيسى بن أبان      : القول الثالث 

قالين، والباجي، وبعض الشافعية منهم الغزايل، ومن املعتزلة أبو هاشم، إىل أنه ال يرجح     البا
  .)٥(بينهما ويتعارضان ويرجع إىل غريمها من األدلة

  :أدلة القول األول
  .استدل من قال بترجيح احلاظر على املبيح بأدلة من الكتاب والسنة واملعقول

                                                        
، شرح ٤٨٥، التبصرة ٦/١٧٠، البحر احمليط ٢/٢/٥٨٩، احملصول ٣/٢١٤هيد ، التم ٣/١٠٤١العدة  : انظر  )١(

 .٣/١٤٤، كشف األسرار ٤١٧تنقيح الفصول 
 .٤١٧، شرح تنقيح الفصول ٢/٢٦٧أحكام الفصول : انظر  )٢(
 .٤/٢٥١األحكام لآلمدي   )٣(
  .٢/٤٦٣، نزهة اخلاطر العاطر ٦٦٠، ٤/٢٥٩شرح الكوكب املنري : انظر  )٤(

، املـدخل إىل مـذهب   ٥/٤٢٨، شذرات الذهب ١/٢٧٢، املنهل الصايف ٢/٣٣١ طبقات احلنابلة  ذيل: انظر  
 . ٣/٣٨٥ ، العرب ٢٢٩، ٢٠٥أمحد 

 .املراجع السابقة: انظر  )٥(
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١٧٢  

  :الكتاب: أوال
  .)١() لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه أَم(:  قوله تعاىل– ١

هو أن اهللا سبحانه وتعاىل أنكر على من أثبت حكماً أو اسـتحل             : وجه االستدالل     
  .)٢(شيئاً بغري إذن اهللا تعاىل

  .)٣() وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم(:  قوله تعاىل– ٢
 ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لتفْتروا            (:  قوله تعاىل  – ٣

بالْكَذ لَى اللَّه٤()ع(.  
أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب بأن التحليل والتحرمي إليه وليس إلينـا فـدل علـى أن       

  .)٥(األصل يف األشياء احلظر
  . األصل يف األشياء احلظر قدم احلاظر على املبيح يف حالة االجتماعوإذا كان  

  :من السنة: ثانياً
إن احلالل بني واحلرام بني وبينـهما أمـور         : " يف حديث النعمان بن بشري     r قوله   – ١

مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن   
  .)٦( ..."راموقع يف الشبهات وقع يف احل

 أرشد إىل ترك ما بني احلالل واحلرام ومل جيعل األصل فيه    rهو أنه   : وجه االستدالل   
  .)٧(اإلباحة، فدل على أن األشياء قبل ورود الشرع على احلظر

                                                        
 .٢١سورة الشورى، آية   )١(
 .٤/١٢٥٥العدة : انظر  )٢(
 .١١٩سورة األنعام، آية   )٣(
 .١١٦سورة النحل، آية   )٤(
 .٢٨٥حول إرشاد الف: انظر  )٥(
 ٥٣احلديث سبق خترجيه ص  )٦(
  .٢٨٥إرشاد الفحول : انظر  )٧(
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١٧٣  

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كرمحة يومكم هـذا يف            : "r قوله   – ٢
  .)١("شهركم هذا يف بلدكم هذا

ديث على أن األصل يف األشياء احلظر، وإذا كان األصل يف األشياء احلظـر              دل احل   
  .قدم احلاظر على املبيح إذا اجتمعا

  :من العقل: ثالثاً
 أن تناول األفعال االختيارية تصرف يف ملك الغائب بغري إذنه فيحرم قياسياً علـى               – ١

  .التصرف يف ملك الشاهد بغري إذنه جبامع اإلذن فيهما
استباحة هذه األشياء ترك لالحتياط، وتعريض النفس للغرر، ألنـه حيتمـل أن              أن   – ٢

تكون على اإلباحة فال يأمث بتناوهلا، وحيتمل أن تكون على احلظر فيأمث بتناوهلا، فإذا              
  .احتمل هذا وهذا وجب بدليل العقل االمتناع عنها

م، وإذا كان كذلك،     أن العاقل ال يأمن أن يكون فيما يقدم عليه شيء يهلكه، كالس            – ٣
  .)٢(فيجب أن يكون حمظوراً طلباً لألمن

فهذه األدلة من الكتاب والسنة واملعقول وحنوها كلها دالة  علـى أن األصـل يف                  
األشياء احلظر وإذا كانت على احلظر، فإنه إذا تعارض مبيح وحاظر غلب جانـب              

  .احلظر احتياطاً

  :أدلة القول الثاين
  .بيح على احلاظر بأدلة من الكتاب والسنة واملعقولاستدل من قال بترجيح امل

                                                        
، ويف باب  ١/٢٤" رب مبلغ أوعى من سامع     "rأخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب العلم، باب قول النيب             )١(

  .٢/١٩١، ويف كتاب احلج، باب اخلطبة أيام مىن ١/٣٥ليبلغ العلم الشاهد الغائب 
 .٣/١٣٠٥) ١٦٧٩ح(لقسامة، باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال وأخرجه مسلم يف كتاب ا  

، التبـصرة   ١/٦٥، املستـصفى    ٣٨٤،  ٣٨٣،  ٤/٣٨١، التمهيد   ١٢٥٥،  ١٢٤٤،  ٤/١٢٤٣العدة  : انظر  )٢(
 .١/٣٢٧، شرح الكوكب املنري ٢/١٦٨، تيسري التحرير ١/١٢٥، شرح املنهاج ٥٣٥، ٥٣٤
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١٧٤  

  :من الكتاب: أوالً
  .)١() هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا(:  قوله تعاىل– ١
ن فَضله  اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتبتغوا م          (:  قوله تعاىل  – ٢

وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ           ) ١٢(ولَعلَّكُم تشكُرونَ   
  .)٢()في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

هو أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب عباده يف معرض االمتنان علـيهم            : ووجه االستدالل   
هم النعمة أنه خلق هلم ما يف األرض وسخره هلم، والـالم لالختـصاص أو               وتذكري

امللك إذا صادف قابالً له واخللق قابلون للملك وهو يف احلقيقة ختـصيص مـن اهللا            
سبحانه هلم بانتفاعهم به؛ إذ ال مالك على احلقيقة إال اهللا سبحانه وتعاىل فاقتـضى               

م يف الوجود ملكوه، وإذا ملكوه جاز       ذلك أم مىت اجتمعوا وما خلق هلم وسخر هل        
  .)٣(انتفاعهم به؛ إذ فائدة امللك جواز االنتفاع

قُلْ لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّـا أَنْ يكُـونَ           (:  قوله تعاىل  – ٣
         هزِيرٍ فَإِننخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيم     طُرنِ اضفَم بِه رِ اللَّهيغلَّ لقًا أُهسف أَو سرِج

يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر ادلَا عاغٍ وب ر٤()غَي(.  
هو أن اهللا سبحانه وتعاىل حصر احملرمات على العبـاد يف هـذه             : ووجه االستدالل   

  .األشياء املذكورة يف اآلية فدل على أن ما عداه على احلل
  .)٥() الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات(:  قوله تعاىل– ٤

أنه ليس املراد بالطيبات احلالل، وإال لزم التكرار، فوجب تفسري          : ووجه االستدالل   
                                                        

 .٢٩سورة البقرة، آية   )١(
 .١٣، ١٢ة اجلاثية، آية سور  )٢(
 .١/٣٣٩، شرح خمتصر الروضة ١/١١٩روضة الناظر مع شرحها نزهة اخلاطر : انظر  )٣(
 .١٤٥سورة األنعام، آية   )٤(
 .٥سورة املائدة ، آية   )٥(
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١٧٥  

  .)١(الطيبات مبا يستطاب طبعاً، وذلك يقتضي حل مجيع املنافع
 ) أَخرج لعباده والطَّيبـات مـن الـرزقِ         قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي      (:  قوله تعاىل  – ٥

  .)٢(اآلية
فإنه جل وعال أنكر على من حرم ذلك فوجب أن ال تثبت حرمته   : ووجه االستدالل   

وإذا مل تثبت حرمته امتنع ثبوت احلرمة يف فرد من أفراده؛ ألن املطلق جـزء مـن                 
حلرمة يف زينة اهللا ويف الطيبات من       املقيد، فلو ثبت احلرمة يف فرد من أفراده لثبتت ا         

  .)٣(الرزق، وإذا انتفت احلرمة بالكلية، ثبت اإلباحة
  .)٤() قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن(:  قوله تعاىل– ٦

 أنه جل وعال حصر احملرمات فدل على أن ما مل يذكر من األشياء            : ووجه االستدالل   
  .املنتفع ا قبل الشرع يبقى على األصل وهو اإلباحة

  :من السنة: ثانياً
إن أعظم املسلمني يف املسلمني جرماً من سأل عن شيء مل حيـرم علـى              : "r قوله   – ١

  .)٥(متفق عليه". املسلمني فحرم من عليهم من أجل مسألته
ألشياء اإلباحـة،   هو أن احلديث واضح الداللة يف أن األصل يف ا         : ووجه االستدالل   

  .)٦(والتحرمي طارئ عليها
   عن السمن واجلنب والفراء؟r سئل رسول اهللا – ٢

احلالل ما أحل اهللا يف كتابه واحلرام ما حرم اهللا يف كتابه، وما سكت عنـه                : "فقال  
                                                        

 .٢٨٥إرشاد الفحول : انظر  )١(
  .٣٢آية ، سورة األعراف   )٢(
 .٢٨٥إرشاد الفحول : انظر  )٣(
 .٣٣سورة األعراف، آية   )٤(
 .٣٧سبق خترجيه ص  )٥(
 .١/٤٠٠، شرح خمتصر روضة الناظر ١/١٢٠روضة الناظر مع شرحها نزهة اخلاطر : انظر  )٦(
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١٧٦  

  .)١("فهو مما عفا عنه
ه ما أحل اهللا يف كتاب فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عن              : "r وقول   – ٣

 وما كَانَ   (: فهو عافية فأقبلوا من اهللا العافية، فإن اهللا مل يكن ناسياً مث تال هذه اآلية              
  .)٢()ربك نِسيا

إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدوداً فال تعتـدوها، وحـرم             : "r قوله   – ٤
  .)٣("اأشياء فال تنتهكوها وسكت عن أشياء رمحة بكم من غري نسيان فال تبحثوا عنه

ذروين ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم، واختالفهم            : "r قوله   – ٥
                                                        

، ٢/١١١٧أخرجه ابن ماجة من طريق سلمان الفارسي، يف كتاب األطعمة، بـاب أكـل اجلـنب والـسمن                     )١(
  ).٣٣٦٧ح(
ويف الباب عـن    : ، وقال )١٧٢٦ح (٤/٢٢٠ وأخرجه الترمذي يف كتاب اللباس، باب ما جاء يف لبس الفراء            

املغرية وهذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعاً إال من هذا الوجه، وروى سفيان وغريه عن سليمان التيمي عـن أيب     
ما أراه حمفوظاً،   : عثمان عن سلمان قوله، وكان احلديث املوقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا احلديث فقال             

وسيف بن هـارون مقـارب      : ي عن أيب عثمان عن سلمان موقوفاً قال البخاري        روى سفيان عن سليمان التيم    
  .احلديث، وسيف بن حممد عن عاصم ذاهب احلديث

وأخرجه احلاكم يف مستدركه، يف كتاب األطعمة يف شأن ما أحل اهللا فهو حالل وما سكت اهللا عنه فهو مما عفى                  
  .٤/١١٥مل خيرجاه هذا حديث مفسر يف الباب، وسيف بن هارون : وقال. عنه

  .ضعفه مجاعة: سيف مل خيرجاه ، قلت : ٤/١١٥وقال الذهيب يف التلخيص   
وأخرجه البيهقي يف كتاب الضحايا، باب ما مل يذكر حترميه وال كان يف معىن ما ذكر حترميه مما يؤكل ويـشرب                       

١٠/١٢.  
  .٦٤اآلية من سورة مرمي، آية   )٢(

: ، وقـال  ٢/٣٧٥ن طريق أيب الدرداء رضي اهللا عنه يف كتاب التفسري واحلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه م    
  .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب

وأخرجه البيهقي يف كتاب الضحايا، باب ما مل يذكر حترميه، وال كان يف معىن ما ذكر حترميه مما يؤكل ويـشرب            
١٠/١٢.  

وقال . ار والطرباين يف الكبري وإسناده حسن، ورجاله موثوقون       ، رواه البز  ١/١٧١وقال اهليثمي يف جممع الزوائد        
  .إسناده صاحل: إن البزار قال: ، رواه البزار، ورجال ثقات ، وقال ابن رجب٧/٥٥: أيضاً

 .سنده صاحل: إن البزار قال: ١٣/٢٨٠، وقال ابن حجر يف الفتح ٢٦١جامع العلوم واحلكم : وانظر  
  .٣٥سبق خترجيه ص   )٣(
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١٧٧  

على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا يـتكم عـن شـيء                
  .)١("فدعوه

فإـا  . دلت هذه األحاديث على أن األصل يف األشياء قبل ورود الشرع اإلباحـة              
 rسكت عنه الشارع واملعفو عنه هو ما ال حرج يف فعله فالنيب             صرحية بالعفو عما    

أحال يف هذه األشياء على قاعدة عامة يطبقها اإلنسان على كل ما يعرض عليه من               
  .احلالل واحلرام

  :من العقل: ثالثاً
 أن األشياء منتفع فيها وال ضرر فيها على املالك، وكل ما كان كذلك فهو مبـاح،             – ١

نه حيسن من اإلنسان التنفس يف اهلواء واحلركة مـن جانـب إىل   أ: ويدل على ذلك  
جانب، والنظر يف مرآة الغري، واالستضاءة بناره واجللـوس يف ظـل حائطـه؛ ألن        
االنتفاع بذلك ال ضرر فيه على املالك وهذا شأن األشياء قبل ورود الشرع فتكون              

  .)٢(مباحة
إما أن تكن خلقها لينتفع هو ا،    : ة حوال  أن اهللا ملا خلق هذه األشياء مل ختل من ثالث          – ٢

وال جيوز أن يكون خلقها لينتفع هو؛ ألنه تعاىل . أو لينتفع ا غريه، أو ليضر ا غريه     
  .غين أن تلحقه املنافع واملضار

وال جيوز أن يكون خلقها ليضر ا؛ ألن ذك قبيح، إذ مل يكن يف حال خلقه إياها من                    
  .يستحق العقوبة

  .)٣(ال أنه خلقها لينتفع عبادهفلم يبق إ  
 أن االنتفاع ذه األشياء منفعة ليس فيها وجه من وجوه القبح، وكل ما كان هـذا           – ٣

                                                        
  .٣٧خترجيه صسبق   )١(
 .٢/٣٢١، املعتمد ٣/٢٥٠، أصول اجلصاص ١/٦٤املستصفى : انظر  )٢(
، ١/٩٤، األحكـام لآلمـدي   ٦٥ -١/٦٤، املستصفى ٤/٢٨٠، التمهيد ١٢٤٦ – ٤/١٢٤٥العدة  : انظر  )٣(

 .٣/٢٤٨، أصول اجلصاص ٢١٥ -٢١٤/ ١/١احملصول 
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١٧٨  

  .)١(طريقه فالعقل يسوغه ويدعو إليه، ألنه غرض صحيح فدل على إباحته
 ال خيلو حال األشياء املنتفع ا قبل ورود الشرائع من أن تكون حمظورة أو بعـضها                 – ٤

ر، أو مباحة، أو بعضها مباح، أما كوا كلها حمظورة فغري جائز؛ ألنـه يلـزم                حمظو
حظر الشيء وضده كاحلركة والسكون والقيام والقعود، وحترمي الـشيء وضـده            

فلما مل جيز ذلك وعلمنا أن بعضها مباح، مث         . تكليف باملستحيل وهو باطل مردود      
، فلو كان حمظوراً لوجب أن يكون       البعض اآلخر ال خيلو من كونه مباحاً أو حمظوراً        

هناك دليل يتميز به املباح من احملظور، فلما عدم الدليل على ذلك على أن الـبعض                
مساوٍِ للمباح يف عدم الدليل على حضره، ومساوٍ املباح يف هذا الوجه فهو مبـاح،               

  .)٢(فثبت أن مجيع األشياء املنتفع ا قبل ورود الشرائع على اإلباحة
دلة من الكتاب والسنة واملعقول، وأمثاهلا كثري كلها دالة على أن األصل يف             فهذه األ   

األشياء اإلباحة، وإذا كانت على اإلباحة فإنه إذا تعارض مبيح وحاظر غلب جانب             
  .اإلباحة

  :أدلة القول الثالث
  .بأدلة من الكتاب والسنة واملعقول: إنه ال يرجح بينهما بل نتوقف: استدل من قال

  :من الكتاب: أوالً
 قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رِزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلَالًا قُـلْ               (:  قوله تعاىل  – ١

  .)٣()َآللَّه أَذنَ لَكُم أَم علَى اللَّه تفْترونَ
  .)٤()كَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْ(:  قوله تعاىل– ٢

                                                        
 .٢١٩ ،١/٢١٨، شرح خمتصر ابن احلاجب ٣/٢٤٩أصول اجلصاص : انظر  )١(
 .املصدر السابق  )٢(
  .٥٩سورة يونس، آية   )٣(
 .١١٦سورة النحل، آية   )٤(
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١٧٩  

هو أن اهللا سبحانه وتعاىل أنكر على من حلل أو حـرم            : ووجه االستدالل من ذلك     
  .)١( فوجب التوقف–شيئاً بغري إذنه سبحانه وتعاىل 

  .)٢()للَّه أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه ا(:  قوله تعاىل– ٣
هو أن اهللا سبحانه وتعاىل أنكر على من أثبـت حكمـاً          : ووجه االستدالل من اآلية     

  .)٣(بدون إذنه فوجب التوقف
 رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـد               (:  قوله تعاىل  – ٤

  .)٤()الرسلِ
 أن مفهوم اآلية يدل على قيام حجتهم قبل ورود الـشرع،            هو: ووجه االستدالل     

  .)٥(وعليه يلزم نفي الواجب واحملرم
  .)٦() وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسولًا(:  قوله تعاىل– ٥

أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل، وذلـك يـستلزم انتفـاء             : ووجه االستدالل   
وإال ملا أمن من العذاب بتقدير ترك الواجـب وفعـل      الوجوب واحلرمة قبل البعثة،     

  .)٧(احملرم، إذ هو الزم هلما
  :من السنة: ثانياً

احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مـشتبهات ال         : "rاستدلوا من السنة بقوله     
يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الـشبهات               

                                                        
 .٤/٢٩٣، التمهيد ٤/١٢٥٧العدة : انظر  )١(
 .٢١سورة الشورى، آية   )٢(
 .٤/١٢٥٥العدة : انظر  )٣(
  .١٦٥سورة النساء، آية   )٤(
 .٣/٦٣٤، اية الوصول يف دراية األصول ١/٩٢األحكام لآلمدي : انظر  )٥(
 .١٥سورة اإلسراء، آية   )٦(
 .١/٩٢األحكام لآلمدي : انظر  )٧(
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١٨٠  

  .)١(احلديث.. ".وقع يف احلرام
 أرشد إىل ترك ما بني احلالل واحلـرام         rهو أنه   : ووجه االستدالل من احلديث     

ومل جيعل األصل فيه اإلباحة أو احلظر فدل على أن األشياء قبـل ورود الـشرع علـى                  
  .)٢(الوقف

  :من املعقول: ثانياً
 الـشرع،    أن ثبوت احلكم إما بالشرع أو بالعقل، باإلمجاع، وال شرع قبـل ورود             – ١

والعقل غري موجب وال حمرم؛ ألنه ال حيسن وال يقبح وعليه يلزم أال يكون هنـاك                
  .)٣(حكم

 املباح هو ما مل يكن فيه ثواباً وال عقاباً واحملظور هو ما كان يف فعله عقاباً، ومل يوجد                   – ٢
  .)٤(واحداً منهما فوجب التوقف

ورود الشرع خبـالف ذلـك؛ ألن        أنه لو كان للعقل يف هذه األشياء حكم ملا جاز            – ٣
  .)٥(الشرع ال يرد خبالف مقتضى العقل

وهذه األدلة ال ختلو من اعتراضات ومناقشات يطول بنا املقام بذكرها مـن غـري                 
  .طائل

واألقوال واألدلة يف مسألة تعارض املبيح مع احلاظر هي بعينها األقوال واألدلـة يف                
  .ترىمسألة حكم األشياء قبل ورود الشرع، كما 

إذا تعارض احلاظر   : إن حكم األشياء قبل ورود الشرع على احلظر، يقال        : فإذا قيل   

                                                        
 .٥٦احلديث سبق خترجيه ص  )١(
 .٢٨٦ – ٢٨٥إرشاد الفحول : انظر  )٢(
 .٣/٦٥٣، اية الوصول يف دراية األصول ١/٦٥، املستصفى ١/٩٢األحكام لآلمدي   )٣(
 .٥٣٣، التبصرة ٤/١٢٨٤العدة : انظر  )٤(
 .٤/٢٩٠، التمهيد ٥٣٣، التبصرة ١٢٤٩ – ٤/١٢٤٨العدة : انظر  )٥(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٨١  

  .واملبيح ترجح احلاظر على املبيح
إن حكم األشياء قبل ورود الشرع على اإلباحة يقال إذا تعارض احلاظر            : وإذا قيل   

  .واملبيح ترجح على احلاظر
إذا تعارض احلـاظر  : الوقف يقالوإذا قيل إن حكم األشياء قبل ورود الشرع على           

  .واملبيح أنه ال يرجح بينهما، ويتعارضان ويرجع إىل غريمها من األدلة
ما ذهب إليه اجلمهور وهو ترجيح احلـاظر        : ولعل الراجح من هذه األقوال الثالثة       

  .على املبيح لقوة أدلتهم
  :ويؤيد ذلك أيضاً ما يلي  

الحتياط يف الدين مطلوب على حنو ما سبق يف          أن تقدمي احلاظر على املبيح أحوط وا       – ١
  .مبحث االحتياط

 أن تقدمي احلاظر على املبيح يفيد قاعدة تأسيسية خبالف تقدمي املبيح على احلاظر فإنه               – ٢
  .ال يفيد شيئاً غري إيضاح الواضح؛ ألن األصل يف األشياء اإلباحة

ا اجتمع احلالل واحلرام غلـب      إذ:  أن تقدمي احلاظر على املبيح هو املتفق مع قاعدة         – ٣
  .احلرام

 أن احلاظر مقدم على املبيح؛ ألن فيه دفع مفسدة ودفع املفاسد مقدم على جلـب                – ٤
املصاحل، بدليل أن املفاسد جيب دفعها مجيعاً، خبالف املصاحل، فإنه ال جيـب جلبـها               

  .كلها
  .هم جبلب املصاحل أن من املعلوم أن اهتمام العقالء بدفع املفاسد أكثر من اهتمام– ٥
 أنك إذا استقرأت كالم الفقهاء قدمياً وحديثاً تدرك يف تطبيقـام الفقهيـة، أـم            – ٦

  .يرجحون يف غالب مسائلهم الفقهية إذا تعارض احلاظر واملبيح، احلاظر على املبيح
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١٨٢  

  .)١("دع ما يريبك إىل ماال يريبك : "r ويؤيد ذلك كله قوله – ٧
  .وغريه من األحاديث اليت سبقت يف االستدالل على القاعدة  

  :أمثلة على تعارض احلاظر واملبيح
 إذا اختلطت حمرمة بأجنبيات حمصورات فال جيوز للرجل أن يتـزوجهن أو يـزوج               – ١

  .)٢(واحدة منهن، ترجيحاً جلانب احلظر على جانب اإلباحة
واحد منهما ترجيحـاً للحظـر علـى         إذا اشتبه عليه ماء طاهر بنجس فال يتطهر ب         – ٢

  .)٣(اإلباحة
 أنه ـى  r ومن أمثلة ذلك تعارض األحاديث الواردة يف نكاح احملرم فقد جاء عنه    – ٣

  .احملرم عن النكاح يف عدة أحاديث
ال ينكح احملـرم وال     : " قال rحديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أن النيب          : منها  

  .)٤("ينكح
  .)٥("تزوجها وهو حالال "r األصم عن ميمونة أن النيب حديث يزيد بن: ومنها  
 تزوج ميمونة حالالً، وبىن ا حـالالً        rأن رسول اهللا    : " حديث أيب رافع  : ومنها  

  .)٦("وكنت السفري بينهما

                                                        
  .٥٧احلديث سبق خترجيه ص   )١(
 .١٠٦األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )٢(
 . ٤٩الشرح املمتع : انظر  )٣(
 .٢/١٠٣٠) ١٤٠٩ح(أخرجه مسلم يف كتاب املناسك، باب نكاح احملرم وكراهة خطبته   )٤(
 .٢/١٠٣٢) ١٤١١(كراهة خطبته أخرجه مسلم يف كتاب النكاح، باب نكاح احملرم و  )٥(
هذا حديث : ، وقال٣/٢٠٠) ٨٤١ح(أخرجه الترمذي يف كتاب املناسك، باب ما جاء يف كراهية تزويج احملرم      )٦(

  .حسن، وال نعلم أحداً أسنده غري محاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة
  .٣٩٣ – ٦/٣٩٢وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   
 .٣/١٧٢نصب الراية : حه ، انظروأخرجه ابن حبان يف صحي  
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  . يؤيد حديث عثمانrوهذا الفعل منه   
تزوج ميمونة وهـو     "r يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه أن النيب           rوجاء عنه     

  .)١("حمرم
  . يدل على جواز نكاح احملرمrوهذا الفعل منه   
  .فههنا ترى أن األحاديث متعارضة يف جواز نكاح احملرم  
  :ورجح اجلمهور عدم اجلواز ألسباب هي  

 تزوجها وهي حالل، ورواية صـاحب       r رواية صاحبة القصة ميمونة أن رسول اهللا         –أ  
  .القصة أوىل بالقبول؛ ألنه أدرى من غريه

 كذلك الرواية الثانية رواية رافع الذي كان سفرياً بينهما، ورواية السفري أوىل؛ ألنه              –ب  
  .أخرب وأعرف ا

 ترجيح الرواية املفيدة للتحرمي أوىل؛ ألنه أحوط، وألن مفسدة احلرمة أكثر وأشد             -جـ  
من مفسدة اإلباحة فتكون أوىل، وألنه اجتمع مبيح وحاظر، وإذا اجتمـع مبـيح              

  .)٢(ب احلظروحاظر غل
 ومن أمثلة ذلك تعارض األحاديث الواردة يف الصالة يف أوقات النهي، فقد جاء عنه            – ٤

r  ى عن الصالة يف بعض األوقات كما يف قوله أنه ،r" :   ال صالة بعـد الفجـر
  .)٣(متفق عليه" حىت تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغيب الشمس

  . وحنوها)٤(ذه األوقات كتحية املسجد أنه جوز الصالة يف هrوجاء عنه   
                                                        

  .٦/١٢٩أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب نكاح احملرم   )١(
 . ٢/١٠٣١، )١٤١٠ح(وأخرجه مسلم يف كتاب النكاح، باب حترمي نكاح احملرم وكراهية خطبته   

 .٣/٢٢التقرير والتحبري : انظر  )٢(
  .١٤٦ -١/١٤٥الصالة قبل غروب الشمس أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة، باب ال يتحرى   )٣(

 .١/٥٢٧وأخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين، باب األوقات اليت ى عن الصالة فيها   
  .١/١١٤أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، يف باب إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني   )٤(

= ١٨٣  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٨٤  

فههنا اجتمع مبيح وحاظر فريجح احلاظر على املبيح عمالً بالقاعدة وذا قال مجاعة               
  .)١(من أهل العلم

  .)٢("ما أسكر كثريه فقليله حرام : "r ومن األمثلة تعارض قوله – ٥
  حالل أو حرام؟ أنه ملا سئل عن النبيذ rالدال على حرمة النبيذ، مع ما ورد عنه   
  .)٣("إنه حالل: "فقال  
فههنا اجتمع مبيح وحاظر فترجح، احلاظر على املبيح، احتياطاً حىت ال يقع اإلنسان               

  .)٤(يف احملرم

 أنـه  rتعارض األحاديث الواردة يف حترمي الضبع فقد جاء عنـه      :  ومن أمثلة ذلك   – ٦
                                                        

= 

 .١/٤٩٥ اخل... وأخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافر، باب استحباب حتية املسجد  
 .٢/٢١١، التعارض والترجيح ٢/٢٤٦انظر الروض املربع مع حاشية ابن قاسم   )١(
ح (أخرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد اهللا يف كتاب األشربة، باب ما جاء يف ما أسكر كثريه فقليله حرام                  )٢(

٤/٢٩٢) ١٨٦٥.  
هذا حديث حسن غريب :  بن جبري، وقالوقال يف الباب عن سعيد وعائشة وعبد اهللا بن عمر وابن عمر وخوات   

  .من حديث جابر
  ).٣٦٨١ح (٣/٣٢٧وأخرجه أبو داود يف كتاب األشربة، باب النهي عن املسكر   
، وأخرجه أيضاً   )٣٣٨١ح (٢/١١٢٥وأخرجه ابن ماجة يف كتاب األشربة، باب ما أسكر كثريه فقليله حرام               

  .ائد يف إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيفويف الزو: ، وقال)٣٣٩٢ح(من حديث عبداهللا بن عمر 
  ).٣٣٩٤ح(وأخرجه أيضاً من حديث شعيب عن أبيه عن جده   
  .٨/٣٠٠وأخرجه النسائي من هذا الطريق يف باب حترمي كل شراب أسكر كثريه   
 .٤/٢٥٠، )٢٢ح(وأخرجه الدار قطين من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف كتاب األشربة   

عبدالعزيز ابن أبان، قال الـدار      : ، ويف إسناده  ٤/٢٦٤) ٨٧ح  (لدار قطين يف كتاب األشربة وغريها       أخرجه ا   )٣(
  .متروك احلديث: قطين

  .ملا حدث حبديث املواقيت تركته: وقال أمحد ابن حنبل  
تركـوه،  : ال يكتب حديثه، وقال البخـاري     : كذاب خبيث، حدث بأحاديث موضوعة، وقال أمحد      : وقال حيىي   

 .٢/٦٢٢ميزان االعتدال : انظر
 .٤/١٨١، فتح القدير البن اهلمام ٤١٨، شرح تنقيح الفصول ٣/٢٣٤األاج : انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٨٥  

  .حرمه وأنه أحله

  .)١("السباع وكل ذي خملب من الطريى عن كل ذي ناب من " أنه rفجاء عنه   

وجاء عنه يف حديث جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هـو                   
  .)٢("نعم:" فقالr، فقال أشيء مسعته من رسول اهللا " نعم: "فقال

  .فنرجح الرواية احملرمة احتياطاً وتورعاً وعمالً بالقاعدة  

                                                        
  .٧/٣٣أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب البان األتان   )١(

 .٣/١٥٣٣وأخرجه مسلم يف كتاب الصيد، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري   
حديث حـسن   : ، وقال ٤/٢٥٢) ١٧٩١ح  (لترمذي يف كتاب األطعمة، باب ما جاء يف أكل الضبع           أخرجه ا   )٢(

  .صحيح
  .حديث صحيح: وقال يف علله قال البخاري  
  .ورواه ابن حبان يف صحيحه  
قال رسـول اهللا    : ، عن إبراهيم الصائع عن عطاء عن جابر قال        ١/٢ورواه احلاكم يف املستدرك يف كتاب احلج          
r :يد، فإذا أصابه احملرم ففيه كبش، وقال حديث حسن صحيح ومل خيرجاهالضبع ص.  

    .ورواه أبو داود، ومل يذكر فيه األكل يف كتاب األطعمة  
 .٤/١٩٤نصب الراية : انظر  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٨٦  

  املبحث الثاين

  إلجيابيف تعارض التحرمي وا

اختلـف  . إذا تعارض دليالن أحدمها يفيد حرمة شيء واآلخر يفيد أنـه واجـب            
  .األصوليون يف ترجيح أحدمها على اآلخر

ذهب مجاعة من األصوليني إىل أنه يرجح الدليل املفيد للتحرمي على ما        : القول األول 
  .)١(يفيد اإلجياب منهم اآلمدي ومن وافقه

ومـن   صوليني منهم الفخر الرازي، والبيـضاوي     ذهب مجاعة من األ   : القول الثاين 
  .)٢(وافقهم إىل أما متساويات ال يرجح أحدمها على اآلخر

  :استدل األولون مبا يلي
 أن الغالب من احلرمة دفع املفسدة املالزمة للفعل أو تقليلها ويف الوجوب حتـصيل               – ١

ع املفاسد أكثر من    مصلحة مالزمة للفعل أو تكميلها، واهتمام الشارع والعقالء بدف        
  .اهتمامه جبلب املصاحل

وهلذا من أراد فعال لتحصيل مصلحة يتركه إذا عارضه مفسدة مساوية للمـصلحة،            
وإذا كان ما هو املقصود من التحرمي أشد وآكد منه يف الواجب كانت احملافظة عليه               

  .)٣(أوىل
 أمت من الدليل املفيـد   أن امتثال الدليل املقتضي للتحرمي أيسر وإفضاؤه إىل مقصوده         – ٢

لإلجياب؛ ألن املقصود من التحرمي حيصل مبجرد الترك سواء قصد التجنب عن احملرم         
أو ال، خبالف الواجب فكانت احلرمة أوىل باحملافظة عليها وبالتايل يكون أرجح مـن          

                                                        
 .٤/٦٨١، شرح الكوكب املنري ٦/١٧٢، البحر احمليط ٤/٢٦٠األحكام لآلمدي : انظر  )١(
 .٢٧٩، إرشاد الفحول ٣/٢٣٤ ، اإلاج٦/١٧٢البحر احمليط : انظر  )٢(
 .٤/٢٦٠األحكام لآلمدي : انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٨٧  

  .)١(املوجب
ون أيـسر    أن ترك الواجب وفعل احملرم إذا تساويا يف داعية الطبع إليهما فالترك يك             – ٣

وأسهل من الفعل لتضمن الفعل مشقة احلركة وعدم املشقة يف الترك، ومـا يكـون    
  .)٢(حصول مقصوده أوقع يكون أوىل باحملافظة عليه

  :استدل أصحاب القول الثاين مبا يلي
أن كالً من التحرمي واإلجياب حكماً شرعياً ال مزية ألحدمها على اآلخر، إذ لو   : قالوا  

مثالً املفيد إلجياب شيء وترك مقتضى الدليل احملرم لوقع املكلف          عمل مبوجب األمر    
يف اإلمث؛ ألنه كما يقتضي الدليل املوجب فعله يفيد الدليل املقتضي حترميه ترك ذلك              

 كذلك العكس، أي لو ترك مقتضى الدليل املوجب فعلـه ألجـل           – مثالً   –العمل  
  .الدليل احملرم لوقع يف احملذور

اويهما من حيث ذات األحكام ال ينايف فضل أحدمها وترجيحه          بأن تس : وأجيب عنه 
  .)٣(من حيث إن يوجد فيه االحتياط والسهولة وتلقي الطبع له بالقبول

ولعل القول األول هو الراجح لقوة أدلتهم؛ وألن ما يفيد التحرمي غالباً هو النهي،              
 ملا فيه من املفـسدة،  وما يفيد الوجوب هو األمر، وعند تعارض األمر والنهي يقدم النهي         

  .وألن اعتناء الشارع بدفع املفاسد أكثر من  اعتناءه جبلب املصاحل
أما دعوى الترجيح باالحتياط هنا فغري ممكنة؛ ألن النص احملرم يتضمن اسـتحقاق             
العقاب على الفعل، والنص املوجب يتضمن استحقاق العقاب على الترك، فيتـساويان،            

  .متحقق يف كل منهماذا االعتبار؛ ألن اإلمث 
وذا العرض هلذه املسألة يتبني أا ليست من املباحث الداخلة حتت قاعدة االحتياط        

                                                        
 .٢/٢١٣، التعارض والترجيح ٤/٢٢٧األحكام لآلمدي : انظر  )١(
 .٤/٢٦٠األحكام لآلمدي : انظر  )٢(
 .٢١٣، ٢/٢١٢التعارض والترجيح : انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٨٨  

  .)١( كما يفيده صنيع بعض الباحثني–
  .ومن مث ال تكون داخلة حتت قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  .لكين أورا هنا لدفع التصور عند بعض الباحثني، واهللا أعلم

                                                        
 .٣/١٥٩تيسري التحرير : انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٨٩  

  املبحث الثالث
  يف تعارض احملرم مع املندوب واملكروه

  :تعارض احلرمة مع الندبية: أوالً
  .)١(إذا تعارض ما يفيد احلرمة مع ما يفيد الندب رجح الدليل املفيد للتحرمي احتياطاً

إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، وذلك ألن املنـدوب فيـه   : وعمالً بقاعدة 
  . من حيث تساوي الطرفني فيهما من جهة الفعل والتركوجه شبه يف املباح

وألن املندوب فيه جلب مصلحة واحملرم فيه دفع مفسدة ودرء املفسدة مقدم علـى         
  .)٢(جلب املصلحة

تعارض األحاديث الواردة يف حرمة الصالة يف األوقات املنهي عنها : ومن أمثلة ذلك  
  .)٣(متفق عليه"  يصلي ركعتنيإذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت: "rمع قوله 

املفيد استحباب صالة حتية املسجد عند دخوله للمسجد ولو كان يف وقت ي كما              
  .)٤(سبق

فيتعارضان فريجح املفيد حترمي الصالة يف أوقات النهي ملا فيه من االحتياط وعمـالً              
  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام: بقاعدة

  :الكراهةتعارض احلرمة مع : ثانياً
  :إذا تعارض ما يفيد احلرمة مع ما يفيد الكراهة رجح ما يفيد احلرمة ملا يلي

 ألن ترجيح ما يفيد احلرمة على ما يفيد الكراهة أحوط وعمالً بقاعدة إذا اجتمـع                – ١
                                                        

 .٣/١٥٩ التحرير ، تيسري٤/٦٨٢شرح الكوكب املنري : انظر  )١(
 .٢/٣١٥شرح خمتصر ابن احلاجب : انظر  )٢(
 ١٧٦سبق خترجيه ص   )٣(
 ١٧٦ما سبق صى: انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٩٠  

  .)١(احلالل واحلرام غلب احلرام
  .وألن مفسدة احلرمة أشد من مفسدة الكراهة  

ة أوىل ملساواة احلرمة الكراهة يف طلب التـرك، وزيـادة            أن ترجيح ما يفيد احلرم     – ٢
احلرمة على الكراهة مبا يدل على اللوم عند الفعل، وألن املقصود منهما إمنـا هـو                
الترك ملا يلزمه من دفع املفسدة املالزمة للفعل، واحلرمة أوىف لتحصيل ذلك املقصود             

  .فكانت أوىل باحملافظة
منه إبطال داللة املقتضي للكراهة وهـو طلـب التـرك،     أن العمل باحلرمة ال يلزم   – ٣

والعمل باملقتضي للكراهة مما جيوز معه الفعل، وفيه إبطال داللة احملرم، وال خيفى أن              
  .)٢(العمل مبا ال يفضي إىل اإلبطال يكون أوىل

 rميكن أن منثل مبا سبق من األحاديث اليت ورد فيها ي الـنيب              : ومن أمثلة ذلك  
يف األوقات املنهي عنها، فإنه ميكن محلها على الكراهة، وميكن محلـها علـى          عن الصالة   

التحرمي واحلمل على التحرمي أوىل؛ ألنه أحوط، وألن درء املفسدة مقدم علـى جلـب               
  .املصلحة

                                                        
 .٤/٦٨٠شرح الكوكب املنري : انظر  )١(
 . ٢٦١ -٤/٢٦٠األحكام لآلمدي : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

١٩١  

  املبحث الرابع

  يف  تعارض الوجوب مع املندوب واملكروه واملباح

 أن أحدمها يفيد الوجوب واآلخر إذا تعارض حديثان متساويان من مجيع الوجوه، إال
ال يفيده، وإمنا يفيد الكراهة أو اإلباحة أو الندبية، فإنه يرجح ما يفيد الوجوب على غريه،      

  .وذلك احتياطاً
  .)١(وألن الواجب تاركه يستحق العقاب خبالف األنواع الباقية

  :ومن أمثلة ذلك
 دل على وجوب الـوتر      ما جاء من األحاديث املتعارضة يف حكم الوتر فإن بعضها         

  .كما هو مذهب اإلمام أيب حنيفة
  .وبعضها دل على أنه سنة وليس بواجب كما هو مذهب اجلمهور

وبناء على قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، يرجح قـول مـن قـال      
  .بالوجوب وذلك احتياطاً

اديث الدالـة   بعدم الوجوب؛ ألن األح   : غري أن الراجح واهللا أعلم هو قول من قال        
  .على عدم وجوب الوتر أقوى سنداً

أن الوتر واجب ترجيحاً للوجوب على الندب هذا يكون يف حالة تساوي            : وقولكم
األحاديث الدالة على ذلك من مجيع الوجوه وهنا أحاديث عدم وجوب الـوتر أقـوى               

  .)٢(سنداً
  :ومن األمثلة على ذلك أيضاً

                                                        
 .٣/٢٢، التقرير والتحبري ٣/١٥٩تيسري التحرير : انظر  )١(
 .١٨٤، ٢/١٨٣ه البن قاسم الروض املربع مع حاشيت: انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

١٩٢  

إن بعضها يفيد أن غسل اجلمعـة واجـب         األحاديث املتعارضة يف غسل اجلمعة؛ ف     
  .)١("غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم: "rكقوله 

من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل        : "rوبعضها يفيد أنه سنة كقوله      
  .)٢("فالغسل أفضل

فريجح احلديث الدال على وجوب الغسل وذلك احتياطاً وعمالً مبقتـضى هـذه             
  . القاعدة

  . من أهل العلموذا قال مجاعة
  . )٣(وقال آخرون خبالفه

                                                        
أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة   )١(

  .١/٢١٢أو على النساء 
ح (وأخرجه مسلم يف كتاب اجلمعة، باب وجوب غسل اجلمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمـروا بـه                

٢/٥٨٠) ٨٤٦. 
  .١/٩٧) ٣٥٤ح(ه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب يف الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة أخرج  )٢(

  .هذا حديث حسن: ، وقال)٤٩٧ح(وأخرجه الترمذي يف أبواب الصالة، باب ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة   
  . ٣/٩٤وأخرجه النسائي، يف كتاب اجلمعة، باب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة   
   .١٦، ٥/١٥إلمام أمحد يف املسند وأخرجه ا  
 .١٧٥٧، وابن خزمية يف صحيحه ٢/٩٧، وابن أيب شيبة ١/٣٦٢وأخرجه الدارمي   

 .٤٧١، ٢/٤٧٠الروض املربع مع حاشية ابن قاسم : انظر  )٣(
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١٩٣  

  املبحث اخلامس
  يف التعارض بني قياسني أحدمها حاظر واآلخر مبيح

إذا تعارض قياسان أحدمها يقتضي احلظر واآلخر يقتضي اإلباحة، فريجح القيـاس            
من  الذي يقتضي احلظر، وذا قال الشريازي من الشافعية، وهو قول أيب احلسن الكرخي            

  .احلنفية
  .)١(وذهب بعض الشافعية إىل أما متساويان

  :والدليل على أن احلظر يقدم ما يلي
 أنه إذا حصل التعارض اشتبه احلكم، ومىت اشتبه احلكم املباح باحملظور غلب حكـم     – ١

احملظور، كما يف زكاة املسلم واوسي إذا اختلطتـا، وكاألخـت إذا اختلطـت              
  .باألجنبية

 احلظر واإلباحة إذا اجتمعا غلب احلظر على اإلباحة كاجلاريـة            ويدل عليه أيضاً أن    – ٢
  .املشتركة بني اثنني، فإنه ال حيل لواحد منهما وطؤها

 أن احلظر أحوط؛  ألن يف اإلقدام على احملظور إمثاً ولـيس يف    – أيضاً   – ويدل عليه    – ٣
  .)٢(ترك املباح إمث فكان تقدمي احلظر أوىل

  :ن ما يليوالدليل على أما متساويا
حترمي املباح يف احلكم كإباحة احملظور، بدليل أن ما أباحه اهللا تعاىل لنا ال حيـل    : قالوا

  .لنا حترميه، كما أن ما حرمه عليه ال حيل لنا إباحته
ويروى أن حمرم احلالل كمحلل احلرام، فوجب أن ال يكون ألحدمها على اآلخـر              

  .مزية
                                                        

 .٢/١٩٠، اية السول ٦/١٩٢، البحر احمليط ٩٦٠ – ٢/٩٥٩شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي : انظر  )١(
 .٤٨٤، التبصرة ٢٣٩ – ٤/٢٣٨، التمهيد أليب اخلطاب ٢/٩٦٠شرح اللمع : انظر  )٢(
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١٩٤  

الوجه إال أن للحظر مزية من حيث إنه يـأمث  أما وإن استويا من هذا   : وأجيب عنه 
  .)١(بفعله وال يأمث بترك املباح، فكان تقدمي احلظر أوىل وأحوط

  :ومن أمثلة ذلك
قياس شعر امليتة على سائر أعضائها يف النجاسة؛ ألنه جزء من احليوان فال تفارقـه               

  .النجاسة فهو جنس
 حال احلياة وينتفع به جاز      أن كل ما جاز أن يؤخذ من احليوان يف        : وقياس املخالف 

  .)٢(بعد املوت كاحلمل والبيض

                                                        
 .٤٨٤، التبصرة ٢٣٩ – ٤/٢٣٨، التمهيد أليب اخلطاب ٢/٩٦٠شرح اللمع : انظر  )١(
 .٤٨٤، التبصرة مع حاشيته ٢/٩٦٠شرح اللمع : انظر  )٢(
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١٩٥  

  

  

  

  
  
  

  الفصل التاسع
  الورع والزهــــد يف 

  :وفيه مبحثان

  .يف الــــــــورع: املبحث األول  

  .يف الزهــد: املبحث الثاين  
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١٩٦  

  :متهيد
ن اجتماع احلالل واحلرام تغليب احلرام غري أنه أحياناً يكو : إنه ملا كان موضع قاعدة    

التغليب احتياطاً وتورعاً وزهداً، وكثرياً ما ترد هذه العبارات يف حالة الترجيح يف املسائل              
  .فعله أحوط وهكذا: اليت اجتمع فيها حالل وحرام، فيقولون مثالً

حتدثت عن هذه املوضوعات، وذلك ألنه إذا اجتمع احلالل واحلرام، قـد يتـرك              
  . باب االحتياط والتورع أو الزهداإلنسان احلالل ال على أنه حرام، لكن من

لذلك جتد كثرياً من أهل العلم قد يفيت يف مسائل يف الفقه باجلواز مثالً وهو ال يفعل               
  .هذا هو احلكم الشرعي، لكين أتورع أنا عن ذلك: ما يفيت به، فإذا سألته عن ذلك، قال

  .أما إذا سئلت عنه فال مندوحة يل إال أن أبني احلكم الشرعي
  .يتبني ارتباط مبحث الورع بالقاعدة اليت حنن بصدد احلديث عنهاوذا 

  .فمن الورع إذاً تغليب جانب احلظر إذا اجتمع احلالل واحلرام
وملا كان الورع هو اية زهد العامة، وبداية زهد املريد، وملا أن من مثرات الـورع                

 تـرك   –يف تعريفه    كما سيأيت    –الزهد، حتدثت عن موضوع الزهد أيضاً؛ ألن الزهد هو          
  .احلرام

  .فإذا انتهى ورع العامة صار زاهداً، وهنا يبدأ ورع املريد عند اية ورع العامة
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١٩٧  

  
  

  

  :املبحث األول
  الــــــــــــــــورع يف 

  : وفيه فروع

  .يف تعريف الورع: الفرع األول  

  .يف األدلة الدالة على الورع: الفرع الثاين  

  .ورعيف درجات ال: الفرع الثالث  
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١٩٨  

  : الفرع األول
  يف تعريف الــــــــورع

  :معىن الورع يف اللغة واالصطالح
  .تورع عن كذا أي حترج. التحرج: الورع: الورع يف اللغة

رِعبني الورع، وقد ورع مـن  : بكسر الراء : والو الرجل التقي املتحرج، وهو ورِع
  . رعةُ والريعةال: ذلك يورِع ويورع رِعة وورعاً وورع ورعاً، واالسم

مث استعري للكف عـن املبـاح       . الكف عن احملارم والتحرج منه    : والورع يف األصل  
  .)١(واحلالل

  :الورع يف االصطالح
  :الورع يف االصطالح له تعريفات كثرية منها ما يلي

  .)٢(هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع يف احملرمات: قال اجلرجاين
  .)٣(هو ترك ما ختاف ضرره يف اآلخرة: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .الورع أن يتورع من كل ما سوى اهللا: وقال الشبيلي
  .الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا: وقال أبو سليمان الداراين

  .الورع الوقوف على حد العلم من غري تأويل: وقال حيىي بن معاذ
  :الباطنورع يف الظاهر وورع يف : وقال الورع على وجهني

  .أن ال يتحرك إال اهللا: فورع الظاهر
                                                        

 .٨/٣٨٨) ورع(لسان العرب : انظر  )١(
 .٢٥٢التعريفات ص: انظر  )٢(
 .٢/١٠مدارج السالكني : انظر  )٣(
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١٩٩  

  .هو أن ال تدخل قلبك سواه: وورع الباطن
  .الورع اخلروج من الشهوات وترك السيئات: وقيل
الورع اخلروج من كل شبهة وحماسبة النفس يف كل طرفـة           : يونس بن عبيد  : وقال

   .)١(عني
بة وتدل مبجموعها على وعبارات أهل العلم يف تعريف الورع كثرية جداً وهي متقار      

أن العبد ينبغي له أن يتوجه إىل اهللا قلباً وقالباً حبيث يترك كل شيء خيـاف ضـرره، يف                   
اآلخرة سواء كان من الشبهات أو من غريها، والسبيل إىل ذلك، هو أن حياسب اإلنسان               

  .نفسه آناء الليل وأطراف النهار
الل خمافة أن نقع يف باب مـن        كنا ندع سبعني باباً من احل     : كما قال بعض الصحابة   

  .احلرام
ال يبلغ العبد حقيقة التقوى حىت يدع ما ال بأس به حذراً            : وكما قال بعض السلف   

  .مما به بأس
فما حاك يف نفسك وتلجلج يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فاتركه، تكن              

  .ورعاً
 من الوقـوع يف     وعليه يكون إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام تورعاً وخشية         

  .اإلمث
  :وقال صاحب املنازل

  .الورع توق مستقصى على حذر وحترج على تعظيم
هو أن يتوقى احلرام والشبه وما خياف أن يضره أقصى ما ميكنه من التوقي؛              : الترقي

  .ألن التوقي واحلذر متقاربان

                                                        
  .٢/٢٢مدارج السالكني : انظر  )١(
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٢٠٠  

 على  غري أن التوقي، فعل اجلوارح، واحلذر، فعل القلب، فقد يتوقى العبد الشيء ال            
  .وجه احلذر واخلوف، ولكن ألمور أخرى من إظهار نزاهة، وعزة وتصوف

يعين أن الباعث على الورع عن احملارم والشبه، إمـا          " أو حترج على تعظيم   : "وقوله
  .حذر حلول الوعيد، وإما تعظيم اهللا جل وعال، وإجالالً له أن يتعرض ملا ى عنه

  .إما ختوف، أو تعظيم: فالورع عن املعصية
  .)١(وهذا التوقي والتحرج هو اية لزهد العامة، وبداية زهد املريد

  :الفرق بني الورع والزهد
هناك شبه بني الورع والزهد وذلك ألن الورع هو أول الزهد وركنه، كمـا هـو                

  .واضح من تعريفات الورع، إذا كان األمر كذلك
  فما الفرق بينهما؟

والفرق بني الزهد والورع أن الزهد : "؛ فقالذكر ابن القيم يف الفوائد الفرق بينهما     
  .)٢("ترك ما ال ينفع يف اآلخرة، والورع ترك ما خيشى ضرره يف اآلخرة

فمقام الزاهد أعلى من مقام الورع؛ ألن الورع أن يترك العبد ما يضره، والزهد أن               
  .يترك ما ال ينفع

فالزاهد يترك شيئني من   ضار ونافع، وما ليس بضار وال نافع،        : فاألشياء ثالثة أقسام  
  . هذه األشياء، يترك الضار، ويترك ما ليس بنافع وال ضار، ويفعل ما هو نافع

وهو ما كان ضاراً ويفعل النافع، ويفعل ما ليس فيه       : والورع يترك شيئاً واحداً منها    
  .نفع وال ضرر

  .وذا تكون مرتلة الزاهد أرفع من مرتلة الورع
                                                        

 .٢/٢٣مدارج السالكني : انظر  )١(
 .١٥٣الفوائد ص: انظر  )٢(
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٢٠١  

، فالورع ترك ما يضره كاألشياء املـشتبهة، سـواء          وقد يطلق أحدمها على اآلخر    
  .كانت مشتبهة يف حكمها، أو مشتبهة يف حقيقتها

  .اشتباه يف احلكم: فاألول
  .اشتباه يف احلال: والثاين

فاإلنسان الورع هو الذي إذا اشتبه عليه األمر تركه، وإن كان اشتباهاً يف حترميـه،              
  .)١( يأمث بالتركوفَعلَه إن كان اشتباهاً يف وجوبه لئال

                                                        
  . ١٦٨ -٦/١٦٧شرح رياض الصاحلني : انظر  )١(
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٢٠٢  

  : الفرع الثاين
  يف األدلة الدالة على الورع

  :من الكتاب: أوالً
 يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحا إِني بِمـا تعملُـونَ              (:  قوله تعاىل  – ١

يمل١()ع(.  
يبات اليت هـي الـرزق،      فهذه اآلية أمر من اهللا سبحانه وتعاىل لرسله بأكل الط           

  .والطيب احلالل، والشكر هللا بالعمل الصاحل الذي يصلح القلب والبدن بالدنيا واآلخرة
وخيربهم جل وعال، أنه مبا يعملون عليم، فكل عمل عملوه، وكل سعي اكتسبوه،             

  .فإن اهللا يعلمه وسيجازيهم عليه، أمت اجلزاء وأفضله
 إباحة الطيبات مـن املآكـل وحتـرمي    فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على    
  .)٢(اخلبائث منها، وأم متفقون على كل عمل صاحل

 ، ودل اجلمع على أن الرسل كلهم أمـروا، أي           rهذه خماطبة للنيب    : قال الزجاج 
  .كلوا من احلالل

ويف هذه اآلية سوى اهللا تعاىل بني النبيني واملؤمنني يف اخلطاب بوجوب أكل احلالل              
  .وجتنب احلرام

وال شك أن أكل الطيبات من الرزق وجتنب اخلبائث، وفعل كل عمل صاحل هـو               
  .)٣(غاية الورع

  .وذا تكون اآلية دليالً من أدلة الورع، وقد استدل ا ابن القيم على ذلك
                                                        

 .٥١سورة املؤمنون، آية   )١(
  .٣٥٦ -٥/٣٥٥تفسري السعدي : انظر  )٢(
 .١٢/١٢٨تفسري القرطيب : انظر  )٣(
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  .)١() وثيابك فَطَهر(:  قوله تعاىل– ٢
 –وي عن ابن عباس ، وهو مر وجماهد أي نفسك طهرها من الذنب، وذا قال قتادة   

   .-رضي اهللا عنه
  .عملك فاصلح: وقال الضحاك

  .وقلبك وبيتك فطهر: وقال سعيد بن جبري
  .أمر بتطهري الثياب من النجاسات اليت ال جتوز الصالة معها: وقال ابن سريين

  .وثيابك فقصر: وقال طاووس
  .أصح األقوال: واألول

ات وتقصريها من مجلـة الـتطهري       وال ريب أن تطريها من النجاس     : "قال ابن القيم  
املأمور به؛ إذ به متام إصالح األعمال واألخالق؛ ألن جناسة الظاهر تورث جناسة البـاطن              

  ".ولذلك، أمر القائم بني يدي اهللا عز وجل بإزالتها والبعد عنها
واملقصود أن الورع يطهر دنس القلب وجناسته، كما يطهر املاء دنس الثوب            : "قال

  .)٢("وجناسته

  :من السنة: ثانياً
  :وقد دلت السنة النبوية على الورع ومن ذلك ما يلي

من حسن إسالم املرء تركـه  : "rقال رسول اهللا :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال – ١
  .)٣("ما ال يعينه

                                                        
 .٤دثر ، آية سورة امل  )١(
 .٢١، ٢/٢٠مدارج السالكني : انظر  )٢(
، من رواية األوزاعي عن قرة بن عبدالرمحن عن الزهري عـن أيب             )٢٣١٧ح(أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد        )٣(

هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة عـن       : سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وقال       
  .٢/٥٥٨وجه  من هذا الrالنيب 

= ٢٠٣  
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٢٠٤  

 الورع يف هذا احلديث، فهذا احلديث يعم الترك         rوقد مجع النيب    : "قال ابن القيم  
م والنظر واالستمتاع والبطش واملشي والفكر وسـائر احلركـات          كما ال يعين من الكال    

  ".الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة شافية كافية يف الورع
الورع ترك كل شبهة، وترك مـا ال يعنيـك هـو تـرك        : "قال إبراهيم بن أدهم     

  .)١("الفضالت
يا أبا هريرة كـن ورعـاً تكـن أعبـد           : "rمرفوعاً إىل النيب     ويف سنن الترمذي  

  .)٢("لناسا
كان أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه غالماً خيرج         :  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت      – ٢

له اخلراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال          
كنت تكهنـت إلنـسان يف      : تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال        : له الغالم 

                                                        
= 

  .١٣١٦ -٢/١٣١) ٣٩٧٦ح(وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الفنت، باب كف اللسان يف الفتنة   
وقد حسن النووي هذا احلديث؛ ألن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبدالرمحن بن حيوة وثقـه قـوم وضـعه                      

  .آخرون
  .قاتهذا احلديث حمفوظ عن الزهري ذا اإلسناد من رواية الث: وقال ابن عبدالرب  
ليس هو حمفوظ ذا اإلسناد إمنا هو حمفوظ عن الزهري عن علي بـن           : وأما أكثر األئمة فقالوا   : (قال ابن رجب    

  .١٠٥انظر جامع العلوم واحلكم"  مرسالً، كذلك رواه الثقات عن الزهريrحسني عن النيب 
  .٢/٩٠٣) ٣ح(قأخرجه اإلمام مالك يف املوطأ، يف كتاب حسن اخللق، باب ما جاء يف حسن اخلل  
وهذا عندنا أصح من حديث أيب سـلمة عـن أيب   : وقال) ٢٣١٨ح(وأخرجه الترمذي يف نفس املوضع السابق      

  .٥٥٩ -٤٠/٥٥٨هريرة، وعلي بن حسني مل يدرك علي بن أيب طالب 
الدار وممن قال أنه ال يصح إال عن علي بن حسني مرسالً اإلمام أمحد وحيىي بن معني والبخاري و           : قال ابن رجب    

 .١٠٥جامع العلوم واحلكم : انظر. قطين
 .١٠٦، جامع العلوم واحلكم ٢/٢١مدارج السالكني : انظر  )١(
اتق احملارم : " بلفظ ٤/٥٥١) ٢٣٠٥ح(أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد، باب من اتقى احملارم فهو أعبد الناس               )٢(

  ".تكن أعبد الناس
  .٢/١٤١٠، )٤٢١٧ح(والتقوى وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الزهد باب الورع   
 .هذا إسناد حسن، وأبو رجاء امسه حمرز بن عبداهللا اجلزري: ويف الزوائد: قال  
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٢٠٥  

هانة إال أين خدعته فلقيين فأعطاين بذلك هذا الذي أكلـت           اجلاهلية وما أحسن الك   
  .)١(رواه البخاري" منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء ببطنه

وعوض الكهانة حرام سواء كان الكاهن حيسن صنعة الكهانـة أو ال حيـسن؛ ألن            
  .)٢("ى عن حلوان الكاهن "rالنيب 

ففي هذا احلديث دليل    .)٣("اً حرم مثنه  إن اهللا إذا حرم شيئ    : " قال rويف احلديث أنه    
على شدة ورع أيب بكر رضي اهللا عنه، فأبو بكر رضي اهللا عنه، من أهل الورع والزهـد                  
والبعد عن الشبهات ولذلك فقد قاء كل ما يف بطنه بعد أن أكله حىت ال يتغـذى علـى                  

  .اتفاحلديث دليل على الورع وترك الشبه.)٤(شيء جاء من حرام أو من طريق شبهه
 وعن نافع أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان فرض للمهاجرين األولني أربعـة                – ٣

هو من املهاجرين فلم نقـصته؟      : آالف، وفرض البنه ثالثة آالف ومخسمائة فقيل له       
  .)٥(رواه البخاري. إمنا هاجر به أبوه، يقول هو كمن هاجر بنفسه: فقال

 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فإنه        دل هذا احلديث على شدة ورع أمري املؤمنني       
رضي اهللا عنه فرق بني من هاجر بنفسه ومن هاجر مع غريه، وهذا يدل على دقة فهمـه                  

وهكذا جيب على كل من توىل شيئاً من أمور املسلمني أال حيايب قريباً لقرابته              .وشدة ورعه 
  .وال غنياً لغناه وال فقرياً لفقره، بل يرتل كل أحد مرتلته

  .من الورع والعدلفهذا 

                                                        
 .٤/٢٣٦أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مناقب األنصار، باب أيام اجلاهلية   )١(
  .٣/٤٣أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب مثن الكلب   )٢(

ة، باب حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع الـسنور              وأخرجه مسلم يف كتاب املساقا      
 .٣/١١٩٨) ١٥٦٧ح(

  .٣/٢٧٩أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع، باب مثن اخلمر وامليتة   )٣(
  .٣٢٢، ٢٩٣، ١/٢٤٧وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند   

 .١٩٣، ٦/١٩٢شرح رياض الصاحلني : انظر  )٤(
 . ٤/٢٦١ وأصحابه إىل املدينة r كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النيب أخرجه البخاري يف  )٥(
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٢٠٦  

  . وما إىل ذلك من األحاديث واآلثار أدلة على الورع وأن العبد جيب أن يكون ورعاً تقياً
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  يف درجات الـــــورع :الفرع الثالث

  :والورع  على ثالث درجات
جاء .  جتنب القبائح لصون النفس، وتوفري احلسنات، وصيانة اإلميان        :الدرجة األوىل 

  :ب القبائح فوائد ثالث هي كالتايليف هذه الدرجة أن لتجن
وهو حفظها ومحايتها عما يشينها ويعيبها ويزري ا عند اهللا          : صون النفس : األوىل

  .ومالئكته وعباده املؤمنني وسائر خلقه
  .فإن من كرمت عليه نفسه وكربت عنده صاا ومحاها ووضعها يف أعلى احملال

لرذائل وأطلق زمامها وأرخـاه ومل      ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها يف ا        
  .يصنها عن قبيح

  .فتجنب القبائح أقل ما فيه من الفوائد صون النفس

  :توفري احلسنات: الثانية
  :وتوفري احلسنات يكون من وجهني

 توفري الزمان على اكتساب احلسنات؛ ألنه إذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه احلسنات – ١
  .اليت كان مستعداً لتحصيلها

 توفري احلسنات املفعولة عن نقصاا، مبوازنة السيئات وحبوطها؛ ألن السيئات قـد             – ٢
  .حتبط احلسنات، وقد تستغرقها بالكلية، أو تنقصها، فالبد أن تضعفها قطعاً

فتجنب السيئات يوفر ديوان احلسنات، وذلك مبرتلة من له مـال حاصـل، فـإذا      
  . أو ينقصه، فهكذا احلسنات والسيئاتاستدان عليه، فإما أن يتسغرق الدين أو يكثره،

  :صيانة اإلميان: الثالثة
. وذلك ألن اإلميان عند أهل السنة واجلماعة يزيـد بالطاعـة ويـنقص باملعـصية        
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إن العبد إذا أذنب نكت يف قلبه       : "واملعاصي تضعف اإلميان بال شك كما جاء يف احلديث        
ذنب نكت فيه نكتة أخرى، حىت      نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد، فأ         

 كَلَّا بلْ رانَ علَـى قُلُـوبِهِم مـا كَـانوا            (: تعلو قلبه وذلك الران الذي قال اهللا تعاىل       
  .)١()يكِْسبونَ

فالقبائح تسود القلب، وتطفئ نوره، واإلميان هو نور القلب، والقبائح تذهب به أو             
  .تقلله قطعاً

  .ت تطفي نور القلبفاحلسنات تزيد نور القلب والسيئا
فهذه الفوائد الثالث اليت هي صون النفس، وتوفري احلسنات، وصيانة اإلميان هـي             

  .أرفع من باعث العامة على الورع
ألن صاحبها أرفع مهة؛ ألنه عامل على تزكية نفسه وصوا وتأهيلها للوصـول إىل            

  .را
الـصيانة والتقـوى،     حفظ احلدود عند ما ال بأس به، إبقاء علـى            :الدرجة الثانية 

  .وصعوداً عن الدناءة، وختلصاً عن اقتحام احلدود
  :يف هذه الدرجة ثالثة أشياء

  .اإلبقاء على الصيانة: األول
يعين إن صعد عن الدرجة األوىل إىل هذه الدرجة من الورع يترك كثرياً مما ال بـأس       

  .طفأ نورهابه من املباح، إبقاء على الصيانة وخوفاً عليها أن يتكدر صفوها وي
فكثرياً من املباح يكدر صفو الصيانة ويذهب جتها، ويطفي نورها، وخيلق حسنها            

  .وجتها
                                                        

  .١٤سورة املطففني، آية   )١(
  .٢/١٤١) ٤٢٤٤ح(واحلديث أخرجه ابن ماجة يف كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب   
 .٢/٢٩٢وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   
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فالعارف يترك كثرياً من املباح إبقاء على صيانته وال سيما إذا كان ذلـك املبـاح                
  .برزخاً بني احلالل واحلرام

يسعى لتحصيل  هو أن صاحب الدرجة األوىل      : والفرق بني هذه الدرجة واليت قبلها     
  .الصيانة

  .وصاحب هذه الدرجة يسعى يف حفظ صفوها أن يتكدر ونورها أن يطفأ ويذهب
  .الصعود عن الدناءة، فهو الرفع عن طرقاا وأفعاهلا: الثاين

  .التخلص عن اقتحام احلدود: الثالث
فاحلدود هي النهايات، وهي مقاطع احلالل واحلرام، فحيث ينقطع وينتهي فـذلك            

  .اقتحمه وقع يف املعصيةحده فمن 
 تلْـك حـدود اللَّـه فَلَـا     (: وقد ى اهللا سبحانه وتعاىل عن تعدي حدوده فقال  

  .)٢() تلْك حدود اللَّه فَلَا تعتدوها(: ، وقال )١()تقْربوها
يراد ا أواخر احلالل، وحيث ى عن القربان، فاحلدود هناك  أوائل            : فإن احلدود 

  .ماحلرا
  .ال تتعدوا ما أحبت لكم، وال تقربوا ما حرمت عليكم: فيقول اهللا تعاىل

  .خيلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه، هو اقتحام احلدود: فالورع
 التورع عن داعية تدعو إىل شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض           :الدرجة الثالثة 
  .تعارض حال اجلمع

فرق، كالفرق بني السبب واملسبب، والنفـي       فالفرق بني شتات الوقت والتعلق بالت     
  .واإلثبات

                                                        
 .١٨٧سورة البقرة، آية   )١(
 .٢٢٩سورة البقرة، آية   )٢(
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فإنه يشتت وقته، فال جيد بدا من التعلق مبا سوى مطلوبة احلـق، إذ ال تعطيـل يف                  
النفس وال يف اإلرادة، فمن مل يكن  اهللا مراده أراد ما سواه، ومن مل يكـن هـو وحـده      

  .ريهمعبوده عبد ما سواه، ومن مل يكن عمله هللا فالبد أن يعمل لغ
فاملخلص يصونه اهللا بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائـه وحـده،        

  .والطلب منه والذل له، واالفتقار إليه وحده
فنائـه يف   : فهو أن يستغرق العبد شهود    : والورع عن كل حال يعارض حال اجلمع      

  .التوحيد، ومجعيته على اهللا تعاىل فيه عن كل حال يعارض هذا الفناء واجلمعية
وملا كان هذا هو الغاية اليت ليس بعدها مطلب كان كل حال يعارضها ويقطع عنها               

  .ناقصاً بالنسبة إليها، فالرغبة عنه غري ورع صاحبها
وإن فوق هذا مقام أرفع منه وأعلى وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك ولو  

  .كان احلظ فناءاً ومجعية أو كائناً ما كان
الورع عن كل حال يعارض حال القيم باألمر والبقـاء          : اصوعلى هذا فالورع اخل   

  .)١(فرقاً ومجعاً

  :الفرق بني درجات الورع
إن هذه الدرجات الثالث للورع كل واحدة منها أعلى من اليت قبلـها فأعالهـا               

  :الثالثة مث الثانية مث األوىل، وبيان ذلك
يل الصيانة، أما   هو أن أصحاب الدرجة األوىل من درجات الورع يشتغلون يف حتص          

فإم يشتغلون يف حفظ الصيانة حبفظ صفوها أن يتكدر ونورها          : أصحاب الدرجة الثانية  
  .أن يطفأ ويذهب وذلك إبقاء على الصيانة

فإم يرون اشتغال أصحاب الدرجة الثانية تفرق عـن         : أما أصحاب الدرجة الثالثة   
                                                        

 .  وما بعدها٢/٢٤مدارج السالكني : نظرا  )١(
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  .احلق واشتغال عن مراقبته حبال نفوسهم
  . ة الثالثة أدب حضور، وأدب أهل الثانية أدب غيبةفأدب أهل الدرج

  :درجات الورع عند الغزايل
  :ذكر الشيخ الغزايل أن للورع أربع درجات

وهو الذي جيب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به ويثبـت          : ورع العدول : األوىل
  .اسم العصيان والتعرض للنار بسببه

  .وهو الورع عن كل ما حترمه فتاوى الفقهاء
وهو االمتناع عما يتطرق إليه احتمال التحرمي، ولكن املفيت : ورع الصاحلني  : الثانية

  .يرخص يف التناول بناء على الظاهر فهو من مواقع الشبهة على اجلملة
وهو ماال حترمه الفتوى وال شبهة يف حله ولكن خياف منـه أن        : ورع املتقني : الثالثة

  .به خمافة مما به بأسيؤدي إىل احملرم، وهو ترك ما ال بأس 
وهو ما ال بأس به أصالً، وال خياف منه أن يؤدي إىل ما به              : ورع الصديقني : الرابعة

بأس، ولكنه يتناول لغري اهللا وعلى غري نية التقوى به على عبادة اهللا، أو التطرق إىل أسبابه         
  .)١(املسهلة له كراهية أو معصية واإلمتناع منه ورع الصديقني

                                                        
 .٢/٨٥إحياء علوم الدين : انظر  )١(
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٢١٢  

  

  

  

  : ث الثايناملبح
  الزهـــــــــــــــد يف 

  :وفيه فروع

  .يف تعريف الزهد: الفرع األول  

  .يف األدلة الدالة على الزهد: : الفرع الثاين  

  .يف درجات الزهد: الفرع الثالث  
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  يف تعريف الزهـــد : الفرع األول

  :معىن الزهد يف اللغة واالصطالح
  .ترك امليل إىل الشيء: الزهد يف اللغة

  .الزهد إال يف الدين خاصة: لزهد والزهادة يف الدنيا، وال يقالوا
  .ضد الرغبة واحلرص على الدنيا: والزهد

  .ضد الرغبة: والزهادة يف األشياء كلها
رغبـة  : والتزهيد يف الشيء وعن الشيء، خالف الترغيب فيه وزهـده يف األمـر            

  .)١(عنه
  . قلة الرغبة عنهقلة الرغبة يف الشيء، أو: فالزهد إذاً يف اللغة

  :الزهد يف االصطالح له عدة تعاريف
وقد أكثر الناس من الكالم يف الزهد، وكل أشار إىل ذوقه ونطق عن        : قال ابن القيم  

حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحواهلم، والكالم بلـسان العلـم       
  .)٢("أوسع من الكالم بلسان الذوق وأقرب إىل احلجة والربهان

  :ومن تعريفات الزهد ما يلي
  .الزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ".هذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزهد وأمجعها: "قال ابن القيم
  .الزهد يف الدنيا قصر األمل، ليس بأكل الغليظ ولبس العباء: وقال سفيان الثوري

  .لوهو من أقوال اإلمام أمحد بن حنب
                                                        

 .١١٥، التعريفات للجرجاين ٣/١٩٧) زهد(لسان العرب : انظر  )١(
 .٢/١٠مدارج السالكني : انظر  )٢(
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٢١٤  

  .أنه عدم فرحه بإقباهلا وال حزنه على إدبارها: وعن أمحد رواية أخرى
  .الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد: وقال اجلنيد

  . هو الثقة باهللا مع حب الفقر: وقال عبداهللا بن املبارك
  .وهو قول شقيق

  :ومن أقوال أمحد بن حنبل يف الزهد أيضاً قوله
  : الزهد على ثالثة أحوال

  .وهو زهد العوام: ترك احلرام: األول
  .وهو زهد اخلواص: ترك الفضول من احلالل: الثاين

  .وهو زهد العارفني: ترك ما يشغل عن اهللا: الثالث

وهذا الكالم من اإلمام أمحـد      : "بعد أن أورد تعريفات كثرية للزهد     : قال ابن القيم  
يني درجاته وهو من أمجـع      يأيت على مجيع ما تقدم من كالم املشايخ مع زيادة تفصيله وتب           

  .الكالم

  .وهو يدل على أنه رضي اهللا عنه من هذا العلم باحملل األعلى

  .)١(وقد شهد اإلمام الشافعي رمحه اهللا بإمامته يف مثانية أشياء؛ أحدها الزهد

أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه يف         : والذي أمجع عليه العارفون   : وقال
  . )٢(منازل اآلخرة

 بعد أن أورد طائفة من تعريفات الزهد، فالتفسري النبـوي           )٣(قال األمري الصنعاين  و

                                                        
 .٢/١٢مدارج السالكني : انظر  )١(
 . ٢/١٢مدارج السالكني : انظر  )٢(
 .٤/١٧١سبل السالم : انظر  )٣(
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٢١٥  

الزهادة يف الـدنيا ليـست بتحـرمي    : "rللزهد يقدم على كل تفسري، يريد بذلك قوله   
احلالل وال إضاعة املال، ولكن الزهادة يف الدنيا أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق منك مبـا يف               

ب املصيبة إذا أنت أصبت ا أرغب منك فيها لو أـا بقيـت              يديك، وأن تكون يف ثوا    
  .)١("لك

وعبارات العلماء يف تعريف الزهد كثرية، وهي وإن تنوعت عباراـا واختلفـت             
هو ترك ما ال ينفع يف اآلخرة، أو هو ترك ما        : أساليبها فهي تدل مبجموعها على أن الزهد      

 حىت يزهد يف املال، والصور والرياسة       يشغل عن اهللا جل وعال، وال يوصف العبد بالزهد        
  .والناس والنفس، وكل ما دون ذلك

وليس املراد رفضها من امللك، فقد كان سليمان وداود عليهما السالم من أزهـد              
 من أزهد البشر على     rأهل زماما، وهلما من املال وامللك والنساء ما هلما، وكان نبينا            

يب طالب وعبدالرمحن بن عوف والزبري وعثمان       اإلطالق وله تسع نسوة، وكان علي بن أ       
  . من الزهاد، مع ما كان هلم من األموال– رضي اهللا عنهم –

ليس الزهد يف الدنيا بتحرمي احلالل وال إضاعة املال،         : ومن أحسن ما قيل يف الزهد     
ولكن أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق منك مبا يف يدك، وأن تكون يف ثواب املصيبة إذا أصبت     

 rا أرغب منك فيها لو مل تصبك، كما ذكرت آنفاً، إن هذا حديث مرفـوع للـنيب                  
  .أخرجه الترمذي وغريه

  .فإذاً يكون الزاهد هو ما حتققت فيه هذه الصفات وأمثاهلا

                                                        
هذا حـديث   : ، وقال ٤/٥٧١) ٢٣٤٠ح(رجه الترمذي يف كتاب الزهد، باب ما جاء يف الزهادة يف الدنيا             أخ  )١(

غريب ال نعرفه إال من جاء من هذا الوجه، وأبو إدريس اخلوالين امسه عائذ اهللا بن عبداهللا وعمر بن واقد منكـر       
 .احلديث
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٢١٦  

  : الفرع الثاين

  يف األدلة الدالة على الزهد

 يف  تضافرت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعني على الزهـد          
  .الدنيا، وأن الزهد هو الطريق املوصل إىل اآلخرة

  :أدلة الزهد من الكتاب: أوالً
  .)١() قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ والَْآخرةُ خير لمنِ اتقَى(:  قال تعاىل– ١
ماِء فَاختلَطَ بِـه نبـات       إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من الس        (:  وقال تعاىل  – ٢

  .)٢()الْأَرضِ
  .)٣() ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ(:  وقال تعاىل– ٣
 واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِـه             (:  وقال تعاىل  – ٤

الْأَر اتبناحيالر وهذْرا تيمشه حب٤()ضِ فَأَص(.  
 ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحيـاة الـدنيا            (:  وقال تعاىل  – ٥

  . )٥()لنفْتنهم فيه ورِزق ربك خير وأَبقَى
وا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فـي         اعلَم(:  وقال تعاىل  – ٦

الْأَموالِ والْأَولَاد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُـونُ              
ب شديد ومغفرةٌ من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع        حطَاما وفي الَْآخرة عذَا   

                                                        
 .٧٧سورة النساء، آية   )١(
 .٢٤سورة األنعام ، آية   )٢(
 .٩٦سورة النحل ، أية   )٣(
 .٤٥سورة الكهف، آية   )٤(
 .١٣١سورة طه، آية   )٥(
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  .)١()الْغرورِ
وأمثال هذه اآليات يف كتاب اهللا تعاىل كثرية جداً كلها دالة على التزهيد يف الدنيا               

اإلخبار بشرفها  واإلخبار خبستها، وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب يف اآلخر، و         
  .ودوامها

تفيد أنه ال ينبغي للعاقل أن يركن إىل الدنيا أو يغتر ـا، أو              : فهذه اآليات وأمثاهلا  
  .يلهو ا عن اآلخرة

فالدنيا ليست بشيء وال تستحق االلتفات إليها فلو أمعنت النظر يف واقعك، فكـم        
 وحنو ذلك، مث انتقلوا     أناس عشت معهم عاشوا يف الدنيا عيشة راضية، ويف رفاهية وأنس          

  .عنها كأن مل يكونوا باألمس فيها
لعب ، وهلو ، وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر يف         : فالدنيا كما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل     

  .األموال واألوالد، فهي كغيث أعجب الكفار نباته مث يهيج فتراه مصفراً مث يكون حطاماً
  .)٢(خرة، فهذا هو الزهدفالعاقل هو الذي يتخذ من الدنيا طريقاً لآل

                                                        
 .٢٠سورة احلديد ، آية   )١(
 . ١٢٤، ١٢٣الفوائد : انظر  )٢(
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٢١٨  

  :األدلة من السنة على الزهد: ثانياً
  : وأما األحاديث الدالة على الزهد يف الدنيا فهي كثرية جداً فمنها ما يلي

 بعث أبا عبيدة    r أن رسول اهللا     – رضي اهللا عنه     – عن عمرو بن عوف األنصاري       – ١
قدم مبـال مـن البحـرين        إىل البحرين يأيت جبزيتها ف     - رضي اهللا عنه   –بن اجلراح   

 فلما صلى   rفسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة، فوافوا صالة الفجر مع رسول اهللا            
:  حني رآهـم، مث قـال      r انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول اهللا        rرسول اهللا   

أجل يـا رسـول اهللا،   : فقالوا"أظنكم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟    "
ا يسركم، فواهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكين أخـشى أن         أبشروا وأملوا م  : "فقال

تبسط الدنيا عليكم، كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كمـا تنافـسوها            
  .)١(متفق عليه" فتهلككم كما أهلكتهم

 على املنـرب،  rجلس رسول اهللا : " قال– رضي اهللا عنه    – وعن أيب سعيد اخلدري      – ٢
أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا إن مما : "وجلسنا حوله، فقال

  .)٢(متفق عليه" وزينتها
يف هذين احلديثني حتذير من الدنيا أن تفتح علينا كما فتحت على من كـان قبلنـا                   

  .فنهلك كما هلكوا
؛ ألن الفقـري يف  "ما الفقر أخشى علـيكم : "فنبينا مل خيش علينا من الفقر، كما قال         

حلق من الغين، فالذي خيشى منه أن تبسط الدنيا علينا كما قـال             الغالب أقرب إىل ا   
r                ولكين أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت علـى مـن كـان قـبلكم،

                                                        
، ويف  ٦٣ -٤٤/٦٢أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية واملوادعة، باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب                )١(

  .مواضع أخرى من صحيح البخاري
 .٢٢٧٤ -٤/٢٢٧٣) ٢٩٦١ح (ه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق وأخرج  

  .، ومواضع أخرى٢/١٢٧أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى   )٢(
 . ٢/٧٢٧) ١٠٥٢ح( وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب ختوف ما خيرج من زهرة الدنيا   
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  .فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم
وهذا هو الواقع، فلما كان الناس إىل الفقر أقرب كانوا هللا أتقى وملا كثر املال، كثر                  

  .بيل اهللاإلعراض عن س
  .فاملقصود أن يف هذين احلديثني داللة على الترغيب يف الزهد  

" اللهم ال عيش إال عيش اآلخـرة : " قالr أن النيب   – رضي اهللا عنه     – وعن أنس    – ٣
  .)١(متفق عليه

ما الدنيا يف اآلخرة    : "rقال رسول اهللا    :  وعن املستورد بن شداد رضي اهللا عنه قال        -٤
  .)٢(رواه مسلم" م أصبعه يف اليم فلينظر مبا يرجعإال مثلما جيعل أحدك

أهله وماله وعمله، فريجع اثنان : يتبع امليت ثالثة: " قالr وعن أنس عن رسول اهللا   – ٥
  .)٣(متفق عليه" ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله

  .هذه األحاديث فيها التزهيد يف الدنيا وأن النعيم هو نعيم اآلخرة
فإنه مهام طاب عيشها فمآهلا للفناء، وإذا مل يصحبها عمل صـاحل فإـا              أما الدنيا   

  .خسارة
واألحاديث الواردة يف التزهيد يف الدنيا وأا ليست بشيء كثرية جداً؛ لكن لـيس            
معىن ذلك أن اإلنسان يرفضها وال ميلكها، بل املراد أن يتعلق بـاهللا وال يتعلـق بالـدنيا       

  .وثق منك مبا يف يدكفتكون حالك مبا يف يد اهللا أ

                                                        
، وأخرجـه يف    ٧/١٧٠راغ وال عيش إال عيش اآلخـرة        أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب الصحة والف         )١(

  .، ويف مواضع أخرى٣/٢١٣اخل .. كتاب اجلهاد والسري، باب التحريض على القتال
 . ٣/١٤٣١، )١٨٠٤ح(وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة األحزاب، وهي اخلندق   

) ٢٨٥٨ح( الدنيا وبيان احلـشر يـوم القيامـة          أخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء           )٢(
٤/٢١٩٣. 

  .٧/١٩٣أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب سكرات املوت   )٣(
 .٤/٢٢٧٣) ٢٩٦٠ح (وأخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقاق   
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٢٢٠  

لكن إذا أغىن اهللا اإلنسان وصار الغين عوناً على طاعة اهللا ينفق ماله يف احلـق ويف                 
  .سبيل اهللا صارت الدنيا خرياً

وهلذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله يف سبيل اهللا، ويف مرضـاة اهللا عزوجـل يف                
  . مرتلة العامل الذي أتاه اهللا العلم ويعلمه الناس

ل الصحابة والتابعني والزهاد واحلكماء يف شأن الدنيا كثرية وال تكاد حتـصر             وأقوا
  .مذكورة يف كتب الزهد وغريها

  :متعلق الزهد
  .اختلفوا يف متعلق الزهد

  .ذهبت طائفة إىل أن متعلق الزهد إمنا هو يف احلالل
  . ألن ترك احلرام فريضة: قالوا

  . يف احلرامإىل أن الزهد ال يكن إال: وذهبت طائفة أخرى 
فنعمة من اهللا تعاىل على عبده، واهللا حيب أن يرى أثر نعمته على عبده              : وأما احلالل 

فيشكره على نعمه، ويستعني ا على طاعته، واختاذها طريقاً إىل اجلنة، أفضل من الزهـد          
  .فيها والتخلي عنها وجمانبة أسباا

فالزهد فيها أفضل، وإن مل تـشغله  والتحقيق أا إن أشغلته عن اهللا      : "قال ابن القيم  
عن اهللا، بل كان شاكراً هللا فيها، فحاله أفضل، والزهد فيها جتريد القلب عن التعلق ـا                 

  . )١("والطمأنينة إليها

                                                        
 . ٢/١٤مدارج السالكني : انظر  )١(
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٢٢١  

  : الفرع الثالث
  يف درجات الزهـــــــــد

  :الزهد على ثالث درجات
ملعتبـة واألنفـة مـن     الزهد يف الشبهة بعد ترك احلرام باحلذر من ا      :الدرجة األوىل 

  .املنقصة وكراهية مشاركة الفساق
  هو ترك ما يشتبه على العبد، هل هو من احلالل أو من احلرام؟: الزهد يف الشبهة

احلالل بين واحلرام بين وبـني ذلـك   : " كما جاء يف احلديث عن النعمان بن بشري       
 احلرام، ومن وقع يف     أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى          

  .احلديث..." الشبهات وقع يف احلرام
برزخ بني احلالل واحلرام، وقد جعل اهللا عز وجل بني كـل متبـاينني              : فالشبهات

  .برزخاً، كما جعل املوت وما بعده برزخاً بني الدنيا واآلخرة
نار، وجعل املعاصي برزخاً بني اإلميان والكفر، وجعل األعراف برزخاً بني اجلنة وال           

  .وأمثال ذلك
  :ترك الشبهة يكون ألسباب هي

  . أن ترك الشبهة ال يكون إال بترك احلرام– ١
  . له– جل وعال – أن يترك العبد الشبهة حذراً من عتاب اهللا – ٢
 أن يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه، ال أنفته من نقصه عند الناس                  – ٣

  .وسقوطه من أعينهم
  .يس مذموماً بل هو حممود أيضاًوإن كان ذلك ل  
  .ولكن املذموم أن تكون أنفته كلها من الناس وال يأنف من اهللا  
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٢٢٢  

 أن يترك الشبهة كراهية مشاركة الفساق، وذلك أن الفساق يزدمحون على مواضع             – ٤
  .الرغبة يف الدنيا

  .فالزاهد يأنف من مشاركتهم يف تلك املواضع ويرفع نفسه عنها خلسة شركائه فيها
  ما الذي زهدك يف الدنيا؟: كما قيل لبعضهم

  .قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها: قال

  :الزهد يف الفضول: الدرجة الثانية
وهو ما زاد على املسكة والبالغ من القوت، باغتنام التفرغ إىل عمـارة الوقـت،               

  .وحسم اجلأش والتحلي حبلية األنبياء والصديقني
  . ما يفضل عن قدر احلاجة:الفضول: "قال ابن القيم

واملسكة ما ميسك النفس من القوت والشراب واللباس واملسكن واملنكح إذا احتاج  
  .إليه

  .هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به املسافر يف منازل السفر: والبالغ
  .فيزهد فيما وراء ذلك اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته

 يقرب إىل اهللا، أو يعني على ذلك مـن          االشتغال يف مجيع آنائه مبا    : وعمارة الوقت 
  .مأكل ومشرب أو منكح أو منام أو راحة

تكون من عمارة الوقت، إذا أخذها اإلنسان بنية التقـوي         : فإن هذه األمور وحنوها   
  .على الطاعة واالبتعاد عن املعصية، وإن حصل له ا لذة

ألوقـات  وليست عمارة األوقات جر اللذات والطيبات، بل وليست عمـارة ا          
  .بالصالة وحنوها فحسب

بل كان عمل مباح تعمله وتنوي به القربة إىل اهللا سواء كان من أمـور الـدنيا أو                  
  .اآلخرة فإنه من عمارة الوقت



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٢٣  

هو قطع اضطراب القلب املتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبـاً           : وحسم اجلأش 
  .وبغضاً وسعياً

ب من قلبه، بأن ال يلتفت إليها، وال        فال يصح الزهد للعبد حىت يقطع هذا االضطرا       
  .يتعلق ا يف حاليت مباشرته هلا وتركه

فإن الزهد زهد القلب، ال زهد الترك من اليد وسائر األعضاء فهو ختلي القلب عنها     
  .ال خلو اليد منها

  .فإم أهل الزهد يف الدنيا حقاً: التحلي حبلية األنبياء والصديقني
على وأرفع؛ ألن زهدهم الغتنام الفراغ لعمارة أوقـام  فالزهد ألهل هذه الدرجة أ   

  .مع اهللا
  .خبالف زهد أهل الدرجة األوىل، فإنه خوفاً من املعتبة وحذراً من املنقصة

وال شك أن من كان زهده لعمارة وقته مع اهللا أكمل وأمت وأعلى ممن كان زهـده                 
  .خوفاً من املعتبة وحذراً من املنقصة

  :هد يف الزهدالز: الدرجة الثالثة
  :وهو بثالثة أشياء

  . استحقار ما زهدت فيه– ١
  . واستواء احلاالت فيه عندك– ٢
  . والذهاب عن شهود االكتساب ناظراً إىل وادي احلقائق– ٣

إن اإلنسان إذا كان ممتلئاً قلبه باإلميـان بـاهللا          : وهو احتقار ما زهدت فيه    : األول
 هللا من أمور الدنيا يستحق أن يكون قربة هللا؛ ألن وحمبته وتعظيمه، فإنه ال يرى أن ما تركه      

  .الدنيا كلها ال تساوي عند اهللا جل وعال جناح بعوضة
فالعارف ال يرى زهده كبري أمر يعتد به، وحيتفل له فيستحي مـن             : يقول ابن القيم  
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٢٢٤  

صح له الزهد أن جيعل ملا تركه هللا قدراً يالحظ زهده فيه، بل يفىن عن زهده فيه كما فين                   
  .نه، ويستحي من ذكره بلسانه وشهوده بقيلهع

  :استواء احلاالت فيه عنده: الثاين
مبعىن أن يتساوى عند الزاهد ترك ما زهد فيه وأخذه، فال قدر له عنـده، فيكـون         
زاهداً يف حال أخذه، كما هو زاهداً يف حال تركه، إذ مهته أعلى عن مالحظتـه أخـذاً                  

  .ق فقه الزاهدوتركاً لصغره يف عينه، وهذا من دقائ
  :الذهاب عن شهود االكتساب: الثالث

  :وهذا التفسري الثالث له معنيان
هو أن من استصغر الدنيا بقلبه، واستوت عنده احلاالت يف أخـذها            : املعىن األول 

وتركها، مل ير أنه اكتسب بتركها عند اهللا درجة، ألنه أصغر يف عينه من أن يـرى أنـه                   
  .اكتسب بتركها الدرجات

هو أن يشاهد تفرد اهللا عز وجل بالعطاء واملنع، فال يرى أنه ترك شـيئاً وال                :  الثاين املعىن
  .أخذ شيئاً، بل اهللا وحده هو املعطي املانع

فما أخذه فهو جمرى لعطاء اهللا إياه، وما تركه هللا فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي منعه                
  . )١(منه

                                                        
 .  وما بعدها٢/١٥يف درجات الزهد مدارج السالكني : انظر  )١(
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٢٢٥  

  

  

  

  

  : الباب الثاين
  ام الشرعيةيف أثر القاعدة يف األحك

  

  :وفيه فصول

  .يف أثر القاعدة يف أحكام العبادات: الفصل األول  

  .يف أثر القاعدة يف أحكام املعامالت: الفصل الثاين  

  .فيما يستثىن من القاعدة من فروع: الفصل الثالث  
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٢٢٦  

  :متهيد
القواعد الفقهية ختتلف من حيث الشمول وعدمه فبعضها حيتل جزءاً كـبرياً مـن              

ه، فقلما جتد باباً إال وهلا فيه أثر كالقواعد اخلمس، ومنها ما هـو دون ذلـك   أبواب الفق 
  .كسائر القواعد الفقهية

 منها ما يقرب من     –علماً بأن بعض القواعد الفقهية، أعىن ما عدا القواعد اخلمس           
  .تلك القواعد اخلمس يف السعة والشمول وجمال التطبيق

إذا اجتمع احلـالل    : ديث عنها وهي قاعدة   هذه القاعدة اليت حنن بصدد احل     : فمثالً
  .واحلرام غلب احلرام

وهي وإن مل يعدها العلماء من القواعد الكربى، لكنها تقرب منها وقد تتكون مـن               
  :نوعها ألسباب هي

 ومـا  – كما سبق – أا شبيهة بالقواعد الكربى من جهة أا ثابتة بالكتاب والسنة         – ١
  .له واسعكان ثابت بالكتاب والسنة فمجا

 أن هذه القاعدة حتتل جزءاً كبرياً يف جمال التطبيق وذلك ألن كثري من املـسائل يف                 – ٢
  .الفقه اإلسالمي يتنازعها جانبان؛ أحدمها مبيح، واآلخر حمرم

  . أن هذه القاعدة هلا عالقة يف باب التعارض والترجيح وهو باب واسع– ٣
بقتها على أبواب الفقه لوجـدت أن   ولو طردت النظر يف هذه القاعدة وفروعها وط         

كثرياً من أبواب الفقه له عالقة يف هذه القاعدة، وهذا ما سنبينه يف هذا الباب مبشيئة     
  .اهللا تعاىل
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٢٢٧  

  
  
  
  

  : الفصل األول
  يف 

  أثر القاعدة يف أحكام العبادات
  :وفيه مسائل
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٢٢٨  

  يف اشتباه ثوب طاهر بنجساملسألة األوىل 

إىل أنـه  : ذهب بعـضهم  :تقل إىل غريها، فإن مل جيد   إذا اشتبه ثوب طاهر بنجس ان     
يصلي يف كل ثوب صالة ليؤدي الفرض يف ثوب متيقن الطهارة، وينوي الفريضة يف كل               

  .)١(ثوب صلى به احتياطا
وذهب آخرون إىل أنه يصلي يف أحد الثوبني بعد االجتهاد والتحري، وهو اختيـار              

نجاسة من باب التروك، وهلذا ال تشترط له        ألن اجتناب ال  : شيخ اإلسالم ابن تيمية، قال    
  .)٢(النية

وهذا كما لو اشترى ثوباً ال يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتماداً      : "قال ابن القيم  
على غلبة ظنه وإن كان جنساً يف نفس األمر، فكذلك إذا أداه اجتهاده إىل طهارة أحـد                 

اً يف نفس األمر فاملؤثر يف بطالن       الثوبني وغلب على ظنه جاز أن يصلي فيه وإن كان جنس          
الصالة العلم بنجاسة الثوب ال جناسته اهولة بدليل ما لو جهلها يف الصالة مث علمها بعد             

  .الصالة مل يعد الصالة فهذا القول ظاهر جداً وهو قياس املذهب
يراعى يف ذلك جانب املشقة فإن كثرت الثياب اجتهد يف أحدها وإن قلـت         : وقيل
  .)٣( الثبات النجسة وزاد صالة وهذا اختيار ابن عقيلصلى بعدد

واملقصود هنا هو أنه إذا اشتبه املباح باحملظور، أو احلالل باحلرام، فإنه يغلب جانب              
إذا اجتمع احلـالل واحلـرام غلـب        : "احلرمة، فتكون هذه املسألة مندرجة حتت قاعدة      

نه يصلي يف عدد النجس ليتوصل     ، فمن غلب جانب احلرمة يف هذه املسألة، قال بإ         "احلرام

                                                        
  .٨٦ – ١/٨٥، املغين ١/٩٨الروض املربع : انظر  )١(
 .١/٢٢٨، اموع للنووي ١/٢٥٨بدائع الفوائد : انظر  )٢(
  .١/٢٥٩بدائع الفوائد : انظر  )٣(

، ٢/٤٠٠، العـرب    ٢٠٩، املدخل إىل مذهب أمحد      ٢/٢١٥، املنهج األمحد    ١/١٤٢ذيل طبقات احلنابلة    : انظر  
 . ٥/٢١٩، النجوم الزاهرة ٨/٢٩١ الكامل يف التاريخ ،١/١٨٤، البداية والنهاية ٤/٣٥شذرات الذهب 
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٢٢٩  

  . إىل احلالل احملض وذلك من باب االحتياط
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٢٣٠  

  يف اجلمع بني املسح والتيمم :  املسألة الثانية

  .اختلف العلماء يف مشروعية اجلمع بني املسح والتيمم على اجلبرية
فذهب بعض أهل العلم إىل أنه جيمع بني املسح والتيمم احتياطاً، وخروجـاً عـن               

  .اخلالف
  .وذهب آخرون إىل أنه ال جيمع بينهما؛ ألنه حمل واحد فال جيمع فيه بني بدلني

وهذا القول هو الراجح؛ ألن القائلني بوجوب التيمم ال يقولون بوجوب املسح وال             
  .العكس

  .إجياب طهارتني لعضو واحد خمالف للقواعد الشرعية: وأيضاً
ذا اجتمع احلالل واحلرام غلب وهذه املسألة على القول األول مندرجة حتت قاعدة إ     

  .احلرام، وذلك ألنه على هذا القول ال حتل الطهارة بدون اجلمع بينهما
  .وعلى القول الثاين تصح الطهارة بدون اجلمع

غلبوا جانب املنع فال تصح الطهارة عندهم إال باجلمع بني          : فأصحاب القول األول  
  .للحظر على احللالطهارتني احتياطاً وخروجاً من اخلالف وتغليباً 
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٢٣١  

  املسألة الثالثة 
  يف من غسل أحد رجليه وأدخلها اخلف مث غسل األخرى وأدخلها اخلف

  :اختلف العلماء يف جواز ذلك
واستدلوا على ذلك   . إىل أنه ال جيوز   : فذهب الشافعي واملشهور من املذهب احلنبلي     

  : مبا يلي
  .)١("فإين أدخلتهما طاهرتني : "r قوله – ١

دل على أنه أدخلهما بعد كمال الطهارة، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما    فاحلديث    
  .مجيعاً وقت إدخاهلما ومل توجد طهارما وقت لبس األول

  . )٢("جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن ميسح يوماً وليلة: "r ما روي أن النيب – ٢
يغسل الرجـل   فاحلديث دل على ذلك؛ ألن من مل        " إذا توضأ مسح خفيه   : "فقوله

  .اليسرى مل يصدق عليه أنه توضأ
وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن أمحد وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل               

أنه مل يدخل اليمىن إال     : أي" إنه أدخلهما طاهرتني  : "أنه جيوز ذلك، ويكون املعىن من قوله      
  .بعد أن طهرها واليسرى كذلك

  .)٣(فيصدق عليه أنه أدخلها طاهرتني
أحوط وفيه تغليباً جلانب املنع على احلل فاألخذ به يعتـرب عمـالً             : والقول األول 

                                                        
  .١/٥٩أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان   )١(

 .١/٢٣٠وأخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب املسح على اخلفني   
) ٥٥٦ح(قـيم واملـسافر   أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف التوقيت يف املـسح للم                )٢(

١/١٨٤.  
  .١/١٧٩وأخرجه ابن أيب شيبة   
وأخرجه الدار قطين والشافعي وابن خزمية والبيهقي وابن اجلارود والطحاوي، وقال ابن حجـر يف التلخـيص                   

  .١/١٥٧صححه الشافعي : احلبري
 . ١/١٩٤حسنه البخاري : ويف التعليق املغين قال  

 . ٢٦٧، قواعد ابن رجب ١٤، االختيارات ١/٢٢٩ربع مع حاشية ابن قاسم ، الروض امل١/٣٦٢املغين : انظر  )٣(
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٢٣٢  

  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام: بقاعدة
  املسألة الرابعة 

  يف من مسح مقيماً مث سافر

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني
 إذا ابتدأ املسح وهو مقيم مث       وهو رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه       : القول األول 

سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليباً جلانب احلظر احتياطاً، وهو قـول اخلرقـي، والثـوري                
  .)١(والشافعي وإسحاق وغريهم

وهو رواية أخرى عن أمحد، أنه ميسح مسح املسافر سواء مـسح يف             : القول الثاين 
 حاضـر، وهـو مـذهب أيب    احلضر لصالة أو أكثر منها ما دامت مدة املسح باقية وهو      

  .)٢(حنيفة
  .)٣("ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن: "rواستدل أصحاب هذا القول بقوله 

  .وهذا مسافر: وقالوا 
  .وألنه سافر قبل كمال مدة املسح فاشبه من سافر قبل املسح بعد احلدث

ام غلـب   إذا اجتمع احلالل واحلر   : وذا العرض هلذه املسألة تتبني عالقتها بقاعدة      
احلرام، وذلك أنه بدأ املسح وهو مقيم مث سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة فيـه                  
مبيح وحاظر، فالسفر مبيح واحلضر مانع، فيغلب جانب احلضر عمالً بالقاعدة؛ ألنك إذا             
خلعت وغسلت قدميك فال شبهة يف عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة، وقد قال          

  .)٤("ا يريبك إىل ما ال يريبكدع م: "rالنيب 

                                                        
  .٤٧٢، ١/٤٧١، اموع للنووي ٣٧١ -١/٣٧٠املغين : انظر  )١(
 .١١٧املراجع السابقة ، األشباه والنظائر البن جنيم : انظر  )٢(
  .١٣٧احلديث سبق خترجيه ص   )٣(
  .٥٧احلديث سبق خترجيه ص   )٤(
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  املسألة اخلامسة 
  يف الوضوء من حلم اإلبل

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني
ذهب احلنابلة والشافعي يف أحد قوليه إىل أن أكل حلم اإلبل يـنقض             : القول األول 

  .الوضوء
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي

: قـال . نتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال نعـم      أ: " كما جاء يف حديث جابر سئل      r أنه   – ١
  .واحلديث واضح الداللة. )١("إن شئت: أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال

  . )٢("توضؤا من حلوم اإلبل: " يف حديث الرباء r قوله – ٢
  .وهذان احلديثان صححهما اإلمام أمحد

 ذهب الشافعي يف قوله الثاين ومالـك إىل أن أكـل حلـم اإلبـل ال          : القول الثاين 
  .)٣(ينقض

كان آخر األمرين من رسول اهللا تـرك        : "واستدلوا على ذلك حبديث جابر أنه قال      
  .)٤("الوضوء مما مست النار

                                                        
 .١/٢٧٥يف كتاب احليض، باب الوضوء من حلوم اإلبل أخرجه مسلم   )١(
  .١/٤٧) ١٨٤ح(أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب الوضوء من حلوم اإلبل   )٢(

  .١/١٢٣) ٨١(وأخرجه الترمذي يف كتاب الطهارة، باب الوضوء من حلوم اإلبل   
  .١/١٦٦) ٤٩٤ح(بل وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الوضوء من حلوم اإل  
   .٤/٢٨٨وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   
 . ٢٠٨وأخرجه الطيالسي   

 .٢٧، قوانني األحكام البن جزي ١/٢٥٠، املغين ٢/٥٧اموع للنووي : انظر  )٣(
  .١/٤٩، ١١٩٢أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار   )٤(

  .١/١١٩" ٨٠"ارة، باب ترك الوضوء مما غريت النار وأخرجه الترمذي يف كتاب الطه  
= ٢٣٣  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٣٤  

عام يتناول اإلبل وغريها، وهذا هو آخر األمـرين، وإذا   " مما مست النار  : "rقوله  
  .كان آخر األمرين يكون ناسخاً ملا قبله

الوضوء بلحم اإلبل خاص، ومن املعلـوم       بأنه عام، وما ورد يف نقص       : وأجيب عنه 
عند األصوليني، أن العام حيمل على اخلاص، فيخرج منه الصورة اليت قام عليهـا دليـل                

  .التخصيص، وال يقال بالنسخ مع إمكان اجلمع
ويكون الراجح هو الوضوء من حلم اإلبل وهو األحوط، ألن من توضأ مـن حلـم          

دع ما يريبك : " منها فهو على شبهة والرسول يقولاإلبل فهو متطهر يقيناً، ومن مل يتوضأ 
إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب     : ، فتكون املسألة متخرجة على قاعدة     )١("إىل ما ال يريبك   

  .احلرام
  .عن هذه املسألة مسألة أخرى: ويتفرع

هل النقض خاص باللحم أو يدخل فيه الكرش والكبد والـشحم واألمعـاء           : وهي
  .وحنو ذلك

  :فيه قوالن
أن هذه األشياء ال تنقض الوضوء؛ ألا ليست بلحم والنص خـاص            : القول األول 

  .)٢(باللحم
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي

                                                        
= 

  .١٨٥"وأخرجه النسائي يف كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غريت النار   
  ".١٢٠"وأخرجه ابن حبان يف صحيحه   
، وصححه النووي يف شرح  "١٧٤،  ١٦٨"، وأعله أبو حامت باالضطراب كما يف العلل         ١/١٥وأخرجه البيهقي     

 .٤/٣٤مسلم 
 . ٥٧احلديث سبق خترجيه ص   )١(
 .١/١٦٨، املبدع شرح املقنع ١/٢٥٤املغين : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٣٥  

  . قالوا إن هذه األشياء ال تدخل حتت اسم اللحم– ١
 أن النقض بلحم اإلبل أمر تعبدي ال ميكن قياس غريه عليه واألمور التعبدية ال قياس                – ٢

  .عقولة املعىنفيها، ألا غري م
  .)١(أن هذه األشياء تدخل حتت اسم اللحم فتكون من نواقض الوضوء: القول الثاين

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي
حرمـت  (:  أن اللحم يف الشرع يتناول مجيع األجزاء والدليل على ذلك قوله تعاىل            – ١

حلم اخلرتير يتناول كل ما يف جلده بـل         ، و )٢()علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ    
حىت اجللد، وإذا جعلنا التحرمي من حلم اخلرتير يتناول مجيع األجزاء، فكذلك جنعـل    

  .الوضوء من حلم اجلزور يتناول مجيع األجزاء اللحم وغريه
 أن النص بالعموم املعنوي يتناول مجيع األجزاء، فال فرق بني اللحم وبقية األجـزاء؛    – ٢

  .ل يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحدألن الك
 أن من توضأ عن هذه األجزاء فال خالف يف صحة صالته، ومن مل يتوضـأ منـها                  – ٣

: ، وقـال  )٣("دع ما يريبك إىل ماال يريبك     : "rفصالته فيها شبهة، وقد قال النيب       
  .)٤("من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه"

  .ن هذه األجزاء وهو املتفق مع قاعدتناواألحوط هو القول بالوضوء م

  املسألة السادسة 
  يف تيقن الطهارة واحلدث وجهل السابق منهما

يف هذه احلالة ينظر يف حاله قبل الطهارة واحلدث، فإن كان حمدثاً فهو اآلن متطهر؛               
                                                        

 .نفس املراجع السابقة: انظر  )١(
 . ٣آية ، سورة املائدة  )٢(
  .٥٧احلديث سبق خترجيه ص   )٣(
  .٥٣احلديث سبق خترجيه ص   )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

  .ألنه تيقن زوال ذلك احلديث بطهارة ومل يتيقن زوال تلك الطهارة حبدث آخر
  . )١(اً فهو حمدث ملا ذكرنا من التعليل، وذا قال احلنابلةوإن كان متطهر

  .بوجوب الوضوء مطلقاً: وذهب بعض العلماء إىل القول
ألنه تيقن أنه حصل له حاالن، وهذان احلاالن متضادان وال يدري أيهمـا             : وقالوا

وىل األسبق، فال يدري أيهما الوارد على اآلخر فيستاقطان وقد تيقن زوال تلك احلال األ             
  .)٢(فيجب عليه الوضوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلهما

وال شك أن وجوب الوضوء أحوط، وذلك ألنه اجتمع عليه حالتـان متـضادتان              
إذا اجتمع حالل وحرام غلب احلرام، أو       : إحدامها حتلل واألخرى حترم، وقاعدتان تقول     

  .إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم احلاظر: بعبارة أخرى

  لسابعة املسألة ا
  يف إذا استيقظ فرأى يف ثوبه بلالً

  :هذا ال خيلو أمره من ثالثة أحوال
  .أن يتيقن أنه مين ففي هذه احلالة جيب الغسل: األوىل
  .أن يتيقن أنه ليس مبين ففي هذه احلالة ال جيب عليه الغسل: الثانية
  .أن جيهل أنه مين: الثالثة

  :ففي هذه احلالة ال خيلو األمر من حالتني
 ملا سـئل    rأن يذكر احتالماً فإننا يف هذه احلالة جنعله منياً؛ ألن الرسول            : إحدامها

  .)٣("نعم، إذا هي رأت املاء: "عن املرأة اليت ترى ما يرى الرجل قال
                                                        

 . ١/١٧٢، املقنع ١/٢٦٣املغين : انظر  )١(
 . ١/٢٥٩الشرح املمتع : انظر  )٢(
  .١/٦١) ٢٣٦ح(أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة ، باب الرجل جيد البلة يف منامه   )٣(

= ٢٣٦  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٣٧  

أن يسبق منه سبب ميكن أحاله كونه مذياً عليه، مثـل القبلـة واملالعبـة               : ثانيهما
  .مذي؛ ألن املذي خيرج بعد هذه األمور يف العادةوالفكر مع االنتشار فهو يف هذه احلالة 

  :وإن مل يسبق تفكري ففيه قوالن للعلماء
  .القول بوجوب االغتسال احتياطاً: القول األول
  .)١(القول بعدم الوجوب: القول الثاين

ومن املعلوم أنـه   . عدمه: والثاين. الوجوب: يف هذه املسألة تعارض؛ أصالن أحدمها     
  . رم غلب التحرمي احتياطاً، وذا تكون املسألة فرع عن قاعدتناإذا اجتمع حملل وحم

                                                        
= 

  .١/٢٠٠) ٦١٢ح(وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الطهارة، باب من احتلم ومل ير بلالً   
 -١/١٨٩) ١١٣ح(وأخرجه الترمذي يف أبواب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فريى بلالً وال يـذكر احتالمـاً        

١٩٠.  
وإمنا روى هذا احلديث عبداهللا بن عمر عن عبيداهللا بن عمر، حديث عائشة يف الرجل جيد البلل وال يذكر         : قالو  

  .احتالماً ، وعبداهللا بن عمر ضعفه حيىي بن سعيد من قبل حفظه يف احلديث
  .١/١٩٥وأخرجه الدارمي يف كتاب الطهارة، باب من يرى بلالً وال يذكر احتالماً   
 .٦/٢٥٦م أمحد يف مسنده وأخرجه اإلما  

 .١/٢٨٠، الشرح املمتع ١/٢٥٩، بدائع الفوائد ١/١٨١، املبدع ١/٢٧٠املغين : انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٣٨  

  املسألة الثامنة
  يف االستمتاع من احلائض

االستمتاع باحلائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص واإلمجاع، والوطء           
  .يف الفرج حمرم بالنص واإلمجاع

  :العلماءأما االستمتاع فيما بني السرة والركبة ففيه خالف بني 
 وعطاء ذهب اإلمام أمحد بن حنبل إىل إباحته، وروى ذلك عن عكرمة : القول األول 

  . )١(والشعيب والثوري وإسحاق
  . )٢(ذهب اإلمام أبو حنيفة ومالك والشافعي إىل أنه ال يباح: القول الثاين

  :واستدلوا مبا يلي
يأمرين فأتزر فيباشرين   "rكان رسول اهللا    :  ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        – ١

  .)٣("وأنا حائض
: ، عما حيل للرجل من امرأته وهي حائض قـال r وعن عمر قال سألت رسول اهللا   – ٢

  .)٤("فوق اإلزار"
  :واستدلوا األولون مبا يلي  

  .)٥() فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ(:  قوله تعاىل– ١

                                                        
 . ٦/٤١٥املغين : انظر  )١(
 .٤٦، قوانني األحكام البن جزي١٠٩، األشباه والنظائر البن جنيم ١٠٦األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )٢(
   .١/٧٨ض، باب مباشرة احلائض أخرجه البخاري يف كتاب احلي  )٣(

 .١/٢٤٢وأخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب مباشرة احلائض فوق اإلزار   
 .٦/٧٢، كما أخرجه أيضاً عن عائشة رضي اهللا عنها يف املسند ١/١٤أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   )٤(
  .٢٢٢سورة البقرة ، آية   )٥(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٣٩  

ت، فتخصيصه موضع الدم باالعتزال دليل    واحمليض اسم ملكان احليض، كاملقبل واملبي       
  .على إباحته فيما عداه

  .)١("اصنعوا كل شيء غري النكاح : "r قوله – ٢
  .)٢("اجتنب منها شعار الدم : "r قوله – ٣
  . وألنه منع الوطء ألجل األذى فاختص حمله كالدبر– ٤

زار ال على   وأجيب عن أدلة القول الثاين بأن ما ذكرمتوه دليل على حل ما فوق اإل             
  . بعض املباح تقذراً كتركه أكل الضب واألرنبrحترمي غريه، وقد يترك النيب 

كان إذا أراد من احلائض    : "r أن النيب    rوقد روى عكرمة عن بعض أزواج النيب        
  .)٣("شيئاً ألقى على فرجاً ثوباً

طوق أوىل  ما استدللتم به مفهوم، وما استدللنا به منطوق، ومن املعلوم أن املن           : أيضاً
  .)٤(من املفهوم

  .وذا يكون الراجح القول األول
غري أن املتفق مع القاعدة هو القول الثاين؛ ألنه إذا تعارض مبيح وحـاظر غلـب                

  . جانب التحرمي
  .يقتضي حترمي ما بني السرة والركبة" لك من احلائض ما فوق اإلزار"فحديث 
ما عدا الوطء فريجح التحرمي     يقتضي إباحة   " اصنعوا كل شيء إال النكاح    "وحديث  

  .احتياطاً وتغليباً جلانب احلرمة

                                                        
 .١/٢٤٦اخل ... حلائض رأس زوجهاأخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب جواز غسل ا  )١(
 .١/٢٤٣أخرجه الدارمي يف كتاب الطهارة، باب مباشرة احلائض   )٢(
 .١/٧٠أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، يف باب الرجل يصيب منها ما دون اجلماع   )٣(
 . ٥١٦، ٤١٥، ١/٤١٤املغين : انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٤٠  

  .)١(فهذا هو الذي تفيده القاعدة وهو تغليب جانب احلظر

  املسألة التاسعة 
  يف  حلوم البغـــــــــــال

 يف حديث أنس رضي اهللا عنه rمن املعلوم أن حلوم احلمر األهلية حمرمة بدليل قوله  
إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمـر  " أن ينادي يوم خيرب   أمر أبا طلحة     rأن النيب   

  .، أي جنس)٢("األهلية فإا رجس
 يف حديث أمساء بنت أيب بكر rأن حلوم اخليل حالل بدليل قوله : ومن املعلوم أيضاً  

  .)٣(" فرساً وحنن باملدينة فأكلناهrذحبنا على عهد رسول اهللا : "قالت
 بغل فهـل هـو حـرام أو    – بني احلمر األهلية واخليل  أي–لكن إذا تولد بينهما     

  حالل؟
الصحيح من أقوال العلماء أن البغل حرام وذلك تغليباً جلانب احلظر؛ ألن البغـل              
خلق من الفرس واحلمار األهلي على وجه ال يتميز به أحدمها عن اآلخر فال ميكن اجتناب        

  .احلرام إال باجتناب احلالل
إذا اجتمع احلالل واحلـرام غلـب       :  متخرجة على قاعدة   وذا تكون هذه املسألة   

  .)٤(احلرام
وكما أن حلوم البغال حمرمة فكذلك كل حيوان أحد أبويه مأكول واآلخـر غـري               

                                                        
 .١٠٦لنظائر للسيوطي ، األشباه وا١٠٩األشباه والنظائر البن جنيم : انظر  )١(
  .٦/٢٣٠أخرجه البخاري يف كتاب الذبائح والصيد، باب حلوم احلمر اإلنسية   )٢(

 . ١٥٣٩ -٣/١٥٣٨وأخرجه مسلم يف كتاب الصيد والذبائح ، باب حترمي حلم احلمر اإلنسية   
  .٦/٢٢٩أخرجه البخاري يف كتاب الذبائح، باب حلوم اخليل   )٣(

 .٣/١٥٤١ والذبائح، باب يف أكل حلوم اخليل وأخرجه مسلم يف كتاب الصيد  
 .١٠٦، األشباه والنظائر للسيوطي ١/٢٥٥، املبدع ٨/٢٧٩، نيل األوطار للشوكاين ١/٤٩٥املغين : انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٤١  

  .مأكول ال حيل أكله تغليباً جلانب احلرام على احلالل
  . )١(إذا نزى كلب على شاة فولدت ال يؤكل الولد، وهكذا تغليباً للحرمة: فمثالً

                                                        
 . ١٠٩، األشباه والنظائر البن جنيم ١٠٦األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٤٢  

  سألة العاشرة امل
  يف من دخل عليه وقت  الصالة مث طرأ مانع من فعلها فهل يقضي أو ال؟

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال
ذهب مجاعة من العلماء إىل القول بأن من أدرك مقدار تكبرية اإلحرام     : القول األول 

  .عليه القضاء
ال تتجزأ فيكون كما لو كان أدركهـا        إنه أدرك جرءاً من الصالة والصالة       : وقالوا

  .كاملة
وذهب آخرون إىل القول بعدم لزوم القضاء إذا كان قد أدرك مـن             : القول الثاين 

  .وقتها قدر تكبرية اإلحرام
  .)١("من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة: "rواستدلوا بقوله 

، فكـذلك نعتـرب     وهذا مل يدرك ركعة فكما نعترب اإلدراك يف آخر الوقت بركعة            
  .اإلدراك يف أول الوقت بركعة

قال بعض أهل العلم ال يلزمه القضاء إال إذا بقي من وقت الصالة ما              : القول الثالث 
  . يكفي لفعلها

  .)٢(ورواه زفر عن أيب حنيفة وذا قال شيخ اإلسالم ومالك وزفر
رأ عليه يف وقت    إن اإلنسان له أن يؤخر هذه الصالة، فإذا طرأ املانع فقد ط           : وقالوا

  .جيوز له تأخريها إليه وهو غري مفرط وال متعدي بل فاعل ما جيب عليه
وألن هذا األمر يقع كثرياً يف حيض النساء ومل ينقل أن املرأة إذا حاضت يف أثنـاء                 

                                                        
  .١/١٤٥رك من الصالة ركعة أخرجه البخاري يف كتاب املواقيت ، باب من أد  )١(

 .٤٢٤ -١/٤٢٣وأخرجه مسلم يف كتاب املساجد، باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة   
 .٣٤االختيارات : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٤٣  

  .الوقت ألزمت بقضاء الصالة اليت حاضت يف أثناء وقتها واألصل براءة الذمة
جد املانع يف وقت واسع فإن هذه الصالة ال يلـزم           وبناء عليه إذا زال التكليف أو     

  .قضاؤها، فإن قضاها احتياطاً فهو على خري، وإن مل يقضها فال شيء عليه
احلديث بأن اإلدراك يكـون يف      " من أدرك ركعة من الصالة      "وأجيب عن حديث    

  .امأي ما أدركتم من آخر صالة اإلم. )١("ما أدركتم فصلوا: "rالغالب يف األخري لقوله 
وإذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف أو وجد        
املانع يف وقت جيوز له التأخري فيه فإنه ليس بآمث وال معتدي فال يلزم بالقضاء والقول الثاين        

  .)٢(أحوط
وعليه يكون اجتمع يف هذه املسألة من يقول بلزوم القضاء إذا أدرك مقدار تكبريه              

  .حرام، ومن يقول بعدم لزوم القضاء إال إذا أدرك ركعة أو مقدار الصالةاإل
اجتمع حاظر ومبيح يف املسألة، فاحلاظر هو الذي مينع من تـرك            : وبناء على ذلك  

القضاء إذا أدرك مقدار تكبرية اإلحرام، واملبيح هو الذي جييز ترك القضاء على من أدرك               
  .مقدار تكبرية اإلحرام

حلاظر واملبيح غلب احلاظر ، فيجب قضاء الـصالة إذا أدرك مقـدار         وإذا اجتمع ا  
  .تكبرية اإلحرام وهذا هو األحوط

  املسألة احلادية عشرة
  يف استعمال الصور يف اللباس واالفتراش وحنوه

  :حكم التصوير: أوالً

                                                        
  .١/١٥٦أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب ال يسعى إىل الصالة وليأت بالسكينة والوقار   )١(

ع الصالة، باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتياا        وأخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواض       
 . ٤٢١ – ١/٤٢٠سعياً 

 . ١٢٧، ١/١٢٦، الشرح املمتع ١/٤٨٥، الروض املربع ٢/٤٧املغين : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٤٤  

دلت النصوص الشرعية على حترمي تصوير ما فيه نفس من إنسان أو حيوان ومـن               
  : ما يلياألدلة على ذلك

  .)١("أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصورون الذين يضاهون خبلق اهللا : "r قوله – ١
ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا          : " ويف احلديث القدسي   – ٢

  .)٢("شعرية
  .فهذان احلديثان دالّ على حترمي تصوير ما فيه روح  
  ال الصور حرام أو ال؟إذا عرفت حكم التصوير فهل استعم  

أما استعماهلا للتعظيم فال شك يف حرمته مهما كان نوع التصوير وأياً كـان نـوع      
  .التعظيم

وأما استعمال الصور على سبيل اإلهانة كأن جيعلها فراشاً أو خمدة أو وسادة وحنـو     
  :ذلك، فهذا فيه خالف بني العلماء

  :واز واستدلوا على ذلك مبا يليذهب بعض أهل العلم إىل القول باجل: القول األول
  .)٣(أنه اختذ وسادة فيها صورة "r ما جاء عن النيب – ١
إن اختاذ الصورة يف هذه األشياء ضد السبب الذي من أجله حرم اسـتعمال              :  قالوا – ٢

  . الصورة؛ ألن هذا إهانة
وذهب آخرون إىل القول بالتحرمي واستدلوا على ذلك مبا ورد عـن            : القول الثاين 

                                                        
  .٧/٦٥أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب عذاب املصور يوم القيامة   )١(

 .٣/١٦٧٠نة ، باب حترمي تصوير صورة احليوان وأخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزي  
  .٧/٦٥أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب نقض الصور   )٢(

 .وأخرجه مسلم يف املوضع السابق  
  .٣/١٠٨أخرجه البخاري يف كتاب املظامل ، باب هل تكسر الدنان اليت فيها مخر أو خترق الزقاق   )٣(

 . ٣/١٦٦٦اب حترمي تصوير صورة احليوان وأخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة، ب  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٤٥  

:  أنه أتى إىل بيته ذات يوم فرأى منرقة فيها صور فوقف ومل يدخل، قالت عائـشة  rنيب  ال
إن أهل هذه الـصور     : "أتوب إىل اهللا مما صنعت، فقال     : فعرفت الكراهية يف وجهه فقلت    

  .)١("أحيوا ما خلقتم: يعذبون يقال هلم
  ".بونإن أهل هذه الصور يعذ: " كرهها وقالrهو أن الرسول : ووجه االستدالل

  .)٢("إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه صورة: "قال أيضاً
بأن هذه الصور قطع رأسها     :  الوسادة اليت فيها صورة    rوقالوا عن اختاذ الرسول     

  .)٣(وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز ألا تكون يف هذه احلالة نوعاً من أنواع األلوان
ستعمل الصورة ولو على سبيل     أرجح ألنه أورع وأحوط وعليه فال ت      : وهذا القول 

، أن يدخل بيته من أجله فال ينبغي لك أن تدخلـه يف  rاالمتهان؛ ألن شيئاً منع الرسول      
  .بيتك

،  اختـذ    rويف هذه املسألة اجتمع حالل وحرام فغلب احلرام، وذلك أن الرسول            
ح وسادة فيها صورة، وكذلك كره رسول اهللا أن يدخل بيته وهو فيه صورة، فاجتمع مبي              

وحاظر، وقاعدتنا تدل على أنه إذا اجتمع حرام وحالل غلب احلرام، فتكون هذه املسألة              
  .مندرجة حتتها

  املسألة الثانية عشرة
  يف اختالط احلرير مع غريه

حيرم على الرجال لبس احلرير وافتراشه يف الصالة وغريها والدليل على ذلك مـا              

                                                        
  .٧/٦٥أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب عذاب املصورين يوم القيامة   )١(

 .وأخرجه مسلم يف املوضع السابق  
  .٧/٦٤أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب التصاوير   )٢(

 .وأخرجه مسلم يف املوضع السابق  
 . ٢/٢٠٢ح املمتع ، الشر٣٧٨ – ١/٣٧٧املبدع : انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٤٦  

 احلرير والذهب على ذكـور أمـيت        حرام لباس : " قال rروى أبو موسى أن رسول اهللا       
  .)١("وأحل ألناثهم

ال تلبسوا احلرير فإن : "rقال رسول اهللا : وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال   
  . )٢(متفق عليه" من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة

وال نعلم يف حترمي لبس ذلك على الرجال اختالفاً، إال لعـارض أو            : "قال ابن قدامة  
  ".عذر

  .هذا إمجاع: قال ابن عبدالرب
  .هذا التحرمي فيما إذا كان احلرير صافياً مل خيلط معه شيئاً من قطن أو غريه

أما إذا اختلط احلرير بغريه فاحلكم لألغلب منهما واليسري مـستهلك فيـه فهـو               
  .)٣(كالضبة من الفضة والعلم من احلرير

 الثوب املصمت من احلريـر،       عن rإمنا ى النيب    : ويف احلديث عن ابن عباس قال     
  .)٤("وأما املعلم وسدى الثوب فليس به بأس

  .احلرير وما معه ففيه قوالن ألهل العلم: أما إذا استويا، أي
  .ذهب بعض أهل العلم إىل القول األول بعدم التحرمي: األول
احملرم هو احلرير وظاهر لفظ حديث ابن عباس أن النهي عن لـبس احلريـر               : قالوا

                                                        
حـديث  : ، وقال ١٧٢٠، حديث   ٤/٢١٧أخرجه الترمذي يف أبواب اللباس، باب ما جاء يف احلرير والذهب              )١(

  .حسن صحيح
  .٨/١٣٩وأخرجه النسائي يف كتاب الزينة، باب حترمي الذهب على الرجال   
 .٢/١١٨٩وأخرجه ابن ماجة يف كتاب اللباس، باب لبس احلرير والذهب للنساء   

  .٧/٤٤أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب احلرير وافتراشه للرجل وقدر ما جيوز منه   )٢(
 . ١٦٤٢، ٣/١٦٤١اخل .. وأخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب حترمي استعمال إناء الذهب والفضة  

 .٢/٣٠٧املغين : انظر  )٣(
 .٤/٤٩) ٤٠٥٥(خيط احلرير أخرجه أبو داود يف كتاب اللباس، باب الرخصة يف العلم و  )٤(
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٢٤٧  

  .صمتخاص بامل
  .وذهب بعضهم وهو وجه آخر يف املذهب احلنبلي إىل القول بالتحرمي: الثاين

هو األشبه لعموم اخلرب، وألن النصف كثري؛ ألنه ال يطلق على مـا             : قال ابن عقيل  
  . )١(نسج معه من الكتان والقطن كتان وال قطن

تمع مبـيح   فأنت ترى أن املسألة فيها قوالن؛ أحدمها مبيح واآلخر حاظر، وإذا اج           
  .وحاظر غلب احلظر

فتكون هذه املسألة مندرجة حتت قاعدتنا، ألنه من املعلوم أن هذه القاعدة مطـردة              
يف مثل هذه األشياء اليت تتعارض فيها األدلة وال شك أن األخذ باألحوط يف هذا املقـام                 

  .أوىل

  املسألة الثالثة عشرة
  يف املضبب بالذهب والفضة

لفضة، فإن كان كثرياً فهو حمرم بكل حال ذهباً كـان أو            فأما املصيب بالذهب أو ا    
  .فضة حلاجة أو لغريها، وذا قال احلنابلة والشافعي

وقال أبو حنيفة أن املضبب مباح وإن كان كثرياً؛ ألنه صار تابعاً للمبـاح، فأشـبه        
  .املضبب باليسري

مبا إذا  : اًوأجيب عن هذا بأن فيه سرف وخيالء فأشبه اخلالص، ويبطل ما قاله أيض            
  .اختذ أبواباً من فضة أو ذهب أو رفوفاً وإن كان تابعاً

  .)٢(وفارق اليسري بأنه ال يوجد فيه املعىن احملرم
هو الراجح وهو املتفق مع قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلـب            : والقول األول 

                                                        
 .  ٣٠٨ – ٢/٣٠٧، املغين ١/٣٧٩املبدع : انظر  )١(
  .٢٩٦ – ١/٢٩٤، اموع للنووي ١/١٠٤املغين : انظر  )٢(
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٢٤٨  

  . احلرام
  .أما الضبة إذا كانت للحاجة أو للزينة أو هلما

  .تكون من ذهب أو فضةفال خيلو إما أن 
فإن كان من ذهب فإا عند أكثر احلنابلة ال تباح ولو كانت يسرية، إال ما دعـت                

  .إليه الضرورة
  :أما إذا كانت من فضة

فإا جتوز بشرط أن تكون يسرية واحلاجة داعية إليها، والدليل على ذلك ما جـاء               
  .)١(رواه البخاري" فضة فاختذ مكان الشعب سلسلة من rأن قدح رسول اهللا "عن أنس 

  .)٢(وأما إن كانت للزينة فال جتوز
وأما إن كانت للزينة احلاجة مبعىن إن اإلنسان اختذ الضبة؛ ألن احلاجة داعية إليهـا               

  .ويريد بذلك أيضاً أن يتخذها للزينة
ال جتوز؛ ألنه واحلالة هذه اجتمع مباح وممنوع، فاملباح         : ففي هذه احلالة أيضاً نقول    

  .لحاجة واملمنوع كوا للزينة، وإذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرامكوا ل
  . وذا تكون هذه املسألة مندرجة حتت القاعدة

                                                        
 .٤/٤٧ وعصاه وسيفه وقدحه وخامته rأخرجه البخاري يف كتاب اخلمس يف باب ما ذكر من درع النيب   )١(
 . ١/٢٩٦اموع للنووي : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٤٩  

  املسألة الرابعة عشرة
  يف قراءة اجلنب للقرآن

دلت النصوص الشرعية على أنه ال جيوز للجنب قراءة القرآن، ال قراءة ذكر يوافق              
  .القرآن

  :لى حترمي قراءة القرآن للجنب ما يليومن األدلة الدالة ع
 كان يعلمهم القرآن وكان ال حيجزه عن        r ما جاء عن علي رضي اهللا عنه أن النيب           – ١

  .)١(القرآن إال اجلنابة
إين كرهـت أن أذكـر اهللا   : " قال للذي سلَّم عليه ومل يرد عليه السالمr أن النيب    – ٢

  .)٢("على غري طهر
 يذكر اهللا وهو غري متوضئ وال شك أن القرآن أشـرف    كره أن  rإن النيب   : قالوا

                                                        
  .١/٥٩) ٢٢٩ح(ه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يقرأ القرآن أخرج  )١(

 -١/٢٧٣وأخرجه الترمذي يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الرجل يقرأ القرآن على كل حال مامل يكن جنباً        
  .حديث حسن صحيح: ، وقال على هذا احلديث ٢٧٤

  .١/٥٢وأخرجه النسائي يف كتاب الطهارة   
  .١/١٠٧) ١٠٥ح (ماجة يف كتاب الطهارة وأخرجه ابن   
وأعل بعبد اهللا بن سلمة؛ ألنه قد تغري حيث روى هذا احلديث بعد ما كرب وقد تابعه أبوالغريف عبيد اهللا اهلمذاين             

، عـن أيب  ١/١١٨، والدار قطـين  ١/١٠٢، لكن رواه عبدالرزاق وابن أيب شيبة  ١/١٠٢كما يف مسند أمحد     
اقرؤوا القرآن ما مل يكن أحدكم جنباً، فإذا كان أحدكم جنباً فـال وال حرفـاً        : "لفظالغريف عن علي موقوفاً ب    

  ".واحداً
واحلديث كما ترى صححه الترمذي وكذا صححه احلاكم ووافقه الذهيب وذكر بن حجر يف التلخيص احلـبري                   

 . ، أن ابن السكن وعبداحلق والبغوي صححوه وحسنه شعبة١/١٣٩
  .١/٥كتاب الطهارة ، باب إيراد السالم وهو يبول أخرجه أبو داود يف   )٢(

، وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الطهارة،      ١/٣٧وأخرجه النسائي يف كتاب الطهارة، باب رد السالم بعد الوضوء             
  ).٣٥٠ح ( باب الرجل يسلم عليه وهو يبول 

 .صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب: ، وقال١/١٦٧وأخرجه احلاكم يف املستدرك   



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٥٠  

  .)١(الذكر
بـسم اهللا   (: أما قراءة ما يوافق القرآن إن مل يقصد القرآن فال بأس به كما لو قال              

 إِنا للَّه وإِنـا إِلَيـه   (:  أو قال)٢()  الْحمد للَّه رب الْعالَمني(:  أو قال)الرمحن الرحيم
 سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا ومـا كُنـا لَـه    (: ، أو قال بعد ما ركب دابته   )٣()راجِعونَ
 قْرِنِنيونَ*مبقَلنا لَمنبا إِلَى رإِن٤() و(.  

"  كان يذكر اهللا على كل أحيانهrأنه "ويدل على ذلك قول عائشة رضي اهللا عنها        
  .)٥(رواه مسلم

رآن بقصد القرآن والذكر معاً فإنه حيرم عليه ذلك ألنـه يف          أما لو تلفظ اجلنب بالق    
اجتمع احلالل واحلرام يف وقت واحد وإذا اجتمع احلالل واحلـرام غلـب             : هذه احلالة 

  .)٦(احلرام

  املسألة اخلامسة عشرة 
  يف اجلزاء على احملرم إذا قتل الصيد

الصيد جيب عليه   دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن احملرم إذا قتل            
  .اجلزاء

                                                        
 .١/٢٨٨، الشرح املمتع ٢٧٩، ١/٢٧٨الروض املربع مع حاشية ابن قاسم : انظر  )١(
 .١سورة الفاحتة ، آية   )٢(
 .١٥٦آية ، سورة البقرة   )٣(
 .١٤سورة الزخرف، آية   )٤(
  .١/٢٨٢) ٣٧٣ح(أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريها   )٥(

  .١/٥)١٨ح( كتاب الطهارة ، باب يف الرجل يذكر اهللا تعاىل على غري طهارة وأخرجه أبو داود يف  
. ١/١١٠) ٣٠٢ح(وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الطهارة، باب ذكر اهللا عز وجل على اخلالء واخلامت يف اخلالء                  

  .١٧٨، ٦/٧٠وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند 
 .١٠٧األشباه والنظائر للسيوطي : انظر  )٦(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٥١  

 يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمدا              (: قال تعاىل 
  .)١()فَجزاٌء مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ

 يف طريقه إىل    r  نزل به النيب  : أن الصعب ابن جثامة رضي اهللا عنه قال       : ومن السنة 
مكة يف حجة الوداع وكان الصعب عداء سبوقاً صياداً، فذهب وصاد محاراً وحشياً وجاء          

 ما يف وجهـه  r رده فتغري وجه الصعب فعرف النيب r لكن الرسول   rبه إىل الرسول    
  . )٢("إنا مل نرده عليك إال أنا حرم: "فقال

 صيداً، وإن من قتله فإن عليه فدلت هذه النصوص على أنه ال جيوز للمحرم أن يقتل 
  .اجلزاء

  :والصيد الذي حيرم على احملرم هو ما حتققت فيه هذه األوصاف
  . أن يكون مباحاً أكله ال مالك له ممتنعاً– ١
  . أن يكون وحشياً واالعتبار يف ذلك باألصل ال باحلال– ٢

  :لكن هنا مسائل
  .يف املتولد بني املأكول وغريه: املسألة األوىل

 تولد الصيد من حيوان وحشي وآخر إنسي فإنه يكون حراماً تغليبـاً جلانـب               إذا
لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غري متوحش مـستأنس             : احلظر، فمثالً 

  .أصالً، فإنه يكون حراماً
أنـه  : وذلك ألنه اجتمع يف شيء واحد حالل وحرام فغلب احلرام، أو بلفظ آخر            

مل يتميز املبيح من احلاظر، فإنه يغلب جانب احلظر؛ ألنه ال           اجتمع يف شيء مبيح وحاظر و     
ميكن اجتناب احملظور إال باجتناب احلالل فتعني االجتناب، وذا تكـون هـذه املـسألة        

                                                        
 .٩٥ املائدة، آية سورة  )١(
  .٢/٢١٢أخرجه البخاري يف جزاء الصيد، باب إذا أهدى إىل احملرم محاراً وحشياً حياً مل يقبل   )٢(

 . ٢/٨٥٠) ١١٩٣ح(وأخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب حترمي الصيد للمحرم   



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٥٢  

  .مندرجة حتت قاعدتنا
  .يف الصيد الذي يعيش يف الرب والبحر: املسألة الثانية

 أُحـلَّ  (: ر حالل لقوله تعاىلمن املعلوم أن صيد الرب على احملرم حرام، وصيد البح      
  . )١()لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم وللسيارة وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرما

لكن الصيد الذي يعيش يف البحر والرب مثل السلحفات والسرطان وحنومهـا هـل              
  لرب؟يلحق بصيد البحر أو بصيد ا

  :فيه قوالن
  .وهو الصحيح من املذهب أنه حالل كالسمك: القول األول
  .أنه حرام وفيه اجلزاء وبه قال عطاء: القول الثاين

إنه يفرخ يف املاء ويبيض فيه فكان من حيوان البحـر           : وقال أصحاب القول األول   
  .)٢(كالسمك

فيـه جانـب حظـر    القول الثاين أحوط وهو املتفق مع قاعدتنا؛ ألنه اجتمع  : قلت
إذا اجتمع احلـالل واحلـرام      : وجانب إباحة فغلب جانب احلظر، وهذا هو نص قاعدتنا        

  .غلب احلرام
  .يف اشتراك حمرم وغري حمرم يف قتل الصيد: املسألة الثالثة

إذا اشترك اثنان حمرم وغري حمرم يف قتل الصيد، فاجلزاء خاص باحملرم واحلالل ليس              
  . تغليباً لإلجيابعليه شيء بل يضمنه احملرم

وأما أكله فيحل للحالل وحيرم على احملرم؛ ألن احملرم ال ميكنه اجتناب احلـرام إال               
باجتناب احلالل، حيث إن احلرام مل يتميز؛ ألنه يف حق احملرم اختلط حالل حبرام فيغلـب             

                                                        
 . ٩٦سورة املائدة، آية   )١(
  .٣/٤٨٩، اإلنصاف ٥/٤٠٠املغين : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٥٣  

  . )١(احلرام عمالً بالقاعدة

                                                        
 .٧/١٧٠، الشرح املمتع ٤/٢٢، الروض املربع وحاشيته البن قاسم ٥/٤٢١ين املغ: انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٥٤  

  املسألة السادسة عشرة
  يف صيد احلـــــــــــرم

  :يف حترمي صيد احلرم النص واإلمجاعاألصل 
إن هذا البلـد    : "قال رسول اهللا يوم فتح مكة     : فما روى ابن عباس قال    : أما النص 

ال خيتلـى   .. حرمها اهللا يوم خلق السموات واألرض فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة            
  .)١(احلديث... "خالها وال يعضد شوكها وال ينفر صيدها

 أمجع املسلمون على حترمي احلرم على احلالل واحملرم، وحكم صيد        فقد: وأما اإلمجاع 
  .احلرم كصيد احملرم فيه اجلزاء

  :ومن املسائل املندرجة حتت القاعدة ما يلي
  .يف الصيد بعضه يف احلل وبعضه يف احلرم: املسألة األوىل

  :إذا كان بعض الصيد يف احلل وبعضه يف احلرم وقتله قاتل ففيه أوجه
  .أنه ال جزاء فيه؛ ألن مل يتمحض حرمياً: أحدمها
إن كان أكثره يف احلرم وجب اجلزاء، وإن كان أكثره يف احلـل فاالعتبـار             : ثانيها

  .بالغالب
إن كان خارجاً من احلرم إىل احلل ضمنه وإن كان عكسه فال اعتباراً مبا كان         : ثالثها

  .عليه
فال جزاء عليه وإن كان بعض      إن كان رأسه يف احلرم وقوائمه كلها يف احلل          : رابعها

  .قوائمه يف احلرم وجب اجلزاء وإن كانت قائمة واحدة، تغليباً للحرمة
                                                        

، ويف مواضـع أخـرى مـن       ٩٥ -٢/٩٤أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، باب األذخر واحلشيش يف القرب             )١(
  .الصحيح كما سبق طرفاً من هذا احلديث

 . ٢/٩٨٦وأخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب حترمي مكة   



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٥٥  

جيب فيه اجلزاء بكل حال حىت لو كان رأسه يف احلرم وقوائمه كلـها يف               : خامسها
  .احلل، تغليباً حلرمة احلرم

رام غلبنا  فهذه املسألة كما ترى اجتمع فيها حالل وحرام، وإذا اجتمع احلالل واحل           
  .)١(جانب احلرمة احتياطاً وعمالً ذه القاعدة

  :فيما إذا رمى احلالل من احلل صيداً يف احلرم فقتله: املسألة الثانية
ورواية عن أمحد بـن   ذهب الشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور والثوري وابن املنذر     

سل كلبه فقتله أو قتـل      حنبل إىل أنه إذا رمى احلالل من احلل صيداً يف احلرم فقتله أو أر             
  .صيداً على فرع احلرم أصله يف احلل ضمنه

إنه ال جزاء عليـه  : وحكى أبو اخلطاب عن اإلمام أمحد بن حنبل رواية أخرى تقول    
  .يف مجيع ذلك ألن القاتل حالل يف احلل

؛ وألنه انعقد اإلمجاع على     )٢("ال ينفر صيدها  : " قال rواألرجح األول؛ ألن النيب     
احلرم وهذا من صيده، وألن صيد احلرم معصوم مبحله حلرمة احلرم فال خيتص             حترمي صيد   

؛ وألنه اجتمع يف املسألة مبيح وحاظر، وإذا اجتمع املبيح واحلـاظر            )٣(حترميه مبن يف احلرم   
  .غلب احلاظر، وذا تكون املسألة مندرجة حتت هذه القاعدة

  املسألة السابعة عشرة 
  ل وبعضها يف احلرميف الشجرة يكون بعضها يف احل

أمجع أهل العلم على حترمي قطع شجر احلرم إال اإلذخر وما أنبته اإلنسان والـدليل               
ال خيتلى خالهـا وال     : "... rعلى ذلك حديث ابن عباس السابق، حيث جاء فيه قوله           

                                                        
 .١١٠، األشباه والنظائر البن جنيم ٥/١٨٤، املغين ٣٨٤ -٧/٣٨٣موع ا: انظر  )١(
  .٢٤٣احلديث سبق خترجيه ص   )٢(
  .٧/٣٨٢، اموع للنووي ١٨٢ -٥/١٨١املغين : انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٥٦  

  . احلديث)١("يعضد شوكها
  لكن الشجر الذي بعضه يف احلل وبعضه يف احلرم، فهل جيوز قطعه أو ال؟

على قاطع األغصان : فمثالً إذا كانت شجرة يف احلرم وبعض أغصاا يف احلل، قالوا   
  .اليت يف احلل الضمان؛ ألنه تابع ألصله

وإن كانت الشجرة يف احلل وأغصاا يف احلرم فقطعها قاطع ففيه قـوالن ألهـل               
  .العلم

  .كاليت قبلها؛ ألنه تابع ألصله  ال ضمان يف ذلك وبه قال القاضي أيب يعلى: األول
  .؛ ألنه يف احلرم يضمنه وهو اختيار ابن أيب موسى:الثاين

فإن كان بعض األصل يف احلل وبعضه يف احلرم ضمن الغصن بكل حال سواء كان               
  .يف احلل أو يف احلرم تغليباً حلرمة احلرم

  .)٢(كما لو وقف صيد بعض قوائمه يف احلل وبعضها يف احلرم
وىل، وعليه ال جيوز قطع الشجر الذي هذه صفته يف          االحتياط يف ذلك كله أ    : قلت

مجيع أحواله وذلك ألنه اجتمع فيها مبيح وحاظر، وإذا اجتمع املبيح واحلاظر غلب جانب         
  .احلاظر

                                                        
  ..٢٤٣احلديث سبق خترجيه ص  )١(
 .١١٠ جنيم، األشباه والنظائر البن١٠٦، األشباه والنظائر للسيوطي ١٩٠ – ٥/١٨٩املغين : انظر  )٢(
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٢٥٧  

  املسألة الثامنة عشرة 
  يف لبس اخلامت للرجل

  .دلت النصوص الشرعية على إباحة لبس اخلامت يف اجلملة
 خامتاً من ورق فكـان يف       rاختذ رسول اهللا    : "لومن ذلك ما جاء عن ابن عمر قا       

حممد رسول : يده، مث كان يف يد أيب بكر مث كان يف يد عثمان حىت وقع يف بئر أريس نقشه   
  .)١("اهللا

لبس خامت فضة فيه فص حبشي كـان         " rما جاء عن أنس أن النيب       : ومنها أيضاً 
  .)٢("جيعل فصه مما يلي كفه

 من الصحابة منهم طلحة وسعد وابن عمر وخباب         وقد ثبت لبس اخلامت عن مجاعة     
  .بن األرت والرباء بن عازب واملغرية بن شعبة وغريهم

فهذه النصوص وأمثاهلا كثري دلت على إباحة التختم يف اجلملة، لكن ما الذي يباح              
من اخلوامت وما الذي ال يباح؛ ألن اخلامت يكون أحياناً من الفضة وأحياناً مـن الـذهب                 

  . من حديد وحنوهوأحياناً 
 اختذ خامتاً من ورق     rإذا كان اخلامت من الفضة فإنه يباح للرجال؛ ألن النيب           : أوالً

  .كما سبق يف احلديث
  :إذا كان اخلامت من ذهب ففيه خالف: ثانياً

فاملشهور من مذهب احلنابلة حترميه وذا قال األئمة الثالثة مالك والـشافعي وأيب             
                                                        

  .٥١/ ٧أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب خامت الفضة   )١(
 خامتاً من ورق نقشه حممد رسول اهللا ولبس اخللفاء له rأخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب لبس النيب     

 .٣/١٦٥٦من بعده 
  .٧/٥٢أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، يف باب فص اخلامت   )٢(

 .٣/١٦٥٨ كتاب اللباس والزينة، باب يف خامت الورق فصه حبشي وأخرجه مسلم يف  
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٢٥٨  

  . العلمحنفية، وهو قول أكثر أهل
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي

عن خامت الذهب وعن آنيـة       "rانا رسول اهللا    :  ما جاء عن الرباء بن عازب قال       – ١
  .)١("الفضة

  .)٢( أنه ى عن خامت الذهبr وعن أيب هريرة عن النيب – ٢
 اختذ خامتاً من ذهب فجعله يف ميينه وجعل فصه مما يلـي             r وعن ابن عمر أن النيب       – ٣

  .طن كفه، فاختذ الناس خواتيم الذهببا
  .)٣(" املنرب فألقاه وى عن التختم بالذهبrفصعد رسول اهللا : قال  

 خامتاً r وعن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى يف يد النيب      – ٤
  .)٤("ال ألبسه أبداً: " وقالrمن ذهب فاضطرب الناس اخلواتيم، فرمى به النيب 

 األحاديث على حترمي التختم بالذهب على الرجال، ومن األحاديث العامة      دلت هذه 
هذان حرامان علـى    : " يف الذهب والفضة   rالدالة على حترمي الذهب على الرجال قوله        

  .)٥("ذكور أميت حل إلناثهم
  .)٦(وذهبت طائفة من أهل العلم إىل القول جبواز التختم بالذهب: القول الثاين

  :واستدلوا مبا يلي
: مايل أرى عليك خامت الذهب؟ فقال: قال عمر لصهيب  :  عن سعيد بن املسيب قال     – ١

                                                        
، وأخرجه مـسلم يف كتـاب اللبـاس         ٥١ -٧/٥٠وأخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب           )١(

 .٣/١٦٥٤والزينة، باب حترمي خامت الذهب على الرجال 
 .أخرجه البخاري ومسلم يف املوضعني السابقني  )٢(
 . ٣/٦٥٤اخل ..  ري يف كتاب اللباس والزينة، باب حترمي خامت الذهب على الرجالأخرجه البخا  )٣(
 .أخرجه مسلم يف املوضع السابق  )٤(
 .٣٠١سبق خترجيه ص  )٥(
 .٣٤أحكام اخلواتيم البن رجب : انظر  )٦(
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٢٥٩  

  .)١("rرسول اهللا : "من هو؟ قال: قال". قد رآه من هو خري منك فلم يعبه
رأيت على الرباء بن عازب خامتاً من ذهب فكان النـاس           :  عن حممد بن مالك قال     – ٢

بينما حنـن عنـد   : الرباء: ؟ فقالr النيب مل تتختم بالذهب وقد ى عنه  : يقولون له 
فقسمها حىت بقي هـذا     :  وبني يديه غنيمة يقسمها سيب وخرثي، قال       rرسول اهللا   

أي : "اخلامت رفع طرفه فنظر إىل أصحابه مث خفضه، مث رفع طرفه فنظر إلـيهم قـال             
خـذ  : "فجئت حىت قعدت بني يديه، فأخذ اخلامت فقبض على كرسوعي مث قال     " براء

  ".ما كساك اهللا وروسولهالبس 
البس مـا   : "rفكيف يأمروين أن أضع ما قال رسول اهللا         : فكان الرباء يقول  : قال

  .)٢("كساك اهللا ورسوله
والراجح من هذين القولني هو ما قاله اجلمهور وهو حترمي التخـتم بالـذهب ألن               

  .أدلتهم أصح من أدلة القول الثاين
 إن ثبت على إنه كان قبل النهي مث نسخ          حيمل ما ورد يف الرخصة    : "قال ابن رجب  

  .ذه األحاديث الصحيحة
 مث حرم بنهيه عنـه  rوهذا متعني فإنا نتيقن أن لبس الذهب كان مباحاً حني لبسه           

بعد لبسه واألصل بقاء التحرمي وعدم تغريه وحيمل فعل من لبس من الصحابة على أنـه مل    
  .)٣("يبلغهم الناسخ

                                                        
  .٨/١٦٥أخرجه النسائي يف كتاب الزينة، باب الرخصة يف خامت الذهب للرجال   )١(

هذا حديث منكر، وكذا نسبه املـزي يف حتفـة األشـراف    : قال النسائي: ٤/٤٤٦لتهذيب قال ابن حجر يف ا      
  . إىل النسائي٤/١٩٦

 .، صدوق يهم كثرياً، ويرسل ويدلس، وقد عنعن هنا٢/٢٣وفيه عطاء اخلراساين قال فيه احلافظ يف التقريب   
بداهللا بن واقد راوي احلديث عن حممد ، هذا احلديث أورده ابن عدي يف ترمجة ع٤/٢٩٤أخرجه أمحد يف مسنده     )٢(

وقـال يف  ". وله غري ما ذكرت وليس بالثري، وهو مظلم احلديث، ومل أر للمتقدمني فيه كالمـاً   : "بن مالك وقال  
 .صدوق خيطئ كثرياً: حممد بن مالك

 .٤٠أحكام اخلواتيم البن رجب : انظر  )٣(
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٢٦٠  

أم لبسوا خواتيم الذهب وهذا ...  عن الرباء بن عازب    وقد روي : "وقال ابن القيم  
  .)١( ..."إن صح عنهم فلعله مل يبلغهم النهي

هذه املسألة كما ترى اجتمع فيها حاظر ومبيح، وإذا اجتمع املبيح واحلـاظر           : قلت
  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام: غلب جانب احلظر، فتكون مندرجة حتت قاعدة

  :كان اخلامت من حديد وحنوهإذا : ثالثاً
  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

وهو املشهور من مذهب احلنابلة كراهة التختم خبامت احلديد، وحنـوه           : القول األول 
  .)٢(للرجال والنساء

مايل أرى : " وعليه خامت من حديد فقال   rواستدلوا مبا روي أنه جاء رجل إىل النيب         
مايل أجد منك ريح األصنام،     : "؟ مث جاء وعليه خامت من صفر فقال       "عليه حلية أهل النار   

  ؟"ما يل أرى عليك حلية أهل اجلنة: مث أتاه وعليه خامت من ذهب فقال
  .)٣("من ورق وال تتمه مثقاالً: "من أي شيء اختذه؟ قال: قال

                                                        
  .١/١١٢ذيب سنن أيب داود : انظر  )١(
 .٤١ اخلواتيم البن رجب أحكام: انظر  )٢(
  .٤/٢٤٨) ١٧٨٥ح(أخرجه الترمذي يف كتاب اللباس، باب ما جاء يف اخلامت احلديد   )٣(

  .٨/١٧٢وأخرجه النسائي يف كتاب الزينة، باب مقدار ما جيعل يف اخلامت من الفضة   
  .٥/٣٥٩وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   
سلم املروزي أبو طيبة عن ابن بريدة عن أبيه، وقد تفرد بـه  من طريق عبداهللا بن م) ١٤٦٧(وأخرجه ابن حبان    

خيطئ وخيالف، وقال أبو حامت يكتب حديثـه وال  : وقال. عبداهللا بن مسلم أبو طيبة، وذكره ابن حبان يف الثقات       
  .الترمذي هذا حديث غريب: حيتج به، هلذا قال

  .أخرجه اإلمام أمحد ، والنسائي والترمذي: وقال ابن رجب  
هو : ال أعرفه، وقال أمحد يف موضع آخر      : حديث غريب سألت أبا عبداهللا عن عبداهللا بن مسلم هذا فقال          : وقال  

  .حديث منكر
 . ٤٤أحكام اخلواتيم   
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٢٦١  

وحنوه من األحاديث اليت جاءت مبعىن هذا احلديث دالة على كراهية التختم خبـامت              
  .حلديد، وحنوها

ذهب بعض العلماء إىل أن التختم خبامت احلديد مباح واستدلوا علـى            : القول الثاين 
  .متفق عليه" التمس ولو خامتاً من حديد: " أنه قالrذلك مبا جاء عن النيب 

وهذا القول هو األرجح؛ ألن األحاديث اليت دلت على حترمي التختم خبامت احلديد ال             
خياطـب  :  قـال rى على معارضة ما جاء يف الصحيحني أن النيب ختلو من مقال وال تقو 

  .)١("املرأة اليت عرضت نفسها عليه التمس ولو خامت من حديد
أحدمها يرى الكراهة أو التحرمي واآلخر يرى       : املسألة كما ترى فيها قوالن    : قلت  

  .اإلباحة
مـع احلـالل    إذا اجت : واألخذ يف هذه املسألة بالنهي أحوط وهو املتفق مع قاعدة         

  .واحلرام غلب احلرام

                                                        
  .٧/٥٢أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب خامت احلديد   )١(

وغري ذلك مـن قليـل      وأخرجه مسلم يف كتاب النكاح، باب الصداق وجواز أكونه تعليم قرآن وخامت حديد                
 .١٠٤١ -٢/١٠٤٠) ١٤٢٥ح(اخل .. وكثري
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٢٦٢  

  املسألة التاسعة عشرة 
  يف  حكم الصيام صبيحة الثالثني إذا حال دون اهلالل غيم وحنوه

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال
وهو رواية عن اإلمام أمحد إنه جيب الصيام وذا قـال مجاعـة مـن       : القول األول 

  .)١(العاص وأيب هريرة ومعاوية وعائشة وغريهمالصحابة منهم عمر وابنه وعمرو بن 
إن الوجوب هنا مبين على االحتياط والظـن ال علـى           : وقال أصحاب هذا القول   

اليقني والقطع؛ ألنه رمبا يكون اهلالل قد ظهر لكن مل ير وذلك لوجود غـيم أو لفتـرة                  
  .وحنومها

  :واستدلوا مبا يلي
ن يوم الثالثني من شعبان وحال دونه غيم        كان إذا كا  " أن ابن عمر رضي اهللا عنهما        – ١

  .)٢("أو قترة أصبح صائماً
ألنه حيتمل أن يكون اهلالل قد ظهر، ولكن منع من رؤيته الغيم أو حنوه فيصام     : قالوا  

  .احتياطاً
إمنا الشهر تسع وعشرون فـال تـصوموا       : "rقال رسول اهللا    :  وعن ابن عمر قال    – ٢

  .)٣("تروه، فإن غم عليكم فاقدروا لهحىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت 
أي ضيقوا له العدد، والتضييق له أن جيعل شعبان تسعة وعشرين           : اقدروا له : ومعىن  

                                                        
 .٣/٢٦٩، اإلنصاف ٤/٣٧٠املغين : انظر  )١(
  .٢/٢٩٧) ٢٣٢٠ح(أخرجه أبو داود يف كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين   )٢(

 .٦٣، ١٣، ٢/٥وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   
  .٢/٢٢٩ إذا رأيتم اهلالل فصوموا r أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، باب قول النيب  )٣(

 .٢/٧٦٠وأخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل   
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  .يوماً، وقد فسره ابن عمر بفعله كماسبق آنفاً
  :وأجيب عما استدلوا به

 نقول إن دليلكم مبين على االحتياط، واالحتياط يكون فيما كان واجباً يف األصل،              – ١
  .وأما إن كان األصل عدم الوجوب فال احتياط يف إجيابه

 إن ما كان سبيله االحتياط، فقد ذكر اإلمام أمحد وغريه أنه ليس بالزم، وإمنا هـو                 – ٢
على سبيل الورع واالستحباب، وذلك ألننا إذا احتطنا وأوجبنـا وقعنـا يف غـري               

  .يم الناساالحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك واالحتياط هو عدم تأث
 وأما ما جاء عن ابن عمر، فال دليل فيه أيضاً إال أن ابن عمر قد فعله على سـبيل                    – ٣

  .)١(االستحباب؛ ألنه لو كان على سبيل الوجوب ألمر الناس به ولو أهله
وهو رواية عن اإلمام أمحد أنه حيرم صومه وهو قول أكثر أهل العلـم            : القول الثاين 

  . )٢(افعي ومن تبعهممنهم أبو حنيفة ومالك والش
  :واستدلوا مبا يلي

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم      : "rقال رسول اهللا    :  ما روى أبو هريرة قال     – ١
أمر واألصل " عدة شعبان ثالثني: "، فقوله)٣("عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً  

  .يف األمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثالثني يوماً حرم الصوم
ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني إال رجل كـان يـصوم صـوماً               : "r قوله   – ٢

  .)٤("فليصمه
                                                        

 .٦/٣١٦، الشرح املمتع ١٢٣زاد املعاد : انظر  )١(
، اموع للنووي   ١٢٣، قوانني األحكام البن جزي      ١/١١٩، اهلداية ٤/٣٣٠، املغين   ٣/٢٦٩اإلنصاف: انظر  )٢(

٢٢٣، ٦/٢٢٥ . 
  .٢/٢٩ إذا رأيتم اهلالل فصوموا rأخرجه البخاري يف كتاب الصوم، باب قول النيب   )٣(

 .٢/٧٦٢وأخرجه مسلم يف املوضع السابق   
  .٢/٢٣٠أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، باب ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومني   )٤(

= ٢٦٣  
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٢٦٤  

مفهومه إنه إن مل يكن يصوم صوماً فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان         
  .)١(" عن صيام يوم الشكrبيوم وهو يوم شك وقد ى النيب 

  .)٢(أنه يستحب صومه وال جيب: القول الثالث
إن فعلـه حيمـل علـى       :تدلوا بفعل عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه حيث قالوا         واس

  .االستحباب كما سبق
  .)٣(أنه يكره صومه وال حيرم: القول الرابع

  .)٤(أنه يباح صومه: القول اخلامس
أن الناس تبع لإلمام فإن صام اإلمام صاموا وإن أفطـر أفطـروا؛             : القول السادس 

  .)٥("فطر الناس واألضحى يوم يضحى الناسالفطر يوم ي: "rلقول النيب 
ولعل الراجح من هذه األقوال هو القول بالتحرمي؛ ألنه اجتمع يف عبـادة مبـيح               

  .وحاظر، وإذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام
لكن إذا ثبت عند اإلمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه ال ينابـذ                

  .  اإلنسان فطره وإمنا يفطر سراًوحيصل عدم منابذته بأن ال يظهر

                                                        
= 

 .٢/٧٦٢ يومني وأخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال  
 . ٢/٢٢٩أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، باب قول النيب إذا رأيتم اهلالل فصوموا   )١(
 .٣/٢٧٠اإلنصاف : انظر  )٢(
 .٣/٢٧٠اإلنصاف : انظر  )٣(
 .٣/٢٧٠اإلنصاف : انظر  )٤(
 اهللا  عن عائشة رضـي   ) ٨٠٢ح(أخرجه الترمذي يف كتاب الصوم، باب ما جاء يف الفطر واألضحى من يكون                )٥(

  .عنها
  .يقول يف حديثه مسعت عائشة. نعم: حممد بن املنكدر مسع عن عائشة؟ قال: سألت حممد قلت له: قال الترمذي  
  .هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه: قال  
 . ١/٥٣١) ١٦٦٠ح(وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الصيام، باب ما جاء يف شهري العيد   
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٢٦٥  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاين 
  يف 

  أثر القاعدة يف أحكام املعامالت
  وفيه مسائل
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٢٦٦  

  املسألة األوىل 
  فيما لو طلق إحدى امرأتيه بعينها مث اشتبهت  عليه باألخرى

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني
يب حنيفة واإلمام أمحد يف إحدى      ذهب مجاعة من أهل العلم منهم اإلمام الشافعي وأ        
  .)١(الرواتني عنه، إىل أنه جيب عليه اعتزاهلما حىت يتبني احلال

وذهب آخرون من أهل العلم وهو الرواية األخرى عن أمحـد وهـو املـشهور يف       
إىل أن يقرع بينهما كما لو أم الطالق يف واحدة          : املذهب ومنصوص اخلرقي يف خمتصره    

  .)٢(ال بعينها

  :صحاب القول األولأدلة أ
إن القرعة يف هذه الصورة ال يصح استعماهلا فال حتل له إحدامها بالقرعة، كما   :  قالوا – ١

لو اشتبهت أخته بأجنبية مل يكن له أن يعقد على إحدامها بالقرعة، قالوا وألن القرعة               
ال تزيل التحرمي من املطلقة وال ترفع الطالق عمن وقع عليها، وال يزيـل احتمـال           
كون املطلقة غري من وقعت عليها القرعة بدليل أن التحرمي لو ارتفع بالقرعة ملا عاد               

  . إذا ذكرها فلما عاد التحرمي بالذكر دل على أن القرعة مل ترفع حترمي املطلقة
 أن القرعة ال يؤمن وقوعها على غري املطلقة وعدوهلا عن املطلقة وذلـك يتـضمن                – ٢

  . سبب وحتليل احملرمة عليه مع جواز كوا املطلقةمفسدتني حترمي احملللة له بال
فلو حلف ال يأكل مترة بعينها مث وقعت يف متر ال خترج بالقرعة، ولو              : أيضاً:  وقالوا – ٣

حلف ال يكلم إنساناً بعينه مث اختلط يف آخرين مل خيرج بالقرعة وحنو ذلـك مـن                  
                                                        

، أشباه  ١١٣، األشباه والنظائر البن جنيم      ٨١هيد يف ختريج الفروع على األصول       ، التم ١٠/٥٢٢املغين  : انظر  )١(
 .١٠٦السيوطي 

 . ٣/٢٦١، بدائع الفوائد ١٠/٥٢٢املغين : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٦٧  

  .األمثلة

  : أدلة القول األول
 معينة يف كل موضع تتساوى فيه احلقـوق وال ميكـن            الشارع جعل القرعة  : قالوا

  .التعيني إال ا؛ إذ لوالها لزم أحد باطلني
  .إما الترجيح مبجرد االختيار والشهوة وهو باطل يف تصرفات الشارع

وإما التعطيل ووقف األعيان ويف ذلك تعطيل احلقوق وتضرر املكلفني مبا ال تأيت به              
سة العادلة فإن الضرر الذي يف تعطيل احلقوق أعظم مـن           الشريعة الكاملة، بل وال السيا    

الضرر املقدر يف القرعة بكثري وحمال أن جتئ الشريعة بالتزام أعظـم الـضررين لـدفع                
  .)١(أدنامها

والذي رجحه ابن القيم هو القول الثاين القائل بالعمل بالقرعة يف هذه املوطن هلـذا           
هو غاية ما يقدر عليه املكلف فالتعيني ا تعيني         الدليل؛ وألن العمل بالقرعة يف هذه احلال        

لتعلق حكم اهللا ملا عينته فهي دليل من أدلة الشرع واجب العمل به، وإن كان يف نفـس                  
األمر خبالفه كالبينة واإلقرار والنكول، فإا أدلة منصوبة من الشارع لفصل الـرتاع وإن        

الشارع القرعة معينة للمـستحق     كانت غري مطابقة ملتعلقها يف بعض الصور فلهذا نصب          
  .)٢(قاطعة للرتاع

: يرى أن القرعة ال تدخل يف هـذا اـال حيـث قـال             : بينما املوفق ابن قدامة   
  .)٣("والصحيح إن شاء اهللا أن القرعة ال تدخل ههنا"

  .وللعلماء مناقشات يطول املقام بذكرها
ن أحدمها مبيح واآلخـر     والذي يعنينا يف هذا املقام هو أن املسألة اجتمع فيها قوال          

                                                        
 . ٢٦٣ -٣/٢٦٢بدائع الفوائد : انظر  )١(
 .نفس املرجع: انظر  )٢(
 .١٠/٥٢٤املغين : انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٦٨  

  .األول األول: حاظر وإذا اجتمع مبيح وحاظر غلب احلظر، واملتفق مع القاعدة

  املسألة الثانية 
  فيما إذا طلق امرأة من نسائه ال بعينها

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال
 احلالة ال مينع    إىل أنه يف هذه   : ذهب اإلمام أيب حنيفة وبعض الشافعية     : القول األول 

  .)١(من وطئهن، فإذا وطأ واحدة منهن انصرف الطالق إىل األخرى
  .إىل أنه يقع الطالق على اجلميع: وذهب اإلمام مالك والشافعي: القول الثاين

  .)٢(ألنه يف هذه احلالة حيرم الكل تغليباً جلانب احلرمة وبه قال قتادة: قالوا
إىل أنه حيرم عليه الكل حـىت يقـرع         : نبلوذهب اإلمام أمحد بن ح    : القول الثالث 

  .)٣(بينهن فتكون املطلقة هي اليت خرجت عليها القرعة وبه قال احلسن وأبو ثور
إنه مروي عن علي وابن عبـاس رضـي اهللا          : فقالوا: واستدل أصحاب هذا القول   
  .عنهما وال خمالف هلما من الصحابة

 صاحل له واإلرادة غري متناولة له       فإن طالق األربع مع كون اللفظ غري      : وقالوا أيضاً 
  .)٤(خمالفة لألصول، وإيقاع الطالق من غري سببه

  :أن يطلقن مجيعاً: وأجيب عن قوهلم
أنه أضاف الطالق إىل واحدة،     : والدليل على أن ال يطلقن مجيعاً     . ال يطلقن : نقول

  .فلم يطلق اجلميع كما لو عينها

                                                        
 . ٤٦٥ – ٦/٤٦٤، اية احملتاج ٣/٣٠٥تاج ، مغين احمل٢/٢١٨تيسري التحرير : انظر  )١(
 .، واملراجع السابقة٢/٥٨٢الكايف يف فقه أهل املدينة : انظر  )٢(
 .١٠/٥١٩املغين : انظر  )٣(
  .٣/٢٦٩، بدائع الفوائد ٥٢٠، ١٠/٥١٩املغين : انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٦٩  

  .إنه كان ميلك اإليقاع والتعيني: وقوهلم
بأن ملكه للتعيني باإليقاع ال يلزم أنه ميلكه بعده، كما لو طلق واحـدة      : أجيب عنه 

  .بعينها وأنسيها
وأما إن نوى واحدة بعينها طلقت وحدها؛ ألنه عينها بنيته، فأشبه ما لـو عينـها                

  .)١(بلفظه
غري أن القول   . الثالث، وهو العمل بالقرعة كما سبق     :  والراجح من هذه األقوال     

  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام: اين أحوط وهو املتفق مع قاعدةالث

  املسألة الثالثة
  فيما إذا اختلطت من حيرم نكاحها كأمه بأجنبيات

  :هذه املسألة ال ختلو من حالتني
أن ختتلط من حيرم على املكلف نكاحها كأمه وأخته وحنومها بأجنبيات فإن            : األوىل

يف العادة حرم عليه نكاح الكل حىت يعلم أخته من غريها قل            اختلطت بعدد ميكن حصره     
  .ذلك العدد أو كثر، احتياطاً وتغليباً جلانب احلرام على احلالل

وإن اختلطت بعدد غري حمصور كما لو علم أن يف هذه البلد امرأة حيرم عليه       : الثانية
ن تلك البلـدة؛    نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة وال يعلم عينها جاز له أن يتزوج م             

ألن يف املنع من ذلك مشقة كما لو كان يف يد رجل صيداً فانفلت واختلط بصيد ناحيـه            
ومل بتميز فإنه ال حيرم على الناس أن يصطادوا من تلك الناحية، لكن لو جتنب الزواج من                 

إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، وقد نص        : هذه البلدة لكان أحوط وعمالً بقاعدة     
  . )٢(ال فرق بني أن يكون العدد حمصوراً أو غري حمصور: يوطي فقالالس

                                                        
 .١٠/٥٢٠املغين : انظر  )١(
، األشباه والنظائر   ١١١ألشباه والنظائر البن جنيم     ، ا ٢٥٩، قواعد ابن رجب     ١٥/١١٣اموع للنووي   : انظر  )٢(

 . ١/١٢٧، املنثور للزركشي ١٠٦للسيوطي 



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٧٠  

  املسألة الرابعة 
  يف اجلمع بني األختني من إمائه يف الوطء

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني
ذهب اإلمام أيب حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن اإلمام أمحد بـن            : القول األول 

  .)١(مع بني األختني من إمائه يف الوطءحنبل إىل أنه ال جيوز اجل
وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود، وممن قال بتحرميه عبيد             

  .اهللا بن عبداهللا بن عتبة وجابر بن زيد وطاووس واألوزاعي
أحلتـهما آيـة    :واستدلوا على ذلك مبا روى عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال            

  .)٢(فعلهوحرمتهما آية ومل أكن أل
أَنْ تجمعـوا بـين     (: ويروى ذلك أيضاً عن علي، يريد باآلية احملرمة قوله تعـاىل          

  .)٤()إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم(: ويريد باآلية احملللة قوله تعاىل)٣()الْأُختينِ
جلمع بني األختني من إمائـه      ذهب أهل الظاهر وداود إىل أنه ال حيرم ا        : القول الثاين 

  . يف الوطء
  .واستدل على ذلك باآلية احملللة

وألن حكم احلرائر يف الوطء خمالف حلكم اإلماء وهلذا حترم الزيادة علـى             : وقالوا
  .أربع يف احلرائر، وتباح يف اإلماء بغري حصر

 مجيعـاً   حنرمه لآلية احملرمة، فإنه يريد ا الوطء والعقد       : قال أصحاب القول األول   

                                                        
 .١٠٧، األشباه والنظائر البن جنيم ٧٨، التمهيد لألسنوي ٩/٥٣٧املغين : انظر  )١(
 .٦٩سبق خترجيه ص  )٢(
 .٢٣سورة النساء ، آية   )٣(
 .٦سورة املؤمنون ، آية   )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٧١  

  .بدليل أن سائر املذكورات يف اآلية حيرم وطؤهن والعقد عليهن
وأما اآلية احملللة خمصوصة باحملرمات مجيعهن وهذه منهن وألا امرأة صارت فراشاً            

  .)١(فحرمت أختها كالزوجة
يف هذه املسألة تعارض دليالن أحدمها يقتضي التحرمي واآلخر اإلباحة فيقدم            : قلت

 قال عثمان ملا سئل عن اجلمع بني أختني يف ملك الـيمن أحلتـهما آيـة     التحرمي ومن مث  
  .)٢("وحرمتهما آية والتحرمي أحب إلينا

  .وكان التحرمي أحب ألن فيه ترك مباح الجتناب حمرم وذلك أوىل من عكسه
  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام: وهذا هو املتفق مع قاعدة

                                                        
 .٩/٥٣٨املغين : انظر  )١(
  .٦١سبق خترجيه ص   )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٧٢  

  املسألة اخلامسة 
  هل الكتاب وذبائحهميف نساء أ

  .ال خالف بني أهل العلم يف حل نساء أهل الكتاب وذبائحهم
وأهل الكتاب هم أهل التوراة واإلجنيل وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم يف أصل   

  :دينهم وهنا مسائل
  .فيما إذا كان أحد أبوي الكتابية غري كتايب: املسألة األوىل

  :أقوالاختلف العلماء يف هذه املسألة على 
إىل أنه إذا كان أحد أبوي الكتابية غري كتايب مل حيـل            : ذهب احلنابلة : القول األول 

  .نكاحها سواء كان وثنياً أو جموسياً أو مرتداً
أنه إذا كان أحد أبوي الكتابية غري كتايب فإا حتل وهو رواية أخـرى       : القول الثاين 
  .يف املذهب احلنبلي

  . العمومألا كتابية فتدخل يف: قالوا
أا حتل إذا كان أبوها كتابياً ألن الولد ينسب إليه، وإذا كان أبوها             : القول الثالث 

  .غري كتايب ال حتل، وذا قال الشافعي يف أحد قوليه
هذا خطأ وكالم أمحد يدل على أن العربة بالدين وأنه مل يعلق          : قال الشيخ تقي الدين   

  .احلكم بالنسب البتة
افعية؛ ألن العربة يف الدين دون النسب والدين احملرم موجـود   ويف هذا رد على الش    

  .فاالعتبار به دون النسب
أا غري متمحضة من أهل الكتاب فلم جيـز         : استدل أصحاب القول األول فقالوا    

  .للمسلم نكاحها
وألا متولدة بني من حيل وبني من ال حيل فلم حيل كالبغل، وألنه اجتمع فيه مبـيح            



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

إذا اجتمع احلالل واحلـرام  : تمع املبيح واحلاظر غلب احلظر عمالً بقاعدة وحاظر وإذا اج  
  .)١(غلب احلرام

  .يف نكاح نساء اوس: املسألة الثانية
  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

ذهب مجهور أهل العلم إىل أن اوس ليس هلـم كتـاب وال حتـل               : القول األول 
  .ذبائحهم وال نكاح نسائهم

 (: ، وقوله تعـاىل   )٢() ولَا تنكحوا الْمشرِكَات   (: ستدلوا على ذلك بقوله تعاىل    وا
  .)٣()ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافرِ

فرخص من ذلك يف أهل الكتاب فمن عداهم يبقى علـى العمـوم ومل يثبـت أن                 
  .للمجوس كتاباً

  وسئل أمحد أيصح عن علي أن للمجوس كتاباً؟
  .اطل واستعظمه جداًهذا ب: فقال

  . ولو ثبت أن هلم كتاباً فإن حكم أهل الكتاب ال يثبت لغري أهل الكتابني
  .وذهب أبو ثور إىل أنه تباح نسائهم وذبائحهم: القول الثاين

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي
  . )٤("سنوا م سنة أهل الكتاب: "r بقوله – ١

                                                        
، األشـباه والنظـائر للـسبكي       ١٠٦، األشباه والنظائر للسيوطي     ٧/٧٢، شرح املبدع    ٩/٥٤٩املغين  : انظر  )١(

١/١١٨. 
 .٢٢١سورة البقرة،   )٢(
  .١٠سورة املمتحنة ، آية   )٣(
، من طريق جعفر بـن  ١/٢٧٨أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب واوس           )٤(

ما أدري كيف أصنع يف أمرهم فقال عبدالرمحن بن : حممد بن علي عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ذكر اوس فقال     
  . يقول فذكر احلديثrأشهد لسمعت رسول اهللا : عوف

= ٢٧٣  
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٢٧٤  

وألم يقرون باجلزية فأشـبهوا اليهـود        وألنه يروى أن أبا حذيفة تزوج جموسية،         – ٢
  .والنصارى

  :وأجيب عن ذلك
  ".سنوا م سنة أهل الكتاب : "rقوله : أوالً

 يف حقن دمائهم، rيف هذا احلديث داللة على أم ال كتاب هلم، وإمنا أراد به النيب      
وإقرارهم باجلزية ال غري وذلك أم ملا كانت هلم شبهة كتاب غلـب ذلـك يف حتـرمي                  
دمائهم، فيجب أن يغلب حكم التحرمي لنسائهم وذبائحهم فإننا إذا غلبنـا الـشبهة يف               

  .التحرمي، فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة يف التحرمي أوىل
                                                        

= 

  .، باب ما يلحق بأهل الكتاب٤/١٨٣والشافعي من هذا الطريق يف األم   
  .جلزية باب اوس أهل كتاب واجلزية تؤخذ منهميف كتاب ا٩/١٨٩وكذا البيهقي   
هذا حديث منقطع؛ ألن حممد بن علي مل يلق عمر وال عبـدالرمحن بـن               : ٢/١١٤قال ابن عبدالرب يف التمهيد        

  .عوف
فيه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده، وهو مع هذا أيضاً منقطع ألن علي بن            : ورواه أبو علي عن مالك فقال       

  .عمر وال عبد الرمحن بن عوفحسني مل يلق 
وهو يف جملس بني القرب : ، من طريق حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه قال عمر       ٣/٢٢٤وأخرجه ابن أيب شيبة       

  .احلديث: ما أدري كيف أصنع باوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقال عبدالرمحن: واملنرب
هـذا  : وقال. ن علي بن احلسني أيب جعفر به      وأخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق من طريق أخرى عن حممد ب             

  .حديث منقطع، حممد مل يدرك عمر
  ".قلت فهو ضعيف ذا اللفظ: "قال األلباين  
 فيما عهد إىل العالء حني وجهه إىل الـيمن          rشهدت رسول اهللا    : وله شاهد من حديث السائب بن يزيد، قال         

ذلك وكتب للعالء إن سنوا بـاوس سـنة أهـل    وال حيل ألحد جهل الفرض والسنن وحيل له ما سوى           : قال
  .الكتاب

  .٦/١٣رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم ، جممع الزوائد : قال اهليثمي  
مل يكـن   : واحلديث مل يثبت ذا اللفظ ويغين عنه ما روى جبالة بن عبدة قال            : ٣/٨٠وقال ابن كثري يف تفسريه        

  . أخذها من جموس هجرrن بن عوف أن رسول اهللا عمر أخذ اجلزية من اوس حىت شهد عبدالرمح
  .٤/٦٢يف كتاب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب : أخرجه البخاري  
 . ٥/٨٨، إرواء الغليل ١٩٠، املعترب ٢/٦٦٠، جامع األصول ٢/١١٤التمهيد البن عبدالرب : انظر  



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٧٥  

ما جاء عن حذيفة أنه تزوج جموسية، مل يثبت، بل ضعف اإلمام رواية من روى     : ثانياً
  .عن حذيفة أنه تزوج جموسية

  .تزوج يهودية وهو أوثق ممن روى عنه أنه تزوج جموسية: يقول وقال أبو وائل
  .كانت امرأة حذيفة نصرانية: وقال ابن سريين

  .وإذا تعارضت الروايات ال يثبت حكم إحداهن إال بترجيح
بثبوت ذلك عن حذيفة، فال جيوز االحتجاج به مع خمالفتـه الكتـاب             :ولو سلمنا   

  .وقول سائر العلماء
  .قرون باجلزيةإم ي: قوهلم: ثالثاً

نقول إقرارهم باجلزية ألننا غلبنا حكم التحرمي لدمائهم، فيجب أن يغلـب حكـم              
  .)١(التحرمي يف ذبائحهم ونسائهم

: وبناء على ما سبق يكون اجتمع يف املسألة جانب حترمي وجانب حتليل والقاعـدة             
ندرجـة حتـت   تدل على أنه إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام وذا تكون املسألة م    

  .القاعدة
  :يف ذبائح اوس: املسألة الثالثة

أمجع أهل العلم على حتري صيد اوسي وذبيحته إال ماال ذكـاة لـه كالـسمك                
  .)٢(واجلراد فإم أمجعوا على إباحته

  .هذا اإلمجاع شذ عنه بعض أهل العلم
  .السمكال يؤكل اجلراد إذا صاده اوسي ورخصا يف : فذهب مالك والليث فقاال

وذهب أبو ثور إىل إباحة صيد اوسي وذبيحته واستدل على ذلك مبا استدل بـه               

                                                        
  .٥٤٨ – ٩/٥٤٧املغين : انظر  )١(
  .٢٩٦/ ١٣املغين : انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٧٦  

  .على حل نسائهم يف املسألة السابقة، هذا القول كما ترى خمالف لإلمجاع فال عربة به
  .خرق أبو ثور اإلمجاع:  قال إبراهيم احلريب

هذا، يعـرض بـأيب     ههنا قوم ال يرون بذبائح اوس بأساً، ما أعجب          : وقال أمحد 
  .)١(ثور

  :ومستند اإلمجاع يف هذه املسألة ما يلي
  .)٢() وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم(:  قوله تعاىل– ١

  .ومفهوم هذه اآلية حترمي طعام غريهم من الكفار  
 :rقال رسـول اهللا     :  ما رواه اإلمام أمحد بإسناده عن قيس بن سكن األسدي قال           – ٢

إنكم نزلتم بفارس من النبط فإذا اشتريتم حلماً، فإن كان من يهوديـاً أو نـصراين          "
  ".فكلوا ، وإن كان ذبيحة جموسي فال تأكلوا

  . وألم ال كتاب هلم فلم حتل ذبائحهم كأهل األوثان– ٣
 وألن كفرهم مع كوم غري أهل كتاب يقتضي حترمي ذبائحهم ونسائهم بدليل سائر              – ٤

 غري أهل الكتاب، وإمنا أخذت منهم اجلزية ألن شبهة الكتاب تقتـضي             الكفار من 
حترمي الدماء فلما غلبت يف التحرمي لدمائهم، فيجب أن يغلب عدم الكتاب يف حترمي              

  .)٣(الذبائح والنساء احتياطاً للتحرمي يف املوضعني
  .رامإذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احل: وذا تكون املسألة مندرجة حتت قاعدة  

  :من كان أحد أبويه كتايب واآلخر جموسي أو وثين: املسألة الرابعة
إذا كان أحد أبوي الكتايب ممن ال حتل ذبيحته واآلخر حتل ذبيحته، فإنه ال حيل صيده 

                                                        
 .١٣/٢٩٦املغين : انظر  )١(
  . ٥ سورة املائدة ، آية   )٢(
 .١/٣٢٩، بداية اتهد ٢٩٧، ١٣/٢٩٦املغين :  انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٧٧  

  .)١(وال ذبيحته، وذا قال احلنابلة
  .إذا كان األب غري كتايب، فإنه ال حتل ذبيحته وال صيده: وفصل الشافعي فقال

  :ا إن كان األب كتابياً ففيه قوالنأم
  .أحدمها تباح ذبيحته وصيده وهو قول مالك وأيب ثور

  .ال تباح ذبيحته وال صيده: الثاين
ألنه وجد ما يقتضي التحرمي واإلباحة، فغلب ما يقتضي التحرمي، كما لـو جرحـه    

  .)٢(مسلم وجموسي
  . يقتضي حترمي ذبيحتهوبيان وجود ما يقتضي التحرمي، أن كونه ابن جموسي أو وثين

  .)٣(تباح ذبيحته، كما لو كان ابن كتابيني: وقال أبو حنيفة
ومقتضى . وأما إن كان ابن وثنيني أو جموسيني، فمقتضى مذهب األئمة الثالثة حترميه      

مذهب أيب حنيفة حله، ألن االعتبار بدين الذابح ال بدين أبيه، بدليل أن االعتبار يف قبول                
  .)٤( النص والقياساجلزية بذلك لعموم

وللعلماء يف هذه املسألة مناقشات يطول ذكرها والذي يعنينا يف هذا املقام هو أنـه               
  .اجتمع يف املسألة جانب حظر وجانب إباحة وإذا اجتمع ذلك غلب جانب احلظر احتياطاً

إذا ذحبها ذحباً شرعياً، وقبل أن خترج روحها وقعت يف ماء أو وطئ : املسألة اخلامسة 
  .شيء يقتلهاعلى 

  :هذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني
إىل أنه إذا فعـل     : ذهب مجاعة من أهل العلم وهو منصوص أمحد بن حنبل رمحه اهللا           

                                                        
 . ١٣/٢٩٤املغين :  انظر  )١(
  .٤/٢٦٦، مغين احملتاج ١٠٦ األشباه والنظائر للسيوطي   )٢(
  .١١١ األشباه والنظائر البن جنيم   )٣(
  . ٤/٦٢، اهلداية ١١١بن جنيم األشباه والنظائر ال:  انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٧٨  

  .ذلك بعد الذبح الشرعي وقبل خروج روحها، أا ال حتل وال يصح أكلها
 ا ال حترمذا الفعلوذهب مجاعة من متأخري احلنابلة، وأكثر الفقهاء، إىل أ.  

  .)١(ألا إذا ذحبت فقد صارت يف حكم امليت: وقالوا
  :واستدل األولون مبا يلي

  .)٢("وإن وقعت يف املاء فال تأكل:"  يف حديث عدي بن حامتr بقوله – ١
  .)٣(من رمى طائر فوقع يف ماء فغرق فيه فال تأكله:  وبقول ابن مسعود– ٢
 الذبح، فقد اجتمع ما يبيح وحيرم فيغلـب          وألن الغرق سبب يقتل، فإذا اجتمع مع       – ٣

  .احلظر
 وألنه ال يؤمن أن يعني على خروج الروح فتكون قد خرجت بفعلني مبيح وحمـرم                – ٤

  .)٤(أشبه ما لو وجد األمران يف حال واحد، أو رماه مسلم وجموسي فمات
، إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب جانب احلـرام      : وذا تتضح عالقة املسألة بقاعدة    

  .فتكون هذه املسألة مندرجة حتتها
   

                                                        
 .١٣/٣٠٧املغين :  انظر  )١(
  .٥٧ سبق خترجيه ص   )٢(
  .٥٦ سبق خترجيه ص   )٣(
 . ١٣/٣٠٧املغين :  انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٧٩  

  املسألة السادسة 
  يف الصيـــــــــــــد

  :الصيد مباح واألصل يف ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع
  :أما الكتاب
  .)١() وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا(: فقوله تعاىل
  .)٢()م اللَّه علَيه فَكُلُوا مما أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا اس(: وقوله تعاىل
  : وأما السنة

  .)٣(فحديث أبو ثعلبة اخلشين، وحديث عدي بن حامت
  .)٤(فأمجع أهل العلم على إباحة االصطياد واألكل من الصيد: وأما اإلمجاع
  :وهنا مسائل

  .فيما إذا أرسل كلبه على صيد ووجد معه كلباً ال يعرف حاله: املسألة األوىل
صيد ووجد الصيد ميتاً ووجد مع كلبه كلباً ال يعرف حالـه،            إذا أرسل كلبه على     

وال يدري هل وجدت فيه شرائط إباحة صيده أو ال؟ وال يعلم أيهما قتله، أو يعلم أمـا          
  .مجيعاً قتاله، أو أن قاتله الكلب اهول فإنه ال يباح إال أن يدركه حياً فيذكيه

أرسل :  فقلت rت رسول اهللا    سأل: والدليل على ذلك ما روى عدي بن حامت قال        
ال تأكل فإنك إمنا مسيت على كلبك ومل تـسم علـى            : "كليب فأجد معه كلباً آخر؟ قال     

  ".اآلخر
                                                        

 .٢ سورة املائدة ، آية   )١(
 .٣ سورة املائدة، آية   )٢(
 ٥٦ سبق خترجيه ص   )٣(
 . ١٣/٢٥٦املغين :  انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٨٠  

  .)١(أخرجه البخاري" فإنك ال تدري أيهما قتل: "ويف لفظ
  .)٢(وألنه شك يف االصطياد املبيح فوجب إبقاء حكم التحرمي

وجهل احلال يف هذه احلالة يكـون       يف هذه املسألة شارك الكلب املعلم كلب آخر         
الصيد حراماً تغليباً جلانب احلرمة، ألنه اجتمع احلالل واحلرام يف هذا الصيد فغلب جانب              

  .احلرمة
لكن لو اعتقد أن الكلب الذي شارك كلبه املعلم مسمى عليه، أو جهل أنه شـارك           

يه مث تبني خـالف  كلبه املعلم كلباً آخر، أو اعتقد أن الكلب الذي شارك كلبه مسمى عل  
ذلك كله، حرم الصيد؛ ألن حقيقة اإلباحة والتحرمي ال تتغري باعتقاد خالفهما وال اجلهل              

  .بوجودمها، ويف هذا كله تغليباً جلانب احلظر
إذا أرسل املسلم كلبه على صيد وأرسل جموسي كلبه أيـضاً فقـتالً        : املسألة الثانية 

ا اجتمع احلظر واإلباحة غلب احلظر كاملتولـد  صيداً مل حيل؛ ألن صيد اوسي حرام، وإذ  
  .بني ما يؤكل وما ال يؤكل

وألن األصل احلظر، واحلل موقوف على شرط وهو تذكية من هو أهل الـذكاة أو            
  .)٣(صيده الذي حصلت التذكية به ومل يتحقق ذلك

  .وبناء على ذلك يكون الصيد حراماً؛ ألنه إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  :إذا رمى املسلم واوسي صيداً: سألة الثالثةامل
إذا رمى املسلم واوسي صيداً بسهميهما فأصاباه فمات فهو حرام، تغليباً جلانـب         

  .احلظر
                                                        

  .٥٧ احلديث سبق خترجيه ص   )١(
، نيـل األوطـار     ١٠٦، األشباه والنظائر للسيوطي     ١١٠، األشباه والنظائر البن جنيم      ١٣/٢٧٠املغين  :  انظر  )٢(

  .٩/٦للشوكاين 
 .١٣/٢٧١املغين :  انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٨١  

وال فرق بني أن يقع سهميهما فيه دفعه واحدة، أو يقع أحدمها قبل اآلخـر إال أن                 
 حكم املذبوح، مث أصابه الثاين      يكون األول قد عقره عقراً موحياً مثل إن ذحبه أو جعله يف           

  .وهو غري موجب فيكون احلكم لألول
  .فإن كان األول املسلم أبيح وأن كان اوسي مل يبح

وإن كان الثاين موجباً أيضاً فأكثر أهل العلم إىل أن احلكم لألول أيضاً ألن اإلباحة               
  .حصلت به فأشبه ما لو كان الثاين غري موجب

  .)١(جب ، والثاين موجب فاحلكم للثاين يف احلظر واإلباحةوإن كان األول ليس مبو
وعلى كل حال مىت ما اختلط احلالل باحلرام ومل يتميز أحدمها عن اآلخر حكمنـا               

واحلرام بأي طريقـة كانـت   وإن حصل التمييز بني احلالل  .بالتحرمي تغليباً جلانب احلظر 
  .علمنا به

  :لكلبيف االشتراك يف إرسال ا: املسألة  الرابعة
إذا أرسل املسلم واوسي كلباً واحداً فقتل صيداً مل يبح ألن احلرام واحلالل اختلطا     

ومثل ذلك لو أرسل مـسلمان كلبيهمـا       .ومل ميكن متيز أحدمها عن اآلخر فنغلب احلظر       
وكذلك لو أرسل املسلم كلـبني أحـدمها معلـم     .أحدمها مسى عليه واآلخر مل يسم عليه      

وكذلك لو أرسل  .)٢(وكل ذلك تغليباً جلانب احلظر    .ال صيداً مل حيل   واآلخر غري معلم فقت   
كلبه املعلم واسترسل معه معلم آخر بنفسه فقتال صيداً مل حيل وذا قال أكثر أهل العلم                

وذهب آخرون منهم األوزاعي إىل أنه  .)٣(من احلنابلة والشافعية واملالكية وأصحاب الرأي 
  .الكلب على الصيد شرط ومل يوجد اإلرسال هناواألول أرجح؛ ألن إرسال  .حيل

  .والقول بعدم احلل أحوط وتغليباً جلانب احلظر 

                                                        
 .  املرجع السابق يف نفس املوضع   )١(
 .١٣/٢٧١املغين :  انظر  )٢(
  .٣٣٧، ١/٣٣٦، بداية اتهد ١٣/٢٧١املغين :  انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٨٢  

  .فيما إذا رمى صيداً فوقع يف ماء أو تردى من جبل: املسألة اخلامسة
ذهب مجاعة من العلماء وهو املشهور عن أمحد وظاهر قول ابن مـسعود وعطـاء               

نه إذا وقع الصيد يف ماء يقتله مثله أو تـردى           إىل أ : وأصحاب الرأي ومن وافقهم    وربيعة
  .)١(تردياً يقتله مثله سواء كانت جراحة الصيد موجبة أو غري موجبة مل حيل

وذهب مجاعة أخرى من العلماء وهو املشهور عن متأخري احلنابلـة وهـو قـول               
إىل القول إن كانـت اجلراحـة       : الشافعي ومالك والليث وقتادة وأيب ثور ومن وافقهم       

جبة مثل إن ذحبه أبان حشوته مل يضر وقوعه يف املاء وال ترديه؛ ألنه صار يف حكم امليت مو
  .)٢(بالذبح فال يؤثر فيه ما أصابه

  :واستدل أصحاب القول األول مبا يلي
  .)٣("وإن وقع يف املاء فال تأكل : "r قوله – ١
كانت اجلراحة غـري   وألنه حيتمل أن املاء أعان على خروج روحه فصار مبرتلة ما لو        – ٢

لكن لو وقع احليوان يف     . موجبة، وال خالف يف حترميه إذا كانت اجلراحة غري موجبة         
املاء على وجه ال يقتله كأن يكون رأسه خارج املاء أو يكون من طري املاء الـذي ال                

  .يقتله املاء، أو كان التردي ال يقتل مثل ذلك احليوان فال خالف يف إباحته
  .)٤("فإن وجدته غريقاً فال تأكله: " قالrألن النيب 

وألن الوقوع يف املاء والتردي إمنا حرم خشية أن يكون قاتالً أو معيناً على القتـل،               

                                                        
  .٣٣٨ – ١/٣٣٧، بداية اتهد ١٣/٢٧٨املغين :  انظر  )١(
، األشباه والنظائر للـسيوطي  ١١١، األشباه والنظائر البن جنيم  ١/٣٣٧، بداية اتهد    ١٣/٢٧٨املغين  :  انظر  )٢(

١٠٧، ١٠٦ . 
  . ٥٧ سبق خترجيه ص  )٣(
  .٥٧ سبق خترجيه ص   )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٨٣  

  .)١(وهذا منتف فيما ذكرناه
هذه املسألة اجتمع فيها مبيح وحاظر، فاملبيح جراحة الصيد، واحلاظر وقوع الصيد            

لة ال يعلم هل الذي قتل الصيد هو وقوعه يف          يف ماء أو من مكان مرتفع، فإنه يف هذه احلا         
 يرى أنـه إذا     – رمحه اهللا    –املاء أو ترديه أو الذي قتله هو جراحة الصائد له، فالسيوطي            

  .)٢(وقع على األرض فمات فإنه حيل؛ ألن ذلك البد منه
أنه إذا وقع يف ماء أو على سطح أو جبل مث تردى منـه إىل األرض    : ويرى ابن جنيم  

تمال واالحتياط خبالف ما إذا وقع على األرض ابتداء فإنه حيل؛ ألنه ال ميكـن               حرم لالح 
  .)٣(التحرز عنه فسقط اعتباره

ما ذكراه صحيح غري أننا ننظر أيضاً يف نوع اجلراحة ألا إمـا أن تكـون                : قلت
موجبة أو غري موجبة، فإن كانت موجبة فإنه حالل وإن كانت غري موجبة فإنه ال حيـل                 

  . ، وألنه اجتمع مبيح وحاظر فغلب جانب احلظراحتياطاً

                                                        
 .١٣/٢٧٨املغين :  انظر  )١(
 .١٠٧ه والنظائر للسيوطي  األشبا  )٢(
  . ١١١األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر  )٣(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٨٤  

  املسألة السابعة
  يف الشراء ممن يف ماله حرام وحالل

إذا اشترى ممن من ماله حالل وحرام كأموال السالطني الظلمة وكأموال املـرابني             
  .وحنوهم ممن اختلطت أمواهلم باحلرام

  -:فها هنا ال خيلو األمر من ثالثة أحوال
  .املبيع من حالل أمواهلمأن يكون : أحدمها
  .أن يكون املبيع من حرام أمواهلم: الثانية

  .فإن كان املبيع من احلالل فالبيع حالل، وإن كان من احلرام فالبيع حرام
 أي ال يعلم من أيهما أمن احلرام هـو أم          –أن يكون املبيع غري معلوم احلال       : الثالثة

   .-من احلالل ؟ 
  . يكون املبيع من احلرامفهنا يكره املبيع الحتمال أن

لكن البيع غري باطل الحتمال أن يكون املبيع من احلالل، وال فرق يف ذلك بني أن                 
يكون احلرام قليالً أو كثرياً، لكن كلما قل احلرام قلت الشبهة وكلما كثر احلرام كثرت               

  .)١(الشبهة
 إذا اجتمع   وهذا املعاملة كما ترى اجتمع فيها حالل وحرام والقاعدة تدل على أنه           

  . احلالل غلب جانب احلرمة، وبذلك تكون املسألة مندرجة حتت هذه القاعدة

                                                        
 . ٦/٣٧٢املغين :  انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٨٥  

  املسألة الثامنة 
  يف جوائز السلطان 

  :اختلف العلماء يف قبول جوائز السلطان
فذهب مجاعة من أهل العلم إىل أا ال تقبل وكان أمحد ال يقبلها وينكر على ولـده              

  .وعمه قبوهلا ويشدد يف ذلك
والثوري وابـن    وحممد بن واسع   وبسر بن سعيد   ذلك سعيد بن املسيب والقاسم    وك

  .وغريهم، وكان هذا منهم على سبيل الورع والتوقي واالحتياط ال أا حرام املبارك
  .جوائز السلطان أحب إيل من  الصدقة: وكان أمحد يقول

ـ            : وقال ول أـا   ليس أمحد من املسلمني إال وله يف هذه الدراهم نصيب فكيف أق
  سحت؟

وذهب مجاعة من أهل العلم إىل أا تقبل وممن كان يقبلها ابن عمرو وابن عبـاس                
  .وعائشة وغريهم من الصحابة والتابعني واألئمة

  :واحتج هؤالء مبا يلي
  .)١( اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديدr أن النيب – ١
  .)٢( من طعامه أجاب يهودياً دعاه وأكلr ما روي أن النيب – ٢

  .أم أكالون للسحت: وقد أخرب اهللا تعاىل  
ال بأس جبوائز السلطان، فإن : " ما روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال            – ٣

  ".ما يعطيكم من احلالل أكثر مما يعطيكم من احلرام
                                                        

  .٣/٨ بالنسيئة r أخرجه البخاري يف كتاب البيع، باب شراء النيب   )١(
   .٣/١٢٢٦وأخرجه مسلم يف كتاب املساقاة، باب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر   

  .٢٧٠، ٢١١، ٣/٢١٠نده  أخرجه اإلمام يف مس  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٨٦  

كثر ال تسأل السلطان شيئاً وإن أعطى فخذ، فإن ما يف بيت املال من احلالل أ  : وقال
  .)١(مما فيه من احلرام

واختالف أهل العلم يف هذه املسألة يرجع إىل أن األموال املوجودة يف بيـت مـال            
املسلمني اختلط فيها أموال حمرمة، فمن مث اختلف العلماء يف هذه املسألة ألا لو كانـت          
ا كلها حالالً فال إشكال يف اجلواز، لكن ملا كان بعضها حالل وبعضها حرام وقـع هـذ                

الرتاع بينهم، فمنهم من أباح القبول وبني أن أكثرها حالل وإن املسلمني هلم نصيب من               
بيت املال، ومنهم من منع من ذلك وبني أن احلرام اختلط باحلالل ومن املعلوم أن احلالل                

  .إذا اختلط باحلرام غلب جانب احلرام وهذا هو منصوص القاعدة

  املسألة التاسعة
  ة مبذكاةفيما إذا اشتبهت ميت

إذا اشتبهت ميتة مبذكاة، فإنه مينع من األكل منهما حىت يعلـم املـذكاة، أمـا إذا         
اشتبهت ميتة بلحم أهل قرية أو مصر أو اشتبه حرام قليل مبباح كثري وحنو ذلك جاز لـه        

  .األكل، إال أن يكثر احلرام ويغلب، فيغلب جانب احلظر
  وهل يتحرى أو ال؟

استويا مل جيز تناول شيء منهما وال بـالتحري إال عنـد            إن كانت الغلبة للميتة أو      
  . املخمصة

  .)٢(وأما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه جيوز التحري

  املسألة العاشرة 
  فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

                                                        
  . ٣٧٥ – ٦/٣٧٤املغين :  انظر  )١(
 .٢٤١، قواعد ابن رجب١٠٦، األشباه والنظائر للسيوطي ١١٠األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٨٧  

إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة فأسلمن أو كن كتابيات فاألظهر أن له               
  . اختياراً منه، ألن التحرمي، إمنا يتعلق بالزيادة على األربعوطء أربع منهن، ويكون

  .)١(قد يدل على هذا، وقد يدل على حترمي اجلميع قبل االختيار: وكالم القاضي 
وال فرق يف ذلك بني أن يكون تزوجهن يف عقد واحد أو يف عقود وسواء اختـار                 

ألوزاعي والثوري والشافعي   األوائل أو األواخر نص عليه أمحد وبه قال احلسن ومالك وا          
  .  وإسحاق وحممد بن احلسن

إن كان تزوجهن يف عقد واحد انفسخ نكاح مجيعهن، وإن كان يف        : وقال أبو حنيفة  
عقود فنكاح األوائل صحيح، ونكاح ما زاد على األربع باطل؛ ألن العقد تناول أكثر من               

  .)٢(سالمأربع، فتحرميه من طريق اجلمع فال يكون فيه خمرياً بعد اإل
  :واستدل أصحاب القول األول

 فقلت لـه    rأسلمت وحتيت مثان نسوة فأتيت النيب       :  ما روى قيس بن احلارث قال      – ١
  .)٣("اختر منهن أربعاً: "ذلك فقال

 rفأمر رسول اهللا  "  حديث غيالن بن سلمة أنه أسلم وحتته عشر نسوة فأسلمن معه           – ٢
  .)٤("أن يتخري منهن أربعاً

ديثان على أنه خيتار ما شاء منهن ومل يتعرض للعقد عليهن بل أسـند              فدل هذان احل    
                                                        

   .١٠٦، األشباه والنظائر للسيوطي ١٥/١٨٤، اموع للنووي ١٠/١٤املغين :  انظر  )١(
 .١٠/١٤، املغين ١٨٠، خمتصر الطحاوي ١١١ن جنيم األشباه والنظائر الب:  انظر  )٢(
  .٢/٢٧٢) ٢٢٤١ح( أخرجه أبو داود يف كتاب الطالق، باب من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان   )٣(

  .١/٦٢٨وأخرجه ابن ماجة يف كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة   
 .٧/١٨٣لم وعنده أكثر من أربع نسوة وأخرجه البيهقي يف كتاب النكاح، باب من يس  

  ).١١٢٨ح( أخرجه الترمذي يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة   )٤(
  ).١٩٥٢ح(وأخرجه ابن ماجة يف كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة   
  .١٨١، ٧/١٤٩، والبيهقي ١٩٣ – ٢/١٩٢واحلاكم " ١٣٧٧"وأخرجه ابن حبان   
 .، من طرق عن معمر عن الزهري عن سامل بن عبداهللا بن ابن عمر٢/٤٤وأخرجه أمحد   



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٨٨  

االختيار إىل الزوج، فيختار األول منهن أو األواخر وسواء كان عقد عليهن بعقـد              
  .واحداً أو بعقود هذا ما دل عليه احلديثان

هو أنه اجتمع فيها مبيح وحاظر وإذا اجتمـع املبـيح           : واملقصود من هذه املسألة   
  .ر غلب احلظر، وذا تكون مندرجة حتت القاعدةواحلاظ



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٨٩  

  
  

  

  

  

  الفصل الثالث 
  يف 

  ما يستثىن من القاعدة من فروع 
  وفيه مسائل



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٩٠  

  :متهيد يف معىن االستثناء
  .استفعال من الثين وهو الصرف والعطف: االستثناء يف اللغة

  .)١(ثنيت الثوب إذا عطفته، وثين الثوب ما كف وعطف من أطراف األذيال: يقال
أو ما  " إال"هو إخراج بعض اجلملة من اجلملة بلفظ        : معىن االستثناء يف االصطالح   

  .)٢(أقيم مقامه
أنه يقوم  " أو ما يقوم مقامه   : "وفيه نظر ألنه إن أراد بقوله     : "قال صفي الدين اهلندي   

  .مقامه يف اإلخراج
: قوم مقام قولـه   أكرم العلماء وال تكرم يداً منهم، فإنه ي       : فينتقض مبثل قول القائل   

  .يف اإلخراج مع أنه لبس باستثناء" أكرام العلماء إال زيداً
  .)٣(أنه يقوم مقامه يف االستثناء فهو مردود: وإن أراد به

االستثناء عبارة عن إخراج بعض اجلملة      : ويندفع هذا اإلشكال لو قيل يف التعريف      
  .من اجلملة بلفظ إال أو أحد أخواا

أو " إال"لفظ متصل جبملة ال يستقل بنفـسه دال حبـرف           : بقوله: وعرفه اآلمدي   
  .)٤(أخواا على أن مدلوله غري مراد مما اتصل به ليس بشرط وال صفة وال غاية

  .وهذا التعريف مبعىن الذي قبله وإن زاد عليه حتقيقاً:  قال الطويف
 إنه قول ذي صيغة متصل يدل على أن املذكور معه غـري           : وعرفه ابن قدامة بقوله   

                                                        
 .١١٥، ١٤/١١٤، لسان العرب ١/٣٩٢، معجم مقاييس اللغة ٦/٢٢٩٤الصحاح :  انظر  )١(
/ ق/١، احملـصول  ٤/١٣٠١، اية الوصول يف درايـة األصـول         ١/٥٨١شرح خمتصر روضة الناظر     :  انظر  )٢(

 .٢/٢٨٦األحكام لآلمدي ، ٣/٣٨
 . ٢/٢٨٦، األحكام لآلمدي ٤/١٣٠١اية الوصول يف دراية األصول :  انظر  )٣(
 .٢/٢٨٧األحكام لآلمدي :  انظر  )٤(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

  

٢٩١  

  .)١(مراد بالقول األول
وعبارات األصوليني يف تعريف االستثناء كثرية وال طائل حتـت إيرادهـا يف هـذا        

  .التمهيد وخاصة وإن املعىن متفق عليه
  .إذا عرفت معىن االستثناء يف اللغة واالصطالح

قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلـب  : نقول هذه القاعدة اليت حنن بصددها أعين   
  .احلرام

  .هل هي مطردة أو يرد عليها استثناءات
ال شك أن هناك مسائل فقهية متفقة مع القاعدة يف معناها، غري أن الفقهاء استثنوا               

  .بعض هذه املسائل الفقهية، هذا ما سأبينه يف هذا الفصل مبشيئة اهللا تعاىل

  االستثناءات من القاعدة

مطردة، فكثري ما تـرد عليهـا       سبق أن بينت أن القواعد الفقهية أغلبية وإا غري          
  .االستثناءات وهذه االستثناءات ختتلف باختالف القواعد الفقهية

وهذه القاعدة اليت حنن بصددها أورد العلماء عليها بعـض االسـتثناءات لكـن              
االستثناءات الواردة عليها غري مطردة عند اجلميع فما يراه الشافعية مثالً مستثىن منها قد              

  .ستثىن منهايراه غريهم غري م
هو أن هذه القاعدة يدخل حتتها بعض املباحث الـيت تتجاذـا            : والسبب يف ذلك  

  .أنظار العلماء كمباحث االحتياط والورع والزهد، والتعارض والترجيح
  .وبناء على ذلك جتد األمثلة املستثناة من القاعدة تتجاذا هذه املباحث

ملدرج حتت القاعدة دخل حتتها، وإذا مل       فمثالً إذ احتاط املذهب الشافعي يف الفرع ا       

                                                        
 . ٢/١٧٤روضة الناظر :  انظر  )١(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٩٢  

  .حيتاط مل يدخل وهكذا
  :وذلك أن احلالل واحلرم إذا اجتمعا ال خيلو ذلك من ثالثة أحوال

  .أن يكون احلرام أكثر من احلالل: احلال األوىل
  .أن يكون احلالل أكثر من احلرام: احلالة الثانية
  .نيأن يكون احلالل واحلرام متساوي: احلالة الثالثة

  .يغلب جانب احلظر عند أكثر أهل العلم: فاحلالة األوىل
  .فيغلب جانب احلل عند األكثر: وأما احلالة الثانية

فيختلف العلماء فيها فمنهم من يغلب جانب احلظر احتياطاً وتورعـاً،           : وأما الثالثة 
  .ومنهم من يغلب جانب التحليل ، ألن األصل يف األشياء اإلباحة

  .  األمثلة اليت استثنيت من القاعدة ونبني فيها ذلكولعلنا نعرض بعض
  :فمن األمثلة ما يلي

  :الثوب املنسوج من حرير وغريه: املثال األول
هذه املسألة ذكرناها يف الباب التطبيقي وبينت أا مندرجة حتت القاعـدة علـى              

  . تفصيل بينته هناك
  .  ملا نسج معهأما هنا فال خيلو احلرير أن يكون أكثر أو أقل أو مساوي

فإن كان احلرير أكثر يغلب احلظر، وإن كان أقل يغلب احلل، وإن تساوى احلريـر         
  :مع ما نسج معه

فذهب مجاعة من العلماء إىل القول بأن احلرير إذا استوى مع ما خالطـه، فـإن ال                 
: حيرم، وهذا ما قرره السيوطي وذكر أنه هو الصحيح وإىل هذا ذهب بعض احلنابلة قالوا              

  .رم هو احلرير وهذا ليس حبرير، بل حىت لو كان األكثر حريراً فإنه ال حيرماحمل
احملرم هو احلرير وهذا ليس حبرير، بل حىت لو كان األكثر حريـراً فإنـه ال                : قالوا
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٢٩٣  

  .حيرم
غري أننا قلنا ما أكثره حرير حيرم نظراً ألن الشارع اعترب األكثـر يف عـدة                : قالوا

  . هنا باألكثرأحكام يف الشريعة، فأخذنا
اجتمع مبيح وحاظر، واألصل اإلباحة حىت نعلم أن هذا مما   : وقالوا يف حالة االستواء   

  .يدخله التحرمي
  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام: وعلى هذا تكون املسألة مستثناة من قاعدة

  لطه وذهب مجاعة من أهل العلم من احلنابلة وغريهم بأنه إذا استويا احلرير وما خا
إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، فتكون املـسألة         : غلب احلظر عمالً بقاعدة   

  .)١(مندرجة حتت هذه القاعدة
  .يف األواين إذا كان بعضها طاهراً وبعضها جنساً: املثال الثاين

، تغليبـاً جلانـب     )٢(إذا اشتبهت اآلنية النجسة بالطاهرة مينع الطهارة بواحد منها        
 تكون املسألة مندرجة حتت القاعدة، وليست مستثناة لكن السيوطي وابـن            احلظر، وذا 

  .جنيم جعال املسألة مستثناة من القاعدة
االجتهاد يف األواين إذا كان بعضها طاهراً وبعضها جنساً واألقـل           : "فقال ابن جنيم  

ـ                 ل جنساً فالتحري جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه جنس مع أن االحتياط أنه يريق الك
  .)٣(ويتيمم، كما إذا كان األقل طاهراً فيهما

وذا تكون املسألة مستثناة من القاعدة ألم أجاوزا اسـتعمال اآلنيـة النجـسة              
  . بالتحري مع أن القاعدة تدل على حترمي الكل ويتيمم

                                                        
، ١/١١٩، األشباه والنظائر للسبكي ١١١، األشباه والنظائر البن جنيم      ١٠٧األشباه والنظائر للسيوطي    :  انظر  )١(

 .، ٥٢١ -١/٥١٩الروض املربع مع حاشيته البن قاسم 
 .٢٤١قواعد ابن رجب :  انظر  )٢(
 . ١٠٧، أشباه السيوطي ١١١ أشباه ابن جنيم   )٣(
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٢٩٤  

  :يف اختالط الثياب الطاهرة بالنجسة: املثال الثالث
  .)١(هيف هذا املثال ما يقال يف الذي قبل: يقال

والصحيح أنه يتحرى فإذا غلب على ظنه أحد الثياب أنه طاهر صلى فيـه واهللا ال                
  .يكلف نفساً إال وسعهاً

  .وذا تكون املسألة مستثناة من القاعدة 
  .بتحرميهما معاً تغليباً جلانب احلظر واحتياطاً دخلت املسألة يف القاعدة: أما إذا قلنا

  : للمحدثيف مس كتب التفسري: املثال الرابع
كتب التفـسري ال    : الكالم يف مس كتب التفسري على حنو التقسيم السابق، فنقول         

  :ختلو من ثالثة أحوال
  أن يكون التفسري أقل من القرآن ففي هذه احلالة جيوز مس كتـب التفـسري؛ ألن       – ١

 للكفار الكتب وفيهـا آيـات مـن         rاحلكم للغالب ويستدل لذلك بكتابة النيب       
  .)٢(للقرآن

 أن يكون القرآن والتفسري متساويني ففي هذه احلالة يغلب احلظر، فيعطى احلكـم              – ٢
  . بالقرآن

  . أن يكون القرآن أكثر من التفسري فيعطى احلكم للقرآن– ٣
وذا تكون املسألة غري داخلة حتت القاعدة يف احلالـة األوىل خبـالف احلـالتني                

  .)٣(لكاألخريتني على خالف بني أهل العلم يف تفصيل ذ
                                                        

 .املراجع السابقة:  انظر  )١(
  .٧ -١/٥اخل ... r أخرجه البخاري يف كتاب بدء  الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا   )٢(

 –) ٣/١٣٩٣) ١٧٧٣ح( إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم       rسلم يف كتاب اجلهاد، باب كتاب النيب        وأخرجه م   
١٣٩٧ . 

 .١٠٧، األشباه والنظائر للسيوطي ١١٢األشباه والنظائر البن جنرمي : انظر  )٣(
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٢٩٥  

  :يف وقوع الصيد على األرض: املثال اخلامس
إذا رمى سهماً إىل طائر أو على شجرة فجرحه ووقع على األرض فمات فإنه حيـل               
وإن أمكن إحالة املوت على الوقوع على األرض، ألن ذلك البد منه فعفي عنه، ذا قال                

  .)١(الشافعي وبعض احلنابلة وأصحاب الرأي وأبو ثور ومن وافقهم
ذا تكون املسألة مستثناة من القاعدة؛ ألن القاعدة تدل على أنه إذا اجتمع مبيح              و

وحاظر غلب احلظر، وهذا الصيد اجتمع فيه ذلك، لكنهم حكموا حبله ألن وقوعه مما ال               
  .مندوحة عنه

إىل أنه ال حيل إال أن تكون اجلراحة موجبة أو ميـوت قبـل              : وذهب اإلمام مالك  
  .)٢()واملتردية(: سقوطه لقوله تعاىل

  .وألنه اجتمع مبيح وحاظر فغلب احلظر كما لو غرق
  .وعلى هذا القول تكون املسألة غري مستثناة من القاعدة

يف معاملة من أكثر ماله حرام إذا مل تعرف عينـه، وكـذا عطايـا               : املثال السادس 
  :السلطان إذا غلب احلرام يف يده

  .  حترم كما سبقال: حترم تغليباً جلانب احلرمة، وقيل: قيل
املسألة غري مستثناة من القاعدة، وعلى القول الثـاين تكـون           : فعلى القول األول  

  .مستثناة من القاعدة
  :إذا أسقى شاة مخراً أو علفها علفاً حراماً: املثال السابع

أما إذا سقى شاة مخراً مث ذحبها من ساعته فمقتضى القاعدة التحرمي تغليباً جلانـب               
حتل بال كراهة نسبه ابن جنيم إىل       : م استثنوا هذه املسألة من القاعدة، وقالوا      احلرمة، لكنه 

                                                        
 .١١١جنيم ، األشباه والنظائر البن ١/١١٩، األشباه والنظائر للسبكي ١٠٧األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر  )١(
 . ١/٣٣٧، وانظر بداية اتهد ٣ سورة املائدة، آية   )٢(
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٢٩٦  

  .البزازية
  .)١(أما إذا أعلفها علفاً حراماً مل حيرم لبنها وحلمها ولكن تركه أورع

  :أن يكون احلرام مستهلكاً أو قريباً منه: املثال الثامن
فإنه يف هذه   . تهلكاً يف احلالل  املراد من ذلك إنه إذا كان احلرام املخالط للحالل مس         

احلالة يسقط حكم احلرام تغليباً جلانب احلل فتكون املسائل املندرجة حتت هذا الـضابط              
  .)٢(مستثناة من قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام

: وقد جاء يف قواعد ابن رجب ما يفيد ذلك حيث قال القاعدة الثانية والعـشرون              
  غريها إذا مل يظهر أثرها، فهل هي كاملعدومة أوالً؟العني املنغمرة يف 

  .)٣(فيه خالف وينبين عليه مسائل
  : ومن األمثلة على ذلك ما يلي

 املاء الذي استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثرياً سقط حكمها بغري خـالف وإن               – ١
  :كان يسرياً فروايتان

  .أا سقط حكمها وإن كانت موجودة: األوىل  
  .أن املاء أحاهلا فلم يبق هلا وجود بل املوجود غريها فهو عني طاهرة: الثانية  

   إذا خلط لنب املرأة مباء أو انغمر فيه هل ينشر احلرمة أو ال؟– ٢
  :فيه قوالن

  .ينشر احلرمة: أحدمها  
ال ينشر احلرمة إال إذا شرب املاء كله ولو على دفعات ويكـون رضـعة             : وثانيهما  

                                                        
 .١٠٧، األشباه والنظائر للسيوطي ١١٢األشباه والنظائر البن جنيم :  انظر  )١(
 .نفس املراجع السابقة:  انظر  )٢(
 . ٢٩قواعد ابن رجب :  انظر  )٣(
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٢٩٧  

  .واحدة
  .لنب مساوياً للماء أو اللنب أكثر، أو كان أقل، فعلى التقسيم السابقأما إذا كان ال  

  . القراض على املغشوش ال حيل إال أن يكون مستهلكاً– ٣
 إذا خلط مخراً مباء واستهلك فيه مث شربه مل حيد هذا املشهور وسواء قيل بنجاسة املاء       – ٤

  .أو ال
 مث شرا فعليـه احلـد ومل يفـرق        أما من لت باخلمر سويقاً أو صبها يف لنب أو ماء            

  .)١(بعضهم هنا بني أن يستهلك أوال يستهلك
هذه األمثلة وحنوها كلها جارية يف املائعات واملدقوقات وحنوها مما خيتلط أجزائهـا               

  .ببعض
فأما احلبوب والدراهم وحنوها فمنهم من قال حكمها حكم املائعات كمـا سـبق                

  :ولذلك أمثلة منها
رة فلم يقبضها حىت اختلطت بغريها ومل تتميز فهل ينفسخ البيع علـى              لو اشترى مث   – ١

  :وجهني
  .عدمه: االنفساخ، وثانيهما : أحدمها

 لو حلف ال يأكل حنطة فأكل شعرياً فيه حبات حنطة ففي حنثه وجهان ذكرمها أبو                – ٢
حينث بال خـالف ألن احلـب متميـز مل          : اخلطاب وغلطه صاحب الترغيب وقال    

  .)٢(ف ما لو طحنت احلنطة مبا فيها فاستهلكت فإنه ال حينثيستهلك خبال
 إذا اختلطت درامهه بدراهم مغصوبة فإن كانت الدراهم قليلة كثالثة فيها درهـم              – ٣

  .مغصوب يتصدق بالثالثة

                                                        
 . ١١٢، األشباه والنظائر البن جنيم ١٠٨، األشباه والنظائر للسيوطي ٢٩قواعد ابن رجب :  انظر  )١(
 . ٣٠قواعد ابن رجب :  انظر  )٢(



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٢٩٨  

وإن كان كثرية كمائتني درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة؛ ألن هذا كـثري              
  .وذاك قليل

 أخرجه فإنه جيحف مباله، أما القليل إذا أخرجه فال جيحـف            بأن الكثري إذا  : وعللوا
مباله وجعلوا احلد بني الكثري والقليل عشرة دراهم فالعشرة فما دوا إذا اختلطت باحلرام         

  .خترج، وما فوقها خيرج منه قدر احلرام
وهذا ليس على سبيل التحديد، وإمنا هو على سبيل االختيار، ألنه كلما كثر احلالل         

  .تناول احلرام وشق التورع عن اجلميع خبالف القليل فإنه يسهل إخراج الكلبعد 
والواجب يف املوضعني إخراج قدر احلرام، والباقي مباح له، وهذا ألن حترميه            : قالوا

  .مل يكن لتحرمي عينه، وإمنا حرم لتعلق حق غريه به، فإذا أخرج عوضه زال التحرمي عنه
ج احلرام، وال حيصل ذلك إال بإخراج اجلميع، لكن   والورع إخراج ما يتيقن به إخرا     

  .)١(ملا شق ذلك يف الكثري، ترك ألجل املشقة فيه واقتصر على الواجب
ما لو اختلطت حمرمة بنسوة قرية كبرية فله النكاح منهن، كما سبق            : املثال التاسع 

  . بيان ذلك
صيد ولو كان اململوك ما لو اختلط محام مملوك مبباح ال ينحصر جاز ال      : املثال العاشر 

  .)٢(غري حمصور
  لكن كيف نعرف العدد احملصور من غريه؟

  . ضبط ذلك ال يكون إال بتقريب كما سبق بيان ذلك
إذا كان غالب مال املهدي حالالً فال بأس بقبول هديته وأكل           : املثال احلادي عشر  

أكل إال إذا قال إنـه      ماله ما مل يتبني أنه حرام، وإن كان غالب ماله حرام ال يقبلها وال ي              

                                                        
 .٣٧٦، ٦/٣٧٥، املغين ٣٠قواعد ابن رجب :  انظر  )١(
 .١٠٨، أشباه السيوطي ١١٣أشباه ابن جنيم :  انظر  )٢(
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٢٩٩  

  . )١(حالل
إذا : هذه األمثلة وحنوها هي اليت استثناها السيوطي وابن جنيم وغريمها من قاعـدة            

  .اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام
وأنت إذا أمعنت النظر فيها وجدت أا وإن كانت مستثناة عند بعضهم فهي غـري             

  .مستثناة عند بعضهم اآلخر
ه مندرجاً حتت القاعدة أحياناً  وجتعله أحيانـاً مـستثىن مـن             بل املثال الواحد جتعل   

القاعدة وذلك لالعتبارات اليت ذكرت يف مطلع هذا الفصل، والختالف وجهات النظـر   
  .عند الفقهاء ، واهللا أعلم وأحكم

                                                        
 . ١١٢أشباه ابن جنيم :  انظر  )١(
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٣٠٠  

  اخلامتة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وله الشكر على ما أنعم بـه وتفـضل مـن             
  .ء واخلامتالتوفيق يف البد

  :وبعد
وال يسعين يف هذه اخلامتة إال أن أبني بعض نتائج هذا البحث ومثراته علـى سـبيل              

  .االختصار واإلجياز
 ظهر من هذا البحث أمهية قواعد الفقه الكلية وأا ال تقل أمهية عن القواعد الفقهية             – ١

 األصـولية،   الكربى، كما أن هذين النوعني من القواعد ال يقل أمهية عن القواعـد            
كيف ال؟ وأن القواعد الكلية يتخرج عليها من الفروع الفقهية ما ال حيصى، فبقدر              
إحاطة الفقيه ا، يكون قادراً على السيطرة على زمام الفروع، وانتظامها يف سلك              

  .واحد 
 إن القواعد الفقهية، كما متتاز باإلجياز يف العبارة مع عموم معناها واستيعاا لفروع              – ٢

قهية كثرية، كذا متتاز باألسلوب الواضح وعدم الغموض يف مدلوهلا، فهي مهمـة             ف
عظيمة النفع، يندرج حتتها من الفروع ما ال حيصى، فبقدر اإلحاطة ا يعظم قـدر               

  .الفقيه؛ ألن من ضبط الفقه بقواعده أحاط مبعظم اجلزئيات
 هو أنه إذا اجتمع ما ي       تبني أن معناها يف االصطالح    :  يف مبحث بيان معىن القاعدة     – ٣

  .عنه الشارع ياً جازماً مع ما أحله عملنا مبا ى عنه احتياطاً وتورعاً
فكل حكم تنازعته األدلة وجتاذبته املعاين واألسباب فبعضها حيرم وبعضها حيلل، فإننا             

  .هذا هو املفهوم العام من القاعدة. نأخذ بالدليل احملرم احتياطاً وتورعاً
من القواعد الكلية اليت اتفـق      " إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام     : "اعدة أن ق  – ٤

  .على معناها عند العلماء، وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عليها
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٣٠١  

، r وكل حديث ورد يف سنة رسـول اهللا          - تعاىل –فكل آية جاءت يف كتاب اهللا         
رك املتشابه واالجتناب عنه، وترك     جاء فيها داللة على االحتياط والورع والزهد وت       

  .ما ال بأس به خشية مما به بأس فهو يصلح أن يكون دليالً للقاعدة
ومن تتبع سرية الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم والتابعني هلم بإحسان، وجـد أـم                 

أخذوا مبدلول القاعدة، وطبقوه على حيام، كيف وإن األخذ بالقاعدة، يكـون يف            
  . نوع من أنواع الورع والزهدكثري من األحيان

  : يف بيان أحكام القاعدة تبني ما يلي– ٥
  : أن للحالل مع احلرام ثالث مراتب– ١

  . ما وقع بني هاتني احلالتني-جـ .  احلرام احملض –ب .  احلالل احملض–أ   
أما األول والثاين فال إشكال فيهما لداللة النصوص الـصرحية عليهمـا يف احلـل               

  .مها حمل إمجاع بني العلماء فأمجعوا على حل األول وعلى حترمي الثاينواحلرمة، إذ 
وهو ما وقع بني احلالتني السابقتني فهو املشتبه الذي يعلمه بعض الناس            : وأما الثالث 

  .دون بعض
فهذا بعضه أبني من بعض فما كان منه بيناً ظاهراً معلوماً من الـدين بالـضرورة ال    

  . بلد ظاهراً فيها حكم اإلسالميعذر أحد جبهله إذا كان يف
  :وما كان بيانه دون ذلك فهو على حالتني

  .ما يشتهر بني علماء الشريعة فأمجع العلماء على حله أو حرمته: أحدمها
  .ما مل يشتهر بني العلماء فهذا خمتلف يف حتليله ويف حترميه: ثانيهما

تلف فيه أنظـار العلمـاء   هو كل ما ليس بواضح احلل واحلرمة الذي خت  :  أن املشتبه  – ٢
  .وتتجاذبه أقاويلهم

 إن املتشابه ليس حبرام غري أننا نرغب بتركه واجتنابه احتياطاً وخـشية أن يكـون                – ٣
يوشك أن يرتع فيه وإنه من خيالط الريبة   : "rوسيلة إىل الدخول يف احملرم، كما قال        
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٣٠٢  

  ".يوشك أن جيسر
  : يف مبحث االحتياط تبني ما يلي– ٦
حتياط عرف بعدة تعاريف كلها صحيحة وكل واحد منها يدل على األخـذ              أن اال  – ١

  .باحلوطة يف األوامر والنواهي، بل ومبا هو أعم من ذلك كاألفعال
وأن االحتياط هو لزوم السنة واملبالغة يف ذلك ولزوم ما عليه الصحابة من غري غلو                 

  .وال تقصري وال تفريط
 وال أحد من    rرعه اهللا ومل يفعله رسول اهللا       فهو ابتداع ما مل يش    : خبالف الوسواس   

  .أصحابه، فكيف يكون ذلك احتياطاً فهذا بعيد
  . دلت األدلة من الكتاب والسنة على العمل باالحتياط– ٢
  : أن مدار االحتياط على ثالث قواعد– ٣

  .اختالط املباح باحملظور: األوىل  
  .اشتباه املباح باحملظور: الثانية  
  . الشكقاعدة: الثالثة  

 أن االحتياط مطلوب ما مل يوقع صاحبه يف الوسواس، فإن االحتراز املوقع يف ذلـك          – ٤
ليس من الورع، بل االحتياط الذي يؤدي إىل الوسواس يوقع صـاحبه يف أخطـار               
عظيمة يصعب التخلص منها، فلينظر اإلنسان يف حالة التورع عن األشـياء الـيت              

  .يتورع عنها
ني أن للخالف أسباباً وأن له أنواعاً وأن االختالفـات عنـد             يف مبحث اخلالف تب    – ٧

الفقهاء خطأ وصواب، وأن األوىل هو فعل ما جاءت به السنة ولو تعددت السنة يف               
مسألة واحدة بأكثر من وجه، فإنا نعمل بالكل هذا تارة وهذا تارة وال يصح لنا أن                

  .نفعل بعض وجر البعض اآلخر حبجة اخلالف
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فما كان من هذا القبيل يفعـل       : خالل تنويع : الف يتنوع إىل نوعني   وذلك ألن اخل    
  .هذا مرة وذاك أخرى

فهذا مقامه مقام الترجيح بني األدلة، ويف حالة عدم إمكان الترجيح           : وخالف تضاد   
ينظر هل من املمكن اخلروج من اخلالف عن طريق االحتياط أو من غري املمكن، فإن     

  .حمذور فعلنا ذلك، وإن مل ميكن مل يبق إال الترجيحأمكن اخلروج من اخلالف بال 
 يف مبحث القواعد املتفرعة عن القاعدة تبني أن هناك عدة قواعـد متفرعـة عـن                 – ٨

القاعدة الكلية، وهي وإن كانت تعاجل مسائل معينة، إال أا متحدة مـع القاعـدة               
 احلـالل مـع     الكلية يف كثري من أحكامها جاءت لتعاجل جانباً من جوانب اجتماع          

  .احلرام
 أنه إذا تعارض املانع واملقتضى يقدم املانع ما مل يكن املقتضى أعظم من املانع، أما                –أ    

  .إذا كان املقتضى أعظم من املانع فإنه يقدم املقتضى على املانع
 أن حمل تقدمي املانع على املقتضى هو إذا وردا على حمل واحد، أما إذا مل يردا                 –ب    

  . فإنه يعطى كل منهما حكمه– على حمل واحد
  : أنه إذا مجع بني حالل وحرام يف عقد واحد فال خيلو احلال من حالتني-جـ   
أن يكون املعقود عليه مأذوناً فيه كما إذا مجع بني عقدين خمتلفي القيمـة              : إحدامها  

زوجتك ابنيت وبعتك عبدها بألف، صح      : بعوض واحد، كالبيع والنكاح، كأن يقول     
هما؛ ألما عينان جيوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفرداً فجاز أخذ             العقد في 

  .العوض عنهما جمتمعني
إذا كان بعض أجزاء العقد مأذوناً فيه وبعضها غري مأذون فيه، فهذه مسألة             : ثانيهما  

أحدمها الصحة يف املأذون فيه، والثاين      : تفريق الصفقة والغالب أنه جيري فيها قوالن      
  . الكل، على تفصيل للعلماء يف ذلكالبطالن يف

 إذا اجتمع يف العبادة جانب حضر وجانب سفر غلب جانب احلضر، وذلـك              –د    
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٣٠٤  

ألن عامة العلماء رجحوا الدليل احلاضر على الدليل املبيح، لذلك سلك كثري مـن              
  .الفقهاء دليل االحتياط يف كثري من األحكام

ومن املعلوم أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر، كما    أن الذرائع اجتمع فيها احلالل واحلرام        – ٩
هو الشأن يف أمثلة الذرائع، يغلب جانب احلظر، احتياطاً ودرءاً للمفـسدة وسـداً              

  .للطرق املوصلة إليها
 الراجح يف مسألة تعارض احلاظر مع املبيح هو ترجيح احلاظر على املبيح وذلك ملا               – ١٠

  :يلي
  .ملبيح لقوة أدلة من قدم احلاظر على ا–أ   
  . أن تقدمي احلاظر على املبيح أحوط واالحتياط يف الدين مطلوب يف اجلملة–ب   
 أن تقدم احلاظر على املبيح يفيد قاعدة تأسيسية خبالف تقدمي املبـيح علـى             -جـ    

  .احلاظر فإنه ال يفيد شيئاً غري إيضاح الواضح؛ ألن األصل يف األشياء اإلباحة
إذا اجتمع احلـالل واحلـرام   : بيح هو املتفق مع قاعدة   أن تقدمي احلاظر على امل     –د    

  .غلب احلرام
 أنه احلاظر مقدم على املبيح؛ ألن فيه دفع مفسدة، ودفع املفاسد مقدم علـى     -هـ    

  .جلب املصاحل
  . أن من املعلوم أن اهتمام العقالء بدفع املفاسد أكثر من اهتمامهم جبلب املصاحل–و   
الفقهاء قدمياً وحديثاً تدرك يف تطبيقام الفقهية أـم          أنك إذا استقرأت كالم      –ي    

يرجحون يف غالب مسائلهم الفقهية إذا تعارض احلاظر واملبيح، قدم احلـاظر علـى    
  . املبيح

 تبني يف مبحثي الورع، والزهد أن العلماء يغلبون التحرمي على التحليل وخاصة يف             – ١١
  .وزهداً يف مواطن كثرية وذلك تورعاً –حضوض أنفسهم 

إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، تشبه القواعد الكـربى مـن       :  إن قاعدة    – ١٢
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  .جهة السعة والشمول
فهي حتتل جزءاً كبرياً يف جمال التطبيق، وذلك ألن كثري من املسائل الفقهية يتنازعها                

  .رجيحجانبان، أحدمها مبيح واآلخر حمرم، فإذاً هي هلا عالقة يف باب التعارض والت
ولو طردت النظر يف هذه القاعدة وفروعها وطبقتها على أبواب الفقه لوجـدت أن            

  .كثرياً من أبواب الفقه له عالقة يف هذه القاعدة
 يف مبحث االستثناء من القاعدة تبني أن القاعدة شأا، شأن سائر القواعد الفقهية،     – ١٣

  .يرد عليها االستثناء
ة على القاعدة غري مطردة عند اجلميع والـسبب يف          لكن أكثر االستثناءات الوارد   

هو أن القاعدة يدخل حتتها بعض املباحث اليت تتجاذا أنظار العلمـاء كمبحـث              : ذلك
االحتياط والورع والزهد والتعارض والترجيح وبناءاً على ذلك جتد األمثلة املستثناة مـن     

ذا اجتمعا فال خيلو ذلـك مـن     القاعدة تتجاذا هذه املباحث وذلك أن احلالل واحلرام إ        
  :ثالثة أحوال
  .أن يكون احلرام أكثر من احلالل، فهنا يغلب احلظر: األوىل
  .أن يكون احلالل أكثر من احلرام، فهنا يغلب جانب احلل: الثانية
  . أن يكون احلالل واحلرام متساويني ففي هذه احلالة خيتلف العلماء: الثالثة

  .واهللا أعلم
  فهرس املوضوعات 

  الصفحة                                        املوضوع 
  ١  املقدمـة 

  ٧.......................................................متهيد ي أجزاء القاعدة  
  ٩........................................................احملرم  : املبحث األول 
  ١٠...............................................يف تعريف احملرم : الفرع األول 
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٣٠٦  

  ١٣........................................يف تعريف واحد ال بعينة : الفرع الثاين 
  ١٥ ....................اجلمع بني الطاعة واملعصية يف الشيء الواحد : الفرع الثالث 

  ٢٢ ................................................يف أقسام احملرم : ع الرابع الفر
  ٢٥.....................................................يف املباح  : املبحث الثاين 
  ٢٦................................................يف تعريف املباح: الفرع األول 
  ٢٨.............................................فيما تعرف اإلباحة : الفرع الثاين 

  ٣٠ ..............يف املباح هل هو مطلوب الفعل واإلجتناب أو ال ؟ : الفرع الثالث 
  ٣٤....................................................يف العفو  : املبحث الثالث 

  ٣٥........................................... ورتبتهيف معىن العفو: الفرع األول 
  ٣٩................................................يف مراتب العفو : الفرع الثاين 

  ٤١ ..............................................يف ضوابط العفو : الفرع الثالث 
  ٤٤.....................................يف معىن القاعدة وأقسامها  : الباب األول 

  ٤٦.............................................يف معىن القاعدة  : الفصل األول 
  ٤٩.......................................يف دليل ثبوت القاعدة   : الفصل الثاين 

  ٥٠........................................يف األدلة من القرآن   : املبحث األول 
  ٥٣..........................................يف األدلة من السنة   : املبحث الثاين 

  ٦٢...........................................يف أحكام القاعدة  : الفصل الثالث 
  ٦٣...................................يف أحوال احلالل مع احلرام : املبحث األول 
  ٦٦................................................يف حكم املشتبه: املبحث الثاين 

  ٧٢...................يف حكم معاملة من اختلط ماله حالله حبرامه: املبحث الثالث 
  ٧٥.................................................يف اإلحتياط  : الفصل الرابع 
  ٧٦.................. اإلحتياط والفرق بينه وبني الوسواس يف معىن: املبحث األول 
  ٧٩................................يف األدلة على األخذ باألحتياط : املبحث الثاين 

  ٨١............................................يف حكم االحتياط: املبحث الثالث 
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٣٠٧  

  ٨٥............................................يف أحوال االحتياط: املبحث الرابع 
  ٩٣....................................يف اخلالف واخلروج منه  : الفصل اخلامس 
  ٩٤...................................................يف اخلالف : املبحث األول 
  ٩٥..............................................اخلالفيف حقيقة : الفرع األول 
  ٩٧...............................................يف أنواع اخلالف : الفرع الثاين 

  ١٠٠ ............................................يف أسباب اخلالف: الفرع الثالث 
  ١٠٣.......................يف موقف العلماء من االختالفات الفقهية : الفرع الرابع 

  ١٠٥ ...............................يف االحتياط يف املسائل اخلالفية: الفرع اخلامس 
  ١٠٧.......................................يف اخلروج من اخلالف : املبحث الثاين 
  ١٠٨........................................من اخلالفيف اخلروج : الفرع األول 
  ١١٠.................................يف أفضيلة اخلروج من اخلالف : الفرع الثاين 

  ١١٥ .....................................يف شروط مراعاة اخلالف: الفرع الثالث 
  ١١٩..........................................يف االعتداد باخلالف : الفرع الرابع 

  ١٢١ ........................يف مسائل متعلقة باخلروج من اخلالف: الفرع اخلامس 
  ١٢٥............................يف القواعد املتفرعة عن القاعدة  : الفصل السادس 

  ١٢٧........................إذا تعارض املانع واملقتضي يقدم املانع :  األوىل القاعدة
  ١٣٢.....................إذا مجع بني احلالل واحلرام يف عقد واحد : القاعدة الثانية 

إذا اجتمع يف العبادة جانب احلضر وجانب السفر غلب جــانب : القاعدة الثالثة 
  ١٣٧ ................................................................احلضر 

  ١٤٠.............................................يف سد الذرائع  : الفصل السابع 
  ١٤٢........................................... سد الذرائعيف معىن: الفرع األول 
  ١٤٧..............................................يف أنواع الذرائع : الفرع الثاين 

  ١٥١ ...............................يف آراء العلماء يف حجية الذرائع: الفرع الثالث 
  ١٦٢.......................................يف التعارض والترجيح : الفصل الثامن 
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٣٠٨  

  ١٦٥....................................يف تعارض احلاضر واملبيح : املبحث األول 
  ١٧٩..................................يف تعارض التحرمي واإلجياب : املبحث الثاين 

  ١٨١........................عارض احملرم مع املندوب واملكروهيف ت: املبحث الثالث 
  ١٨٣...............يف تعارض الوجوب مع املندوب واملكروه واملباح: املبحث الرابع 

  ١٨٥............يف التعارض بني قياسني أحدمها حاظر واآلخر مبيح: املبحث اخلامس
  ١٨٧............................................يف الورع والزهد: الفصل التاسع 
  ١٨٩...................................................يف الورع : املبحث األول 
  ١٩٠..............................................عيف تعريف الور: الفرع األول 
  ١٩٤....................................يف األدلة الدالة على الورع : الفرع الثاين 

  ١٩٨ ............................................يف درجات الورع: الفرع الثالث 
  ٢٠٣....................................................يف الزهد : املبحث الثاين 
  ٢٠٤..............................................يف تعريف الزهد: الفرع األول 
  ٢٠٧.....................................يف األدلة الدالة على الزهد : الفرع الثاين 

  ٢١٢ .............................................يف درجات الزهد: الفرع الثالث 
  ٢١٧.............................قاعدة يف األحكام الشرعية  يف أثر ال: الباب الثاين

  ٢١٩............................يف أثر القاعدة يف أحكام العبادات  : الفصل األول
  ٢٢٠....................................اشتباه ثوب طاهر بنجس  : املسألة األوىل 
  ٢٢١..................................يف اجلمع بني املسح والتيمم  : املسألة الثانية 
يف من غسل أحد رجليه وأدخلها اخلف مث غسل األخرى وأدخلها اخلف: املسألة الثالثة 

  ٢٢٢  
  ٢٢٣....................................يف من مسح مقيماً مث سافر: املسألة الرابعة 

  ٢٢٤....................................يف الوضوء من حلم اإلبل: املسألة اخلامسة 
  ٢٢٦...............يف تيقن الطهارة واحلدث وجهل السابق منهما: املسألة السادسة 
  ٢٢٧..............................يف إذا استيقظ فرأى يف ثوبه بلالً: املسألة السابعة 
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٣٠٩  

  ٢٢٩.....................................يف االستمتاع من احلائض: املسألة الثامنة 
  ٢٣٠.............................................يف حلوم البغال  : املسألة التاسعة 
يف من دخل عليه وقت  الصالة مث طرأ مانع من فعلها فهل يقضي أو ال؟: املسألة العاشرة 

  ٢٣١  
  ٢٣٤.............استعمال الصور يف اللباس واالفتراش وحنوه: املسألة احلادية عشرة 
  ٢٣٥..............................يف اختالط احلرير مع غريه: املسألة الثانية عشرة 

  ٢٣٧.............................يف املضبب بالذهب والفضة: لثالثة عشرة املسألة ا
  ٢٣٩.................................يف قراءة اجلنب للقرآن: املسألة الرابعة عشرة 

  ٢٤٠....................يف اجلزاء على احملرم إذا قتل الصيد: املسألة اخلامسة عشرة 
  ٢٤٣.......................يف صيد احلــــــــرم: املسألة الساسة عشرة 
  ٢٤٤.........يف احلرمالشجرة يكون بعضها يف احلل وبعضها : املسألة السابعة عشرة 
  ٢٤٦...................................يف لبس اخلامت للرجل: املسألة الثامنة عشرة 

يف  حكم الصيام صبيحة الثالثني إذا حال دون اهلالل غيم وحنوه: املسألة التاسعة عشرة 
  ٢٥١  

  ٢٥٤............................يف أثر القاعدة يف أحكام املعامالت  : الفصل الثاين 
  ٢٥٥.....بهت  عليه باألخرىفيما لو طلق إحدى امرأتيه بعينها مث اشت: املسألة األوىل 
  ٢٥٦..........................فيما إذا طلق امرأة من نسائه ال بعينها: املسألة الثانية 
  ٢٥٨...............فيما إذا اختلطت من حيرم نكاحها كأمه بأجنبيات: املسألة الثالثة 
  ٢٥٩.......................يف اجلمع بني األختني من إمائه يف الوطء: املسألة الرابعة 

  ٢٦١..............................يف نساء أهل الكتاب وذبائحهم: املسألة اخلامسة 
  ٢٦٨............................يف الصيــــــــــد: املسألة السادسة 
  ٢٧٣...........................يف الشراء ممن يف ماله حرام وحالل: املسألة السابعة 
  ٢٧٤............................................يف جوائز السلطان: املسألة الثامنة 

  ٢٧٥.................................فيما إذا اشتبهت ميتة مبذكاة: املسألة التاسعة 



  قاعدة إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام 
  

  

٣١٠  

  ٢٧٥........................فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: املسألة العاشرة 
  ٢٧٨.............................ما يستثىن من القاعدة من فروع  : ث الفصل الثال

  ٢٨٨.................................................................: اخلـامتة 


