بسم اهلل الرمحن الرحيم

جاسر عودة
مقدمة
الرتجيح بني األقوال املختلفة يف املسائل الفقهية من احلاجات املتكررة للمشتغلني بالفقه اإلسالمي .وإذا كانت
املقارنة بني اخليارات املختلفة بوجه عام انعكاساً لرتتيب األولويات ومعايري األفضلية عند اإلنسان ،فاالختيار
بني األقوال الفقهية املختلفة ال خيرج عن ذلك املثال .ولكن من نعم اهلل تعاىل على املسلمني أن مراتب األعمال
واألحوال وأفضلية بعضها على بعض ليست مرتوكة للهوى أو التشهي ،ولكن هلا نظام حمكم دلت عليه نصوص
الذكر احلكيم وسنة سيد املرسلني صلى اهلل عليه وسلم ،مما اصطلح على تسميته بفقه األولويات ،ومما ينبغي أن
يكون نرباساً للفقيه ومعياراً يف اختياراته بني األقوال املختلفة اليت تعرض له يف مسألة ما .ويف هذا البحث
مناقشة ملفاهيم أصولية هي يف نظرنا أسس لفقه األولويات ،وتطبيق هلا على مسائل اختلفت فيها األقوال
واحتجنا فيها إىل ترجيح قول منهم.
أما اختالف األقوال نفسه فليس غريبًا على الفقه اإلسالمي بل هو من طبيعته الالزمة اليت ال مفر منها .ويعلم
أهل هذا العلم أن الشريعة مبناها وأساسها على جمموعة من الثوابت احملكمات اليت أمجع عليها العلماء قدمياً

وحديثاً .ولكن يف ما دون احملكمات فإن املسائل الفقهية التفصيلية يرد فيها دائماً شكل أو آخر من أشكال
اخلالف بني العلماء سواء حول ثبوت أدلتها أو دالالت ألفاظها ،مما يؤدي إىل تعدد األقوال فيها.
والبحث يف معايري الرتجيح واالختيار بني األقوال الفقهية املختلفة –وهو موضوع هذا البحث -يتعلق يف نظرنا
أوال بالبحث يف أسباب اختالف تلك األقوال من الناحية األصولية املنهجية .وفهم سبب اخلالف -أصولياً-
ً
يعني على حتديد معايري الرتجيح ومنهج االختيار السديد بني األقوال .وحيضرين هنا كالم أيب الوليد بن رشد
رمحه اهلل عن أمهية "فهم أصول األسباب اليت أوجبت خالف الفقهاء" يف صحة االجتهاد يف النوازل – على
حد تعبريه ،فقد كتب يقول عن كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد:
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قصدنا يف هذا الكتاب هو إثبات املسائل املشهورة الىت وقع اخلالف فيها بني فقهاء األمصار مع
املسائل املنطوق هبا يف الشرع املتفق عليها واملختلف فيها  ...فإن معرفة هذين الصنفني من املسائل
هي اليت جتري للمجتهد جمرى األصول يف املسكوت عنها ويف النوازل اليت مل يشتهر اخلالف فيها بني
فقهاء األمصار سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو مل ينقل ويشبه أن يكون من تدرب يف هذه
املسائل وفهم أصول األسباب اليت أوجبت خالف الفقهاء فيها أن يقول ما جيب يف نازلة من
1
النوازل".
واألسباب املنهجية اليت تؤدي إىل خالفات فقهية كثرية ومتنوعة ،ولكننا لغرض هذا البحث اخرتنا األسباب
الثالثة التالية ،واليت نظنها تغطي -منهجياً -أغلب مساحات اختالف األقوال يف الفقه اإلسالمي:
الحالة األولى :اختالف األقوال في النوازل المسكوت عنها:

يف هذه احلالة تكون املسألة نازلة نزلت باملسلمني يف عصرنا مل تعرف يف األزمنة السابقة وليس فيها
نصوص ،مما يعترب "مسكوت عنه" يف الشرع على حد تعبري كثري من أهل العلم ،ويقصدون بذلك أنه ليس
مباشرا .ولكن هذا ال يعين الغياب التام
هناك فيما يعلمون
نصوصا شرعية تفصيلية توجهت إىل املسألة ً
ً
توجها ً
للنصوص الشرعية عن احلكم يف املسألة وإمنا يعين الرجوع إىل العموميات والكليات من تلك النصوص .ويدرس
هذا البحث معايري هذا الرجوع يف ضوء فقه األولويات.
الحالة الثانية :اختالف األقوال في دالالت النص الشرعي المتفق عليه:
يف هذه احلالة يتفق العلماء على ثبوت النص أو النصوص الشرعية املتعلقة باملسألة ،ولكن ختتلف
مذاهبهم يف حتديد دالالت تلك النصوص على األحكام .ورغم أن هذا اخلالف يعود إىل اختالف مشارب
النظر العقلي بني اجملتهدين ،إال أن لفقه األولويات اعتبار يف معايري اختيار الرأي الراجح – سواء كان من داخل
املذهب الذي ينتمي إليه الفقيه أو من خارجه.
الحالة الثالثة :اختالف األقوال بسبب تعارض األدلة:
نظرا ملا يسمى بالتعارض
يف هذه احلالة يكون هناك أكثر من نص شرعي يف املسألة وختتلف األقوال ً
بني تلك النصوص ،وختتلف املسالك يف ذلك يف باب "حل التعارض" .وهذا البحث يتناول تعريف "التعارض"
قبل حتديد معايري التعامل معه يف ضوء فقه األولويات.
ونتناول الحقاً احلاالت املذكورة بشيء من التفصيل مع التمثيل لألثر الفقهي هلذه األسباب الختالف األقوال
على مسائل تطبيقية تتعلق بباب احلج حتديداً ،ونناقش إن شاء اهلل تعاىل على كل سبب من أسباب اخلالف
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الوليد بن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،بريوت :دار الفكر ،بدون تاريخ ،ج  ،2ص .290
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املذكورة أمثلة تدل على ما وراءها من مسائل تتشابه معها ،ونتبىن يف هذه املسائل األقوال األكثر توافقاً مع فقه
األولويات.
وأما فقه األولويات نفسه فنركز يف هذا البحث على ثالثة مفاهيم متعلقة به نعتربها أسساً هلذا الفقه ،ونرى أن
هلا أثراً مباشراً على الرتجيح بني األقوال ،كما يظهر ذلك يف األمثلة املتعددة اليت تأيت الحقاً ،وهذه املفاهيم هي
مفهوم املصلحة ،ومفهوم التيسري ،ومفهوم التعبد.
المفهوم األول :المصلحة:

ليس هناك خالف على أمهية جلب املصلحة ودرء املفسدة يف االجتهاد الفقهي ،ولكن تعريف املصاحل
نفسها وما يقابلها من مفاسد البد له من منهجية أصيلة حىت ال ينحرف هبذين املفهومنب كل من أراد أن حيرف
الكلم عن مواضعه ويدخل هواه يف احلكم الشرعي باسم جلب املصلحة أو درء املفسدة .فالسؤال الذي جنيب
عنه يف املبحث التايل هو :كيف نعرف املصلحة؟
المفهوم الثاني :التيسير:

مفهوم التيسري من املفاهيم األساسية للرتجيح بني األقوال خاصة يف فقه احلج .وجنيب تالياً على
األسئلة التالية :ما هي أصول التيسري يف شريعة اهلل تعاىل؟ وما هي الضوابط اليت حتكم األخذ هبذا املفهوم؟
المفهوم الثالث :التعبد:

وهذا مفهوم آخر مهم يف الرتجيح بني األقوال خاصة يف فقه احلج ،إذ تستند أقوال العلماء يف مسائل

كثرية على اعتبارها "تعبديات" ،أي مقصودة يف ذاهتا وال تدور مع ح َكمها وال تتغري العتبارات تغري الظروف.
فما هي التعبديات؟ وكيف نفرق بينها وبني غريها؟
المفهوم األول :المصلحة:
البد من ربط تعريف املصلحة بالنصوص الشرعية من كتاب اهلل وسنة رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،حىت
ال يكون تعريف ما هو "مصلحة" يف مهب األهواء .والطريقة املثلى لربط املصلحة بثوابت النصوص الشرعية يف
نظرنا هي ربطها مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،إذ أن مقاصد الشريعة هي معان تواترت يف النصوص الشرعية
وتعرف عليها العلماء عن طريق االستقراء ،أي استفاضة املعىن الكلي يف التفاصيل اجلزئية .ومقاصد الشريعة
مرتبة ترتيب أولويات عند أهل هذا العلم ،مما يعني على بناء فقه األولويات املنضبط املنشود.
ومقاصد الشريعة واملصاحل الشرعية مصطلحان يعربان عن معىن واحد عند كثري من األصوليني .ولو أننا رجعنا
إىل تاريخ مصطلح مقاصد الشريعة نفسه ،لوجدنا اإلمام اجلويين –إمام احلرمني وأحد املؤسسني األوائل لعلم
مقاصد الشريعة كما نعرفه اليوم -يعرب عن مقاصد الشريعة بلفظ "املصاحل العامة" ،واستخدم مصطلح
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2
العامة" يف ما كتبه يف علم األصول على ّأهنما مصطلحان مرتادفان .مثّ جاء تلميذه أبو
"املقاصد" و"املصاحل ّ
ويين يف تصنيف املقاصد ويف احلديث عن مفهوم "احلفظ" هلذه املصاحل 3،مث
حامد الغز ّ
ايل فبىن على كالم اجل ّ
الرازي واآلمدي اتّبعا
جعلها كلها حتت ما ّ
يسمى عند الشافعية باملصاحل املرسلة .مث جند بعده أن فخر ال ّدين ّ

4
عرف جنم ال ّدين الطّويف
و
ايل يف مصطلحاته ويف ترادف معىن املقصد الشرعي واملصلحة الشرعية عندهمّ .
الغز ّ
5
ايف فقد وضع قاعدة فقال" :قاعدة :ال يعتَر ُرب
ر
الق
ا
أم
و
.
املصلحة على أ ّهنا" :السبب املؤدي إىل مقصود الشارع"
ّ
ّ
ئ ملفسدة" 6.إذن فسوف نبين تعريف
صل ملصلحة ،أو دار ٌ
الشرعُ من املقاصد إال ما تعلق به ٌ
غرض صحيح ،حم ٌ
املصلحة يف فقه األولويات املنشود على تعريف املقصود الشرعي عند األصوليني.

أما القصد واملقصد لغة فهما مشتقان من الفعل قصد ،والقصد هو استقامة الطريق واالعتماد والعدل والتوسط
وإتيان الشيء يقال قصده وإليه يقصد يعين االعتزام والتوجه حنو الشيء ،ومن هنا جاء املعىن االصطالحي
للمقاصد الشرعية أي املعاين اليت قصد الشارع إىل حتقيقها من وراء تشريعاته وأحكامه 7،واليت قسمها العلماء
إىل مستويات ثالثة حسب أولويتها وأمهيتها :عامة وخاصة وجزئية 8.فاملقاصد العامة هي املعاين اليت لوحظت
يف مجيع أحوال التشريع أو أنواع كثرية منها ،كمقاصد السماحة والتيسري والعدل ومراعاة الفطرة واملساواة
وغريها 9.وتشمل املقاصد العامة يف تقسيمات العلماء املصاحل اخلمسة املعروفة ،واليت استهدفتها الشريعة مبا

2
انظر مثالً :عبد امللك بن عبد اهلل أبو املعايل اجلويين .رغياث األمم يف التياث الظلم .حتقيق :عبد العظيم الديب ،دولة قطر :وزارة الشئون الدينية،
 ،1400ص .253
3
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السالم عبد ال ّشافي ،الطّبعة األولى (بيروت :دار الكتب
محمد عبد ّ
الي ،المستصفى في علم األصول ،تحرير ّ
 .أبو حامد الغز ّ
األول ،ص .172
ّ
العلمية 1413 ،هـ) المجلّد ّ
(عمان :دار
بي ،المحصول في أصول الفقه ،تحرير حسين علي البدري وسعيد فوده ،الطّبعة األولى ّ
 .أبو بكر المالكي بن العر ّ
اآلمدي ،علي أبو الحسن ،اإلحكام في أصول األحكام( .بيروت :دار الكتاب
البيارق )1999 ،المجلّد الخامس ،ص  ،222و
ّ
العربي 1404 ،هـ) ،ص .286

5
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طوفي ،التعيين في شرح األربعين (بيروت :دار الرّيان 1419 ،هـ) ،ص .239
الدين ال ّ
 .نجم ّ
افي ،ال ّذخيرة (بيروت :دار العرب ،)1994 ،المجلّد الخامس ،ص .478
 .شهاب ّ
الدين القر ّ
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(ع ّمان) ،الطبعة األوىل 1999 ،م
حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق ودراسة :حممد امليساوي ،دار الفجر (كواال المبور) ودار النفائس َ
ص183:
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انظر :نعمان جغيم ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،دار النفائس ،األردن ،الطبعة األوىل 2002 ،م ص ،35-26:وفيه تقسيمات متعددة تبعاً العتبارات
خمتلفة
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مقاصد الشريعة اإلسالمية – حممد الطاهر بن عاشور ص183:
4

يعود على العباد باخلري يف دنياهم وأخراهم ،مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال 10،واليت شاع عند
العلماء تسميتها بالضرورات اخلمسة واليت متثل مرتبة من املصاحل ال تقوم احلياة إال هبا ،وشاع عندهم كذلك أهنا
يليها يف األمهية والرتتيب مرتبة احلاجيات ،وهي املصاحل اليت يؤدي فقداهنا إىل حرج ومشقة دون فوات احلياة
نفسها كالزواج والتجارة وطرق النقل ،ويلي ذلك املصاحل اليت تقع حتت التحسينيات ،وهي الشكليات

واجلماليات اليت ميكن لإلنسان أن يستغين عنها بسهولة11.
واملقاصد اخلاصة هي معان مهمة ولكنها أقل أمهية وأولوية من املصاحل العامة ،وهي املعاين اليت لوحظت يف باب
واحد فقط من أبواب التشريع املخصوصة ،مثل مقصد عدم اإلضرار باملرأة يف باب األسرة ،ومقصد الردع يف
باب العقوبات ،ومقصد منع الغرر يف باب املعامالت املالية ،وهكذا.
وقد تكون املق اصد جزئية مبعىن احلكم واألسرار اليت راعاها الشارع يف حكم بعينه متعلق باجلزئيات 12،كمقصد
توخي الصدق والضبط يف مسألة عدد الشهود وأوصافهم ،أو مقصد رفع املشقة واحلرج يف الرتخيص بالفطر ملن
ال يطيق الصوم ،أو مقصد التكافل بني املسلمني يف عدم إمساك حلوم األضاحي بعد ثالث ،أو مقصد احلفاظ
على سالمة الناس يف األمر بقتل الكالب العقورة ،أو مقصد النظافة يف غسل النجاسات ،وهكذا.

إذن ،فاملقاصد الشرعية قد تصورها العلماء هرماً منتظماً من األهداف على رأسه املقاصد العامة (وبداخلها
الضرورات واحلاجيات والتحسينيات على الرتتيب) ،وتتفرع عنها بدورها املقاصد اخلاصة واجلزئية ،وهي بالتايل
متثل نظاماً مستمداً من النصوص الشرعية ومرجعية لتحديد األولويات اليت حيتاج إليها الفقيه.
مث إن اإلمام أبو حامد الغزايل قد فصل يف ترتيب الضرورات الشرعية ترتيباً اشتهر بعد ذلك وتابعه عليه كثري من

13
الفقهاء ،أال وهو :حفظ الدين مث النفس مث العقل مث النسل مث املال .مث بىن على ذلك الرتتيب منهجاً
للرتجيح بني األقوال يف الفقه .كتب يقول" :عند تعارض مصلحتني ومقصودين  ..جيب ترجيح األقوى" ،ومثّل
لذلك بإباحة شرب اخلمر حتت اإلكراه وهو متوافق مع تقدمي حفظ النفس على حفظ العقل ،إىل غري ذلك من

األمثلة 14.واآلمدي قد ناقش كذلك بعض األولويات الفقهية العملية مثل تقدميه حلفظ الدين على النفس،

10
يوسف العامل ،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية (أصله رسالة دكتوراه يف جامعة األزهر كلية الشريعة) ،املعهد العايل للفكر اإلسالمي ،فريجينيا ،الطبعة
األوىل 1991 ،م ص80 :
11

راجع :الموافقات فـي أصول الفقه ،أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي ،تحقيق :عبد هللا دراز ،محمد عبد هللا دراز  ،عبد
السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ب ت .الجزء الثالث.
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طرق الكشف عن مقاصد الشارع – نعمان جغيم ص28:
13

محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،المستصفى ،تحقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي ،دار الكتب العلمية بيروت،
الطبعة األولى1413 ،هـ ج 1:ص258:
14

نفس املصدر السابق ص265:
5

وتأخريه ملقصد حفظ املال عما سواه 15.ومبدأ ترتيب األولويات بناء على ترتيب املقاصد الشرعية اتفق عليه
20
العلماء ونقرؤه بوضوح يف كالم الشاطيب 16،والرازي 17،والقرايف 18،والبيضاوي 19،وابن تيمية ،وغريهم.

كما أضاف بعض العلماء حفظ العرض للضرورات اخلمس كابن فرحون والقرايف 21،واعترب ابن تيمية الضرورات
كلها قسماً من دفع املضار ووقدم عليها يف األولوية ما مساه :جلب املنافع يف الدين والدنيا كالوفاء بالعهود
وصلة األرحام وحقوق املسلمني بعضهم على بعض 22.وهذا االعتبار للمصاحل االجتماعية العامة وإعطاؤها
أولوية يف النظرمل ينفرد به ابن تيمية رمحه اهلل ،بل ذكره كثري من العلماء قدمياً وحديثاً .فقد نوه الشاطيب على
أمهية ما مساه "مصاحل أهل األرض" 23كأصل قطعي وإن مل يدخلها يف الضرورات اخلمس يف نظريته ،ونبه ابن
فرحون على أولوية املقاصد "اليت شرعت للسياسة" وإن مل يعتربها يف الضرورات اخلمس كذلك 24.أما ابن
عاشور فأوىل املقاصد االجتماعية اهتماماً خاصاً ،وجعل املقصد العام من التشريع هو أوالً وقبل كل املقاصد

العامة األخرى ما مساه :حفظ نظام األمة 25،واعترب مقاصد أساسية تأيت يف ما يلي ذلك من أولوية كالتيسري
ومراعاة الفطرة والسماحة واملساواة ،وجعل لكل من هذه املقاصد جانباً خاصاً بالفرد وآخر خاصاً باألمة ،وق ّدم
ما هو خاص باألمة كأولوية على ما هو خاص باألفراد 26.وهذه األولويات كلها يف ترتيب مقاصد الشريعة هي
األولويات اليت نبين عليها اعتبار املصلحة يف فقه األولويات يف الرتجيح بني األقوال ،كما سيأيت.
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وهناك جمموعة من القواعد الفقهية املكملة العتبار املصلحة وأولويات املقاصد املذكورة ،إذ أنه قد تتعارض
املصاحل واملفاسد على حنو مركب يستدعي تقدير حجم املصلحة أو املفسدة واملقارنة قبل احلكم .والقواعد
اجلامعة يف هذا الباب تشمل التايل :درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة ،وتغتفر املفسدة القليلة جللب مصلحة
كبرية ،وتفوت أدىن املصلحتني ،وتدرأ أكرب املفسدتني.
المفهوم الثاني :التيسير:
دلت النصوص الكثرية من كتاب اهلل وسنة املصطفي صلى اهلل عليه وسلم أن التيسري والتخفيف على
الناس أوىل من التشديد .قال تعاىل( :يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر) ،وقال( :يريد اهلل أن خيفف
عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاً) ،وقال( :ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج) .وقال صلى اهلل عليه وسلم" :خري
دينكم أيسره" ،و"أحب األديان إىل اهلل احلنيفية السمحة" ،وقال جابر بن عبد اهلل :كان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يف سفر ،فرأى زحاما ورجالً قد ظلل عليه ،فقال" :ما هذا؟" فقالوا :صائم ،فقال" :ليس يف الرب
الصيام يف السفر" .وحني بعث صلى اهلل عليه وسلم أبا موسى ومعاذ إىل اليمن أوصامها بقوله" :يسرا وال تعسرا
وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا" .وروى عن أنس أنه صلى اهلل عليه وسلم قال" :يسروا وال تعسروا ،وبشروا وال
تنفروا".
وكان صلى اهلل عليه وسلم يشدد النكري على من يرهق الناس ويشدد عليهم ،فعن أيب مسعود

األنصاري :أن رجال قال :واهلل يا رسول اهلل ،إين ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن ،مما يطيل بنا .قال:
فما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف موعظة أشد غضبا منه يومئذ! مث قال" :إن منكم منفرين ،فأيكم
ما صلى بالناس ،فليتجوز فإن فيهم الضعيف ،والكبري ،وذا احلاجة" .ويقول خادمه وصاحبه أنس :ما صليت
وراء إمام قط أخف صالة ،وال أمت صالة من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وإن كان ليسمع بكاء الصيب،
فيخفف ،خمافة أن تفنت أمه .وعنه أنه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قال" :إين ألدخل يف الصالة ،وأنا أريد إطالتها،
فأمسع بكاء الصيب ،فأجتوز يف صاليت ،مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" .وعن ابن هريرة رضي اهلل عنه عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا ،وقاربوا ،وأبشروا،
27

واستعينوا بالغدوة والروحة ،وشيء من الدجلة".
وإذا كان مبدأ التيسري قد تقرر ،فالسؤال اآلن هو :ما هو الضابط الذي مينع أن يتحول التيسري إىل
تسيب واحنراف ال قدر اهلل؟ وجند اجلواب يف حديث عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها" :ما خري رسول اهلل
27
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صلى اهلل عليه وسلم بني أمرين ،إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثاً ،فإذا كان إمثاً كان أبعد الناس عنه" .وهذا نص
واضح على أولوية التيسري يف االختيارات مجيعاً ونص واضح كذلك على أن الضابط لذلك هو جتنب اإلمث ،فإن
كان االختيار بني أمرين ليس فيهما إمث فاأليسر أوىل ،وإن كان يف أحدمها إمث سقط من األولوية .ونرى هنا أنه
يف سياق الرتجيح بني األقوال الفقهية البد من حتديد مفهوم "التعبد" حىت نتجنب اإلمث -والعياذ باهلل -يف
االختيار بني األقوال املختلفة.
المفهوم الثالث :التعبد:
روى البخاري يف كتاب مواقيت الصالة ومسلم يف باب أوقات الصلوات اخلمس عن أيب مسعود األنصاري :أن
جربيل عليه السالم نزل فصلى فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث صلى فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم مث صلى فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث صلى فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث صلى
فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث قال هبذا أمرت" 28.وكما أُمر صلى اهلل عليه وسلم أن يتعبد كما أراه
جربيل ،فقد أمجع املسلمون أن يف الشرع أحكاماً يلزم املسلم اتباعها تعبداً ،مثل عدد ومواقيت الصلوات
املفروضة املذكورة يف هذا احلديث ،أي أنه يلزم املسلم عني ما ورد فيها عن الشارع بصرف النظر عن احلر َكم
والعلل وبصرف النظر عن اختالف الزما ن واألحوال .وال ينكر أصل األحكام التعبدية يف اإلسالم إال من كان
تصوره اإلمياين خلل كبري.
يف ّ

لكن هناك خالفاً بني األصوليني يف جمال هذه األحكام التعبدية ومنهج التعرف عليها ،وهو خالف له أثره يف
و ّ
االختيار بني األقوال ،وهو فيما يبدو يل ناتج عن خالفهم يف القياس بني منكري القياس ومؤيديه بدرجات
خمتلفة ،أي بني املكثرين من التعليل والتفريع واملقلّني املتحفظني .أما منكرو القياس وعلى رأسهم الظاهرية فهم
يعتربون أن كل األحكام اليت وردت عن اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم تعبديات ،على املسلم اتباع ظواهرها
وصورها بغض النظر عن ما يبدو للعقل من رح َكمها ومقاصدها ،وال يصح أن يقاس عليها غريها .يقول ابن
حزم" :مسألة :وال حيل القول بالقياس يف الدين وال بالرأي ،ألن أمر اهلل تعاىل عند التنازع بالرد إىل كتابه وإىل
رسوله صلى اهلل عليه وسلم قد صح ،فمن رد إىل قياس وإىل تعليل يدعيه أ و إىل رأي فقد خالف أمر اهلل تعاىل
املعلق باإلميان" 29.ويقرتب من منهج الظاهرية هذا من ال ينكرون التعليل لألحكام وال القياس عليها ولكنهم ال

28

صحيح البخاري – كتاب مواقيت الصالة ج 1:ص ،195:وصحيح مسلم – باب أوقات الصلوات اخلمس ج 1:ص425:

29

احمللى – ابن حزم ج 1:ص56:
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يتوسعون يف التعليل وال القياس تورعاً ،فال خيالفون ظواهر النصوص حبال ،وال يكادون يقيسون إال ما ثبت علته
نصاً.

وهناك العلماء الذين يعللون األحكام – على اختالف مسالكهم يف التعليل – إىل حيث انتهت مدارك
عقوهلم ،فإن قصرت عقوهلم عن إدراك علة احلكم ردوا األمر إىل اهلل تعاىل إمياناً وتصديقاً واعتربوا التكليف
عبادة حمضة ،أي املقصود منها االتباع والتعبد ،وهذا رأي أغلب األئمة اجملتهدين 30.فمثالً ،يقول الشافعي:

" التعبد وجهان ،فمنه تعبد ألمر أبان اهلل عز وجل أو رسوله سببه فيه أو يف غريه من كتابه أو سنة رسوله فذلك
الذي قلنا به وبالقياس فيما هو يف مثل معناه ،ومنه ما هو تعبد ملا أراد اهلل عز شأنه مما علمه  ...ومل نعرف يف
31
شيء له معىن فنقيس عليه وإمنا قسنا على ما عرفنا".
وهذه الطائفة من األحكام اليت قُصد هبا التعبد احملض هلا أولوية يف التنفيذ بصرف النظر عن الظروف
واملستجدات ،وال جيوز تبديلها بالرأي باتفاق العلماء .يقول ابن العريب مثالً" :األقوال املنصوص عليها يف
الشريعة ال خيلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد مبعناها ،فإن كان التعبد وقع بلفظها فال جيوز تبديلها ،وإن
32
وقع التعبد مبعناها جاز تبديلها مبا يؤدي ذلك املعىن وال جيوز تبديلها مبا خيرج عنه".
ولكن السؤال هنا هو كيف نفرق بني األحكام اليت قصد هبا التعبد احملض واألحكام اليت جيوز فيها التعليل
والقياس على املعىن؟ فالكثري من أحكام الشريعة مش َكل ال نستطيع القطع إذا كان األصل فيه االتباع احملض أو
التعليل بالعلل واملقاصد ،مثل العديد من عقود البيع ومسائل الزكاة 33.والرجوع إىل ما أدخله الفقهاء على
اختالف مذاهبهم يف باب العبادات احملضة يكشف عدم وجود منهجية ثابتة لتحديد هذه األحكام ،حىت إن
أبا الوليد ابن رشد اهتم بعض الفقهاء بادعاء التعبد يف بعض األحكام كوسيلة لالنتصار يف املناظرات ،فقال:
"وإمنا يلجأ الفقيه إىل أن يقول عبادة إذا ضاق عليه املسلك مع اخلصم فتأمل ذلك فإنه ّبني من أمرهم يف أكثر
34
املواضع".
30
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بيروت ،بدون تاريخ ج 3:ص ،200:وعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي ،األشباه والنظائر ،دار الكتب
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صنف حتت أبواب العبادات وما
وقد حاول الشاطيب يف موافقاته حتديد هذه املسائل نظرياً بالتفريق بني ما ُ
صنف حتت أبواب العاديات أو املعامالت ،فقال" :األصل فيها (أي العبادات) التعبد دون االلتفات إىل املعاين
ُ
واألصل فيها أن ال يقدم عليها إال بإذن إذ ال جمال للعقول ىف اخرتاع التعبدات فكذلك ما يتعلق هبا من
الشروط ،وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم املنافاة ألن األصل فيها اإللتفات إىل املعاين دون التعبد
35
واألصل فيها اإلذن حىت يدل الدليل على خالفه".

وهذا التفريق ليس على إطالقه ،فبعض األحكام اليت صنفت حتت باب العبادات – مثل أحكام الزكاة – جماهلا
العباد ،وهو ما يقتضي أن تدور مع متغرياهتم وظروفهم لتحقيق املقاصد االجتماعية املنشودة ،وبعض األحكام
اليت صنفت حتت باب املعامالت أو العاديات – مثل مهر الزوجة وعدة املطلقة وحرمة الربا وغريها – ال يعللها
العلماء بل يعتربوهنا أشكاالً من العبادات احملضة.

وقد اقرتح الشاطيب يف نفس السياق وسيلة أخرى للتفريق بني العبادات احملضة وغريها ،فقال" :وإذا كان معلوماً
من الشريعة يف مواطن كثرية أن َمثّ مصاحل أخر غري ما يدركه املكلف ال يقدر على استنباطها وال على التعدية هبا
يف حمل آخر إذ ال يعرف كون احملل اآلخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة ألبتة ،مل يكن إىل اعتبارها يف
القياس سبيل فبقيت موقوفة على التعبد احملض" 36،ويقول يف موضع آخر" :التعبد راجع إىل عدم معقولية املعىن
وحبيث ال يصح فيه إجراء القياس وإذا مل يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده ال
يتعدى  ..وأيضا فلو فرضنا أن عدم معقولية املعىن ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده
الشارع فيكفي يف ذلك عدم حتق ق الرباءة منه وعدم حتقق الرباءة موجب لطلب اخلروج عن العهدة بفعل مطابق

ال بفعل غري مطابق" 37.وهو ما يعين أن اجلهل هو وسيلة العلم هنا ،فجهلنا بالعلة و"عدم معقولية املعىن الذي
يقاس عليه" هو الذي يرشدنا إىل العبادات احملضة.
وللقرايف تفريق إضايف بني حكم املعامالت الذي هو حق خالص هلل تعاىل وهو بالتايل تعبدي ،وبني غريه من
األحكام ،فقال إنه احلكم الذي "ليس للعباد حق إسقاطه" 38،مثل حرمة الربا وإن تراضى الطرفان ،وأداء الزكاة
وإن مل يوجد فقري ،ودفع املهر ولو الشيء اليسري وإن تنازلت الزوجة ،وهكذا.
واخلالصة أن األصل فيما أورده العلماء حتت أبواب العبادات التعبد خاصة ما ال يعقل معناه ومل يتعلق بالعباد،
واألصل ف يما ورد حتت أبواب املعامالت الدوران مع العلل واملقاصد إال ما ال يعقل معناه مما قصرت عنه أفهام
35

املوافقات – الشاطيب ج 1:ص285:

36

املوافقات – الشاطيب ج 2:ص314:

37

نفس املصدر السابق ص319:

38

الفروق – القرايف – الفرق احلادي والعشرين
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املستنبطني ،أو عُقل معناه مث دلت النصوص على أنه ليس للعباد حق إسقاطه والتنازل عنه .فإذا غلب على ظن
حيل له إال أن يثبت احلكم مع هذا املقصد بصرف
الفقيه أن حكماً ما املقصود منه هو التعبد احملض ،فإنه ال ّ
النظر عن ما يظن هو أنه أيسر على العباد أو حيقق مصاحلهم أو يدرأ املفاسد عنهم.
وبعد هذه التطوافة مع مفاهيم رأينا أمهيتها يف وضع إطار نظري لفقه األولويات وحتديد ضوابطه ،نعرض فيما
يلي للحاالت الثالثة اليت ذكرناها آنفاً يف اختالف األقوال ونقدم أمثلة توضيحية عليها.

الحالة األولى :اختالف األقوال في النوازل المسكوت عنها
مصطلح "املسكوت عنه" يقصد به أهل العلم املسائل اليت ليس فيها نص تفصيلي يتناوهلا بشكل مباشر ،ال يف
ر
ين
كتاب اهلل تعاىل وال يف سنة احلبيب صلى اهلل عليه وسلم .وأصل هذا املصطلح ما ورد عن أيب ثعلبة اخلُ َش ّ
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :إن اهلل َّ
حدودا فال تعتدوها ،وفرض فرائض فال
حد
ً
وحرم أشياء فال تنتهكوها ،وترك أشياء من غري نسيان من ربكم ولكن رمحة منه لكم فاقبلوها ،وال
تضيعوهاَّ ،
39
تبحثوا عنها».
واحلديث يفيد أيضاً أن القصد اإلهلي من هذا الرتك أو السكوت عن هذه األشياء هو الرمحة بنا ،وذلك يف عدة
صور ،منها أن ال يؤدي سؤال الصحايب للنيب صلى اهلل عليه وسلم أن حيرم يف دين اهلل شيء أو يفرض بسبب
مسألته .ففي احلديث املتفق عليه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالَّ « :
إن أعظم املسلمني يف املسلمني

فحِّرم عليهم من أجل مسألته» 40.ويف احلديث الذي رواه
ُج ًرما ،من سأل عن شيء مل ُحيّرم على املسلمنيُ ،
ض عليكم
الناس إن اهلل قد فَـَر َ
مسلم عن أيب هريرة ،قال :خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال« :أيها ُ
احلج فحجوا» فقال رجل :أيف كل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حىت قاهلا ثالثًا ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم« :لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم» مث قال« :ذروين ما تركتكم ،فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة
41
سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه».

39

رواه الحاكم في المسـتدر ( ،)7266وسـكت عنـه الـذهبي فـي التلخـيص ،ولـم يعقـب السـيوطي عليـه فـي الجـام الكبيـر 1 ،ص .166

وحسَّنه النووي والسمعاني.
40
رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص؛ البخاري ( )7289ومسلم ( .)2358والجرم في هذا الحديث ـ في أصح قولي العلماء ـ هو

اإلثم.
41
صحيح مسلم ( )1337والرجل السائل في هذا الحديث هو األقرع بن حابس كما قال النووي في شرحه على مسلم.

11

ومثله قوله صلى اهلل عليه وسلم « :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ،مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه
42
حبوا».
الستهموا ،ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو ً

وللسكوت التشريعي مقاصد أخرى متعددة ذكرها العلماء 43،منها جتنيب السائل مساع ما يكرهه ،كما يف
حديث أنس بن مالك أن رجالً سأل النيب صلى اهلل عليه وسلمَ :م ْن أيب؟ قال« :أبوك فالن» ،فنزلت {يا أيها
الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تـُْب َد لكم تسؤكم} 44.ومنها أن الصحابة رمبا شقوا على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم بكثرة أسئلتهم كما يف حديث ٍ
أنس أن الناس سألوا نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت ْ
أح َف ْوهُ
باملسألة 45،ومنها منع املشقة ورفع احلرج كما يف حديث تأخري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لصالة العشاء
ت لوال أن أشق على أميت» ،ويف
يوما حىت نام النساء والولدان ،فخرج وهو ميسح املاء عن شقه يقول« :إنه ل ْلوقْ ُ
ً
46
رواية مسلم« :لوال أن يثقل على أميت لصليت هبم هذه الساعة» .ومنها التخفيف عن األئمة بعده كمثل
قوله صلى اهلل عليه وسلم كما روى أبو هريرة أنه قال« :لوال أن أشق على أميت ما قعدت خلف سرية ولوددت
47
أين أقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل».
ومن أهم مقاصد السكوت التشريعي -وأكثرها تعلقاً هبذا العصر ومبوضوع هذا البحث يف الرتجيح بني أقوال
العلماء -ترك احلرية للمسلمني يف تنظيم شؤوهنم العملية مع تغري األحوال وتبدل األعصار حسب املعاين
واملقاصد واملصاحل .كتب الدكتور حممد سليم العوا يف حبث له عن مقاصد السكوت التشريعي يقول:
السكوت التشريعي هنا يكون حمق ًقا ملقصد حرية املسلمني يف تنظيم شؤوهنم السياسية واالجتماعية
تنظيما توائم به بني ثوابت اإلسالم وبني متغريات العصور اليت ال تتوقف عن دعوة
واالقتصادية وغريهاً ،
العلماء إىل اجتهادات جديدة تستجيب حلاجات الناس املتجددة  ...إن املقرر عند علمائنا أن
النصوص متناهية ،فقد توقف الوحي وحتددت موارد السنة ،بانتقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل
دائما  ...والذي يظهر للمتتبع
الرفيق األعلى .وأن النوازل أو الوقائع غري متناهية ،بل هي متجددة ً

42

متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري ( )615و( )654و( )721و()2689؛ ومسلم (.)437

43

كتــب الــدكتور محمــد ســليم العـوا فــي هــذا الموصــوع رســالة صــغيرة جامعــة .ارجـ  :محمــد ســليم العـوا ،مقاصــد الســكوت التشـريعي ،مركــز

دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لندن.2007 ،
44
متفق عليه ،البخاري ( )93و( )4621و( )6486و()7295؛ ومسلم ( .)2359سورة المائدة آية .110
45
متفق عليه من حديث أنس بن مال  .البخاري ( )6362و()7089؛ ومسلم (.)2359
46
البخاري عن ابن عباس ( ،)571وعن عبد اهلل بن عمر ()7239؛ ومسلم عن عبد اهلل بن عمر ( )639وعن عائشة (.)638
47
البخاري ،الحديث رقم (.)36
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ملواضع التشريع ،ومستجدات الواقع ،أنه لوال السكوت التشريعي لتعذر ،أو تعسر ،بناء نظم احلياة
48
على أساس من الشريعة اإلسالمية ،واستصحاب فقهها.
وبالتايل فاملنهج األمثل للتعامل مع تلك القضايا املسكوت عنها يف النصوص الشرعية هو الرجوع للمعاين العامة
واملقاصد العليا واملصاحل املعتربة ،وهذه أمثلة ثالثة تقع حتت هذا الصنف نضرهبا هنا لبيان أمهية فقه األولويات
يف هذا الباب.
المثال األول :مسألة توسيع المسعى بين الصفا والمروة
هذه مسألة تقع حتت مساحة "السكوت التشريعي" إذ مل يرد فيها نص شرعي يف الكتاب وال السنة
على صاحبها الصالة والسالم ،ومل تستدع الظروف يف الزمان السابق حبثها .وقد دعت إىل تلك التوسعة كثرة
أعداد الذين يسعون يف عصرنا هذا وتضرر الناس بالزحام ضرراً زادت معه احتماالت الكوارث ال قدر اهلل،
وأدى بأويل األمر إىل سؤال العلماء يف هذا .وقد اختلف العلماء يف التوسيع اجلديد الذي صنعته اململكة العربية
السعودية مؤخراً بني جميز ومانع ،فالذين منعوا رأوا االقتصار على السعي بني اجلبلني عرضاً وطوالً كما كان
معروفاً إىل هذا العقد ،وأن العرض ال يتسع ليشمل املسعى اجلديد ،وغالبية هيئة كبار العلماء باململكة العربية
السعودية إضافة إىل علماء آخرين كانوا من املانعني ،منهم الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان ،والشيخ عبداهلل بن
عبد الرمحن الغديان ،والشيخ صاحل بن حممد اللحيدان ،الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهلل آل الشيخ ،والشيخ عبد
العزيز بن باز ،والشيخ عبد الرمحن الرباك ،والشيخ عبدالكرمي اخلضري ،غريهم .وكانت حجة املانعني أنه ثبت
تارخيياً أن عرض املسعى ستة وثالثون ذراعاً تقريباً وهو عرض املسعى احلايل بعد آخر توسعة حصلت له منذ
عقود  ،وأن اجلدار القائم وضع بفتوى من مفيت اململكة آنذاك الشيخ حممد بن إبراهيم بعد أن كلف جلنة عاينت
49

املوقع وحددت عرض الصفا .كتب الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل يقول:
ال بأس بالسعي يف بعض دار آل الشييب واألغوات املهدومتني هذه األيام توسعة ،وذلك البعض الذي
يسوغ السعي فيه هو ما دفعه امليل املوجود يف دار آل الشييب إىل املسعى فقط وهو األقل ،دون ما
دفعه هذا امليل إىل جهة بطن الوادي مما يلي باب الصفا وهو األكثر؛ فإنه ال يسوغ السعي فيه ،فبعد
صحيحا ،وأفتيت مبقتضاه ...
الوقوف على هذا املوضع يف عدة رجال من الثقات رأيت هذا القرار
ً

48

محمد سليم العوا ،مقاصد السكوت التشريعي ،مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لندن .2007 ،ص .35-30

49

جمموعة من العلماء ،حبوث ودراسات حول توسعة املسعى ،موقع صيد الفوائد ،املكتبة األلكرتونية ،ملف أضيف يف .1429-4-27
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ولو فتحت أبواب االقرتاحات يف املشاعر ألدى ذلك إىل أن تكون يف املستقبل مسرحاً لآلراء ،وميداناً
50

لالجتهادات ،ونافذة يوجل منها لتغيري املشاعر وأحكام احلج ،فيحصل بذلك فساد كبري.
وهذه الفتوى تقصر املسعى على العرض املذكور وترفض كل توسيع آخر مستندة على احلكم بالذرائع ،أي سد
ذريعة تغيري املشاعر وأحكام احلج إذا فتح الباب لالجتهاد يف املشاعر ،وهو اعتبار مهم وحتسب مشكور
للحفاظ على معامل الشريعة وشعائر اإلسالم.
ولكن الذرائع كما تسد تفتح ،وليس السد بأوىل من الفتح على إطالقه وال العكس ،وإمنا األوىل هو حتقيق
التوازن بني سد الذرائع لدرء املفاسد وفتحها لتحقيق املصاحل ،وذلك حسب مقارنة حجم وعظم املفاسد
51
مر .وحينما طرح املالكيّة مفهوم فتح ال ّذرائع كإضافة إىل مفهوم س ّد ال ّذرائع،
احملذورة واملصاحل املرجوة – كما ّ
قسم اإلمام القرايف رمحه اهلل األحكام إىل وسائل ومقاصد ورأى أن الوسائل اليت تؤدي إىل مقاصد حمر ٍ
مة يتعني
ّ
ّ
تؤدي إىل مقاصد حسنة يتعني فتحها ويكون هو
س ّدها كما هو مستقر يف علم األصول ،كما أن الوسائل اليت ّ
األوىل شرعاً إذا اقتضت الظروف ذلك 52.وهكذا فإ ّن القرايف ربط احلكم على الوسائل باحلكم على مستوى ما
تؤدي إليه من مقاصد ،واقرتح ثالثة مستويات من املقاصد ،وهي أقبح ،وأحسن ،ووسط أو مستوى حيادي من
ّ
53
القبح واحلسن .وطبّق ابن فرحون املالكي مبدأ فتح الذرائع على عدد من األحكام.

ولكن نقل املانعون للتوسعة أقوال عدد من العلماء ،منها ما ذكره النووي يف اجملموع:
قال الشافعي واألصحاب :ال جيوز السعي يف غري موضع السعي فلو مر وراء موضع السعي يف زقاق
العطارين أو غريه مل يصح سعيه ألن السعي خمتص مبكان فال جيوز فعله يف غريه كالطواف ،قال أبو
علي البندنيجي يف كتابه (اجلامع) :موضع السعي بطن الوادي ،قال الشافعي يف القدمي :فإن التوى
شيئاً يسرياً أجزأه وإن عدل حىت يفارق الوادي املؤدي إىل زقاق العطارين مل جيزئه.
ولكن الذين أجازوا التوسعة الحظوا سكوت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن هذه املسألة وعن بيان ما أطلق عليه
املانعون "موضع السعي" حتديداً ،ورأوا أنه سكوت مقصود بغرض التوسعة على املسلمني والتيسري عليهم ولفتوا

النظر إىل مصلحة احلفاظ على أرواح احلجاج أي حفظ نفوسهم ،وهي مصلحة يف أعلى سلم األولويات –
مر .فمثالً ،كتب الشيخ سلمان العودة يقول:
كما ّ
50

نفس املرجع السابق.
51
 القرايف ،الذخرية ،اجمللد األول ،ص ،153.القرايف ،الفروق (مع حواشيه) ،اجمللد الثاين ،ص ،60.برهان الدين بن فرحون ،تبشريات احلكّام يف أصولالقضيّة ومناهج األحكام ،حترير مجال مرعشلي (بريوت :دار الكتب العلميّة ،)1995 ،اجمللد الثاين ،ص.270.
52
 القرايف ،الذخرية ،اجمللد األول ،ص ،153.القرايف ،الفروق (مع حواشيه) ،اجمللد الثاين ،ص.60.53
 -راجع :ابن فرحون ،تبشريات احلكّام ،اجمللد الثاين ،ص 270.وما يليها.
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عندما حج النيب صلى اهلل عليه وسلم كان معه أزيد من مائة ألف وهؤالء إذا سعوا بني الصفا واملروة
فال شك أهنم سينتشرون يف الوادي يف مساحة هي أوسع من املسعى احلايل ومل يثبت أن النيب صلى
اهلل عليه وسلم هناهم عن جتاوز حد معني ،ومل يكن مث بناء أو جدار حيجزهم  ...وألن الضرورة داعية
إىل هذه التوسعة وال يلزمنا انتظار كارثة تقع داخل املسعى ككارثة نفق املعيصم أو حوادث اجلمرات
حىت نبحث املسألة  ...وقد اختار ويل األمر أحد االجتهادين للمصلحة العامة للحجاج واملعتمرين
نصا صرحيًا ،ولذا فإن الناس يف سعة يف إتباع هذا الرأي ،وال ينبغي تشكيكهم
وهو اجتهاد ال يصادم ًّ
يف صحة حجهم وعمرهتم يف أمر هو من أمور االجتهاد ،أو هنيهم عن أداء املناسك مما يفضي إىل
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تعطيلها حتت ذريعة التشكيك يف املسعى اجلديد.
وعلى هذا فمقتضى فقه األولويات هنا هو طاعة ويل األمر يف احتياره هلذا االجتهاد ملصلحة حفظ نفوس
املسلمني يف نازلة ال نص فيها على أي حال ،واجلريان على ما أصبح عليه الواقع امللموس يف املسعى نفسه،
وذلك لتجنب الفنت وتفريق أمر املسلمني يف شعائرهم.
المثال الثاني :مسألة إحرام ركاب الطائرة إلى جدة منها:
اختلف أهل العلم املعاصرين يف اعتبار مدينة جدة ميقاتاً مكانياً .فبعض العلماء
مكاين للقادمني إليها من البحر أو بالطائرة ،كالشيخ حممد الطاهر بن عاشور،
اخلوجة ،والشيخ عبد اهلل األنصاري ،وجلنة الفتوى باألزهر الشريف يف تصحيحها
احلنفي جبواز تأخري إحرام اآلفاقي إىل جدة .وبعض العلماء قالوا إ ّن جدة ليست

قال إن جدة تعترب ميقات
والدكتور حممد احلبيب بن
لفتوى جعفر بن أيب اللبين
ميقاتاً إال للقادم من غرهبا

مباشرة وهم أهل السواكن يف جنوب مصر ومشال السودان ،كالشيخ عبد اهلل بن محيد ،والشيخ عبد العزيز بن
باز ،والشيخ صاحل بن حممد اللحيدان ،والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين ،وغريهم .ولكن جممع الفقه
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اإلسالمي يف الدورة الثالثة وصل إىل أن جدة ليست ميقات مطلقاً.
وإننا إذا اعتربنا أدلة اجمليزين واملانعني مجيعاً وجدنا أن أصل اخلالف هو عدم وجود نص يف املسألة وأهنا بالتايل
مر ،إذ أن
تدخل حتت مساحة السكوت التشريعي اليت تقصد إىل الرمحة وجتنب املشقة ومراعاة الزمان – كما ّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يعني مواقيت يف اجلو أصالً ألن الطائرات مل تكن متصورة آنذاك ،وال يَصدق على
أهل الطائرات أهنم أتوا ميقاتاً حمدداً لكون اإلتيان هو الوصول للشيء حقيقة ،ومل يرد ما ميكن أن يعترب نص يف
املسألة إال ما ورد يف صحيح البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه ملا شكا إليه أهل العراق أن قرن
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املبهمات يف مسألة كون جدة ميقات ،موقع املسلم ،املوقع العلمي ،ملف أضيف يف .1430-11-13
عبد اهلل الغفيلي ،توضيح َ
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املنازل اليت وقتها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل جند َج ْوٌر عن طريقهم (أي مائلة عن الطريق) ،قال رضي
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اهلل عنه :انظروا إىل حذوها من طريقكم .وقول من قال إن "احملاذاة" تكون أرضاً أو جواً بال فرق هو قول
اجتهادي كذلك مل يبين على نص واضح حىت يكون ملزماً للجميع.

ومقتضى فقه األولويات يف هذه املسألة هو التيسري على الناس ،والذي هو أوىل من التشديد ومقتضى حديث
عائشة رضي اهلل عنها يف اختيارات الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ما مل يكن مثة إمث .ومبا أنه ليس يف املسألة
نص يفيد أن الناس مجيعاً من خارج املذكورين يف احلديث ممن أطلق عليهم "اآلفاقيني" – أهنم البد أن يلتزموا

باملواقيت احملددة أو مبحاذاهتا املكانية الدقيقة حىت ولو كانوا يف مسار هوائي وعلى ارتفاع سحيق – وهي إذن
ليست من مسائل التعبديات املقدرة .هذا باإلضافة إىل أن اإلحرام يف الطائرة مثالً قد ال يتيسر يف الطائرات
الصغرية وال الكبرية ،واليت ال يتوفر فيها إال عدد حمدود من دورات املياه نسبة للمسافرين ،باإلضافة إىل ضيق
تلك الدورات يف الدرجة االقتصادية خاصة ألصحاب البدانة أو الطول من الناس – ضيق فيه صعوبة يف أن
خيلع املرء مالبسه أو أن يستخدم احلوض الصغري احلجم املتوفر فيها لوضوء أو غسل ،مما يسبب حرجاً تتنزه عنه
الشريعة.
المثال الثالث :مسألة حكم طواف الحائض مع نازلة قوانين التأشيرات في الدول الوطنية:

يف العص ر احلديث ظهر مفهوم الدولة الوطنية ،وأصبح هو النظام السائد الذي نراه يف الواقع السياسي
تعرف تلك الدولة ،أال وهي :األرض ذات احلدود
يف عاملنا املعاصر .والدولة الوطنية تقوم على شروط ثالثة ّ

والشعب والسيادة ،مما يتطلب من الذي يسافر من دولة ذات حدود وسيادة إىل دولة أخرى –مبا فيها السعودية
ألداء مناسك احلج -أن حيصل على تأشرية سفر وأن خيضع للقوانني املنظمة لذلك .وتضع اململكة العربية
السعودية كل عام ضوابط على منح تلك التأشريات لتنظيم السفر إليها يف موسم احلج وضمان التوزيع العادل
لفرص احلج بني البالد اليت يفد منها املسلمون أغلبيات كانوا أم أقليات .ولذلك فالذين يسعدهم احلظ بالسفر
إىل اململكة ألداء فريضة احلج ال تتيسر للغالبية العظمى منهم –قانوناً -ال البقاء يف اململكة بعد املوسم ،وال
العودة إليها مىت شاءوا.
هذا النظام السياسي اجلديد له أثر على عدد من املسائل يف فقه احلج ،منها عدم قدرة املرأة اليت حتيض
يف موسم احلج –وهو عدد كبري من النساء يصل إىل عشرات األلوف يف كل موسم حج -عدم قدرهتا على أن
تقيم يف اململكة حىت تؤدي الطواف بعد انتهاء حيضها ولو أرادت ذلك ،وال أن تعود الحقاً ألدائه ولو أرادت
ذلك ،ألن األمر يتطلب تلك التأشريات واإلجراءات والتكاليف اليت أشرنا إليها .وعلى هذا فاملسألة هنا هي
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باحلل الذي تدل عليه النصوص الشرعية إلشكالية عدم طواف احلائض ،أال وهو االحتباس
عدم إمكانية األخذ ّ
أو اإلقامة إىل أن تطهر ،أو حىت العودة ألداء الطواف الحقاً .والسؤال إذن يكون :كيف نتعامل مع الطواف

يف هذه احلالة رغم أنه أمر تعبدي الزم يف ضوء هني النيب صلى اهلل عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت؟
كيف ميكن أن نطبق فقه األولويات حىت نيسر على هذا العدد اهلائل من النساء كل عام إمتام املناسك دون
حرج أو تأمث أو إحباط بسبب شيء مكتوب على بنات آدم ال متلك املرأة له دفعاً؟

وعلى الرغم من أن نظام التأشريات والسفر عرب احلدود الوطنية جديد ،إال أن من علماء السلف من
حبث مسألة عدم متكن املرأة اليت حاضت من االحتباس حىت تطهر ،وفصل يف هذه املسألة بإسهاب اإلمام ابن
القيم رمحه اهلل يف كتابه الشهري إعالم املوقعني ،وننقل هنا بعض ما ذكره هناك لبيان فقه األولويات يف ما ذهب
إليه من رأي .كتب رمحه اهلل يقول:
النيب صلى اهلل عليه وسلم منع احلائض من الطواف بالبيت حىت تطهر وقال اصنعي ما يصنع احلاج
غري أن ال تطويف بالبيت ،فظن من ظن أن هذا حكم عام يف مجيع األحوال واألزمان ومل يفرق بني
حال القدرة والعجز وال بني زمن إمكان االحتباس هلا حىت تطهر وتطوف وبني الزمن الذي ال ميكن
فيه ذلك ،ومتسك بظاهر النص ،ورأى منافاة احليض للطواف كمنافاته للصالة والصيام ،إذ هنى
احلائض عن اجلميع سواء ومنافاة احليض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصالة .ونازعهم يف ذلك
فريقان :أحدمها صحح الطواف مع احليض ومل جيعلوا احليض مانعاً من صحته بل جعلوا الطهارة واجبة
جترب بالدم ويصح الطواف بدوهنا كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأمحد يف إحدى الروايتني عنه وهي
أنصهما عنه ،وهؤالء مل جيعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصالة ارتباط الشرط باملشروط بل
جعلوها واجبة من واجباته وارتباطها به كارتباط واجبات احلج به يصح فعله مع اإلخالل هبا وجيربها
الدم ،والفريق الثاين جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشرتاطها مبنزلة وجوب السرتة واشرتاطها بل مبنزلة
سائر شروط الصالة وواجباهتا اليت جتب وتشرتط مع القدرة وتسقط مع العجز قالوا وليس اشرتاط
الطهارة للطواف أو وجوهبا له بأعظم من اشرتاطها للصالة فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها يف
الطواف بالعجز عنها أوىل وأحرى .قالوا :وقد كان يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين
حتتبس أمراء احلج للحيض حىت يطهرن ويطفن ،وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف شأن صفية
وقد حاضت :أحابستنا هي؟ قالوا :إهنا قد أفاضت ،قال :فلتنفر إذاً .وحينئذ كانت الطهارة مقدورة هلا
ميكنها الطواف هبا فأما يف هذه األزمان اليت يتعذر إقامة الركب ألجل احليض فال ختلو من مثانية أقسام
...
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مث ذهب ابن القيم رمحه اهلل يفصل بإسهاب يف احلاالت املنطقية الثمانية لتصرف احلائض يف هذا املقام حيث
تغري الزمان وتعذرت "إقامة الركب" ،وهو احلال الذي جنده يف عصرنا حيث تتعذر اإلقامة لفرتة أطول لغري
املواطنني يف دول جملس التعاون اخلليجي بل ويتعذر الرجوع إىل احلج يف املستقبل عند أغلب احلجاج نظراً
لظروف السفر والتأشرية والتكاليف املتعلقة هبما وغريها من االعتبارات املعاصرة اليت ال مفر منها ،كما ذكر.
وهلذا فقد انتهى ابن القيم رمحه اهلل إىل اختيار الرأي الذي يسمح للحائض يف هذه احلالة حتديداً بالطواف.

كتب يقول:
تطوف بالبيت واحلالة هذه وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول املسجد مع احليض والطواف معه،
وليس يف هذا ما خيالف قواعد الشريعة بل يوافقها كما تقدم إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط
بالعجز عنه وال واجب يف الشريعة مع عجز وال حرام مع ضرورة  ...وسر املسألة ما أشار إليه صاحب
الشرع بقوله إن هذا أمر كتبه اهلل على بنات آدم ،وكذلك قال اإلمام أمحد :هذا أمر بليت به نزل
عليها ليس من قبلها .والشريعة قد فرقت بينها وبني اجلنب كما ذكرناه فهي أحق بأن تعذر من اجلنب
الذي طاف مع اجلنابة ناسيا أو ذاكرا فإذا كان فيه النزاع املذكور فهى أحق باجلواز منه فإن اجلنب
ميكنه الطهارة وهي ال ميكنها فعذرها بالعجز والضرورة أوىل من عذره بالنسيان فإن الناسي ملا أمر به
من الطهارة والصالة يؤمر بفعله إذا ذكره خبالف العاجز عن الشرط أو الركن فإنه ال يؤمر بإعادة
العبادة معه إذا قدر عليه فهذه إذا مل ميكنها إال الطواف على غري طهارة وجب عليها ما تقدر عليه
وسقط عنها ما تعجز عنه كما قال تعاىل( :فاتقوا اهلل ما استطعتم) ،وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" .وهذه ال تستطيع إال هذا وقد أتقت اهلل ما استطاعت فليس
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عليها غري ذلك بالنص وقواعد الشريعة.
وهذا االجتهاد اجلديد من ابن القيم رمحه اهلل هو مقتضى فقه األولويات يف هذه املسألة املسكوت عنها يف
الشرع .فالنصوص الشرعية كانت حلالة غري احلالة وظروف غري الظروف ومل تتصور حالة من ال تستطيع اإلقامة
أياماً معدودة وال حىت العودة على اإلطالق ،واعتبار الطهارة من احليض شرطاً الزماً للطواف يف هذه احلالة
حتديداً فيه حرج واضح .ويف عصرنا هذا تأخذ بعض النساء بفتوى جتيز هلن أخذ حبوب فيها هرمونات صناعية
لتأخري احليض – على الرغم من االحتمال املرتفع ألن تتأثر صحة املرأة سلباً هبذه احلبوب أو أن حيدث هلا
نزيف غزير وطويل األمد بسببها ،كما هو معروف عند النساء .وهلذا فالتيسري أوىل وهذا مقتضى فقه األولويات
يف أولوية التيسري والتخفيف على التعسري والتشديد.
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كانت هذه أمثلة على احلالة األوىل اليت نناقشها يف هذا البحث ،واليت تتعلق بالسكوت التشريعي ،ولكن أحياناً
يكون النص وارداً ومتفق على صحته ولكن ختتلف األقوال يف دالالته ،وهو ما نناقشه تالياً.
الحالة الثانية :اختالف األقوال في دالالت النص الشرعي المتفق عليه
وأما يف حالة اختالف األقوال رغم االتفاق على النصوص الشرعية الواردة يف املسألة ،ففقه األولويات يقتضي
أن يفتح العلماء املعاصرون الباب الختيار القول الذي هو أوفق –كذلك -بالتيسري وحتقيق املصلحة ودرء
املفسدة يف حدود عدم املساس بالتعبديات الثابتة  ،ولو كان من خارج املذهب املعني الذي ينتمي إليه الفقيه.
وهاك مثاالن توضيحيان يقعان حتت هذا الصنف.
المثال األول :مسألة توسيع توقيت رمي الجمار:

هنا يتفق العلماء على النصوص الشرعية اليت يرجعون إليها يف املسألة ،واليت تبني أن النيب صلى اهلل

عليه وسلم رمى اجلمار بعد الزوال ،ولكن األقوال اختلفت يف تعبدية -وبالتايل حتمية -التوقيت ،وقد أثريت
املسألة يف عصرنا بإحلاح بسبب الزحام الشديد والضرر الذي يرتتب عليه ،والذي وصل إىل إزهاق األرواح يف
كوارث بشرية متتابعة .وللشيخ يوسف القرضاوي حبث مستوعب للمسألة بناه على فقه األولويات وبىن عليه
فتوى جبواز الرمي قبل الزوال ننقل منها جزءاً للفائدة .كتب حفظه اهلل يقول:
حمدودا ،فليس أمامنا إال توسيع الزمان ،وهو :إجازة الرمي من الصباح إىل
كبريا ،واملكان
ً
ما دام العدد ً
ما شاء اهلل تعاىل من الليل .وقد أجاز اإلمام أبو حنيفة الرمي يوم النفر من مىن من الصباح ،فريمي ،مث
حيزم أمتعته لينـزل إىل مكة .وإذا كان معظم الناس يتعجلون يف يومني ،كما قال تعاىل{ :فمن تعجل يف

يومني فال إمث عليه ،ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقى} البقرة 203 :فلم يبق إال يوم واحد ،هو اليوم
الثاين من أيام النحر .وقد قال ثالثة من كبار األئمة جبواز الرمي قبل الزوال يف األيام كلها ،وهم :عطاء
فقيه مكة وفقيه املناسك وأحد فقهاء التابعني ،وطاووس فقيه اليمن وأحد فقهاء التابعني ،وهو وعطاء
من تالميذ َح ْرب األمة عبد اهلل بن عباس ،وكذلك هو رأي أيب جعفر الباقر من أئمة أهل البيت وفقهاء

األمة املعتربين .بل قال هذا بعض املتأخرين من فقهاء املذاهب من الشافعية واملالكية واحلنابلة ،وهو
رواية عن اإلمام أمحد .وهم مل يروا ما رأينا من الزحام ،وموت الناس حتت األقدام ،فكيف لو شهدوا
ما شهدنا؟ لقد قرر احملققون من علماء األمة :أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان وحال اإلنسان،
وكلنا يؤمن هبذه القاعدة ويرددها ،ويعدها من حماسن هذه الشريعة ،فما لنا ال نطبقها ،وهذا أواهنا؟
ومما يؤكدها :أن هذه امللة حنيفية مسحة ،وأهنا قامت على اليسر ال على العسر ،ومل جيعل اهلل يف هذا
19

الدين من حرج  ...وقد استدل بعض العلماء بقوله تعاىل( :واذكروا اهلل يف أيام معدودات ،فمن تعجل
يف يومني فال إمث عليه) ،قالوا  :واليوم باتفاق يبدأ من الصباح ،بعد الفجر ،أو بعد الشمس .وقد رمى
النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم النحر مجرة العقبة يف الصباح ،ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ،وهو
خارج لصالة الظهر .وهلذا كان الرمي بعد الزوال سنة عنه ،ولكن مل يأت هني منه عليه الصالة
والسالم عن الرمي قبل ذلك .على أن الرمي ليس من أساسيات احلج ،فهو يتم بعد التحلل الثاين من
اإلحرام باحلج ،وجتوز فيه النيابة للعذر ،وأجاز فقهاء احلنابلة أن يؤخر الرمي كله إىل اليوم األخري .وكل
59

هذا يدل على التسهيل فيه ،وعدم التشديد.
وهذه الفتوى نرى فيها تطبيقاً حسناً لفقه األولويات خاصة أولوية التيسري على الناس وأولوية حفظ النفوس يف
منظومة املصاحل الشرعية ،ذلك ألن التوقيت يف حد ذاته ليس تعبدياً ومل يرد هني شرعي عن الرمي يف وقت
آخر ،وبالتايل فتجنب املشقة ورفع الضرر هو املعيار السليم للحكم يف هذه املسألة.

المثال الثاني :مسألة ركنية السعى بين الصفا والمروة:
وهذه مسألة أخرى النص الشرعي فيها ال خالف عليه .قا ل تعاىل( :إن الصفا واملروة من شعائر اهلل فمن حج
أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما) ،ولكن اختلف العلماء يف احلكم نفسه للسعي بني الصفا واملروة،
60

وكان اخلالف على ثالثة آراء .الرأي األول ذهب إليه ابن عمر وجابر وعائشة رضي اهلل عنهم ،ومالك
والشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني عنه – ذهبوا إىل أن السعي ركن من أركان احلج ،حبيث لو ترك احلاج
السعي بني الصفا واملروة بطل حجه وال جيرب بدم وال بشيء .واستدلوا مبا رواه البخاري من حديث عروة قال:
سألت عائشة رضي اهلل عنها فقلت هلا :أرأيت قول اهلل تعاىل( :إن الصفا واملروة من شعائر اهلل فمن حج أو
اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما) ،فواهلل ما على أحد جناح أن ال يطوف بالصفا واملروة؟ قالت :بئسما
قلت يا ابن أخي ،إن هذه لو كانت كما ّأولتها عليه ،كانت ال جناح عليه أن ال يطوف هبما ،ولكنها أنزلت يف
أهل يتحرج أن
االنصار ،كانوا قبل أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدوهنا عند املشلل ،فكان من ّ
يطوف بالصفا واملروة ،فلما أسلموا سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك ،قالوا :يا رسول اهلل إنا كنا
59

يوسف القرضاوي ،فتوى حول الكوارث املتكررة يف رمي اجلمرات ،موقع القرضاوي ،ملف أضيف يف .2004-12-25
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السنّة (القاهرة :دار الفتح لإلعالم العريب ،)1994 ،ص .713-710
السيّد سابق ،فقه ّ
راجع التفاصيل ومراجع إضافية يفّ :
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نتحرج أن نطوف بني الصفا واملروة ،فأنزل اهلل تعاىل( :إن الصفا واملروة من شعائر اهلل)  -اآلية .قالت عائشة
رضي اهلل عنها :وقد سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الطواف بينهما فليس الحد أن يرتك الطواف بينهما.
وروى مسلم عن عائشة أيضاً أهنا قالت :طاف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وطاف املسلمون (تعين بني
الصفا واملروة) فكانت سنة ،ولعمري ما أمت اهلل حج من مل يطف بني الصفا واملروة.
وروى ابن ماجه وأمحد والشافعي عن حبيبة بنت أيب جتراه قالت :دخلت مع نسوة من قريش دار آل أيب حسني
ننظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يسعى بني الصفا واملروة وإن مئزره ليدور يف وسطه من شدة
سعيه ،حىت إين ألقول :إين ألرى ركبتيه  ،ومسعته يقول" :اسعوا  ،فإن اهلل كتب عليكم السعي".
ولكن ذهب ابن عباس وأنس وابن الزبري وابن سريين ويف رواية عن أمحد إىل رأي ثالث مفاده أنه سنة ال جيب
برتكه شئ ،واستدلوا بقوله تعاىل( :فال جناح عليه أن يطوف هبما) ،ونفى اجلناح دليل على عدم الوجوب
واإلباحة فقط ،ولكن ثبتت سنيته عندهم بقوله تعاىل( :من شعائر اهلل) ،وقاسوا عدم ركنيته على الرمي.
مث ذهب أبو حنيفة والثوري واحلسن إىل أنه واجب وليس بركن ،أي واجب ولكن ال يبطل احلج أو العمرة
برتكه ،ومن تركه فعليه دم .ورجح صاحب املغين هذا الرأي فقال:
وهو أوىل ألن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب ال على كونه ال يتم الواجب إال به ،وقول
عائشة رضي اهلل عنها يف ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة ،وحديث بنت أيب جتراه قال
ابن املنذر يرويه عبد اهلل بن املؤمل وقد تكلموا يف حديثه ،وهو يدل على أنه "مكتوب" ،وهو الواجب.
وأما اآلية فإهنا نزلت ملا حترج ناس من السعي يف االسالم ملا كانوا يطوفون بينهما يف اجلاهلية ألجل
صنمني كانا على الصفا واملروة.
وم قتضى االختيار بني هذه األقوال الثالثة يف ضوء فقه األولويات هو اختيار الرأي الثالث .ذلك ألن النص
الشرعي على أن السعي من "شعائر اهلل" وأنه "كتب على املسلمني" جيعله أمر تعبدي الزم ال يصح فيه النزول
به إىل مرتبة "اإلباحة" أو حىت "السنة" كما ظهر يف بعض اآلراء .ولكن مقتضى التيسري واعتبار الواقع هو
األخذ بالرأي أنه ليس ركناً الزماً للحج وأنه جيرب بالدم إذا فات ،خاصة مع الزحام الشديد واحتمال أن يفوت
يطوفوا بني الصفا واملروة ،فإلزامهم بالدم أوىل من إبطال حجهم ،يف ضوء أن
بعض احلجاج عمداً أو سهواً أن ّ
النصوص الشرعية حتتمل هذا التأويل.
وننتقل إىل مناقشة احلالة الثالثة ،واليت فيها نصوص شرعية تعارضت دالالهتا على حنو أدى إىل اختالف األقوال
وتعني الرتجيح بينها يف ضوء فقه األولويات.
الحالة الثالثة :اختالف األقوال بسبب تعارض األدلة
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السبب الثالث الختالف األقوال مما ذكرناه يف هذا البحث فهو ما أطلق عليه العلماء "التعارض بني
النصوص" .ولكن "التعارض" هذا على ضربني خيتلفان يف طريقة التعامل معهما ،أال ومها :التعارض احلقيقي أو
التناقض املنطقي ،والتعارض الظاهري أو التناقض يف ذهن الفقيه ال يف نفس األمر .فالتعارض لغةً مصدر من
باب التفاعل ،فإذا قيل تعارض شيئان ،فاملعىن أهنما تشاركا يف التعارض .والتعارض مأخوذ من العُرض أي
الناحية أو اجلهة ،فاملتعارضان كأهنما يقفان كل منهما يف وجه اآلخر فيتمانعان ،أي مينع كل منهما ومنه قوله
61
ضةً رأل َْميَانر ُك ْم  ،أي ال جتعلوا احللف باهلل مانعاً بينكم وبني ما يقربكم إليه
﴿وَال َْجت َعلُوا اللَّ َه عُ ْر َ
تعاىلَ :
62
سبحانه وتعاىل .أما يف اإلصطالح ،فيستخدم التعارض إذا متانع دليالن شرعيان من اآليات أو األحاديث
أو األقيسة.
مجيعا على التفريق بني نوعني خمتلفني من التعارض وإن اختلفت
وقد اتفق املنطقيون واألصوليون واحمل ِّدثون ً
64
63
مسمياهتم هلما .النوع األول هو :التعارض يف نفس األمر ،ويُطلق عليه أيضاً التناقض املنطقي،
67
66
65
والتعارض احلقيقي ،والنوع الثاين هو :التعارض يف نظر اجملتهد ،أو ذهن العامل ،ويطلق عليه أيضاً
69
68
التعارض الظاهري ،واالختالف.
السر ْخسي بقوله" :تقابل احلجتني املتساويتني على وجه
أما التناقض املنطقي ،أو التعارض يف نفس األمرَّ ،
فعرفه َ
70
يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه األخرى ،كاحلل واحلرمة ،والنفي واإلثبات" .وقد شرح الغزايل التناقض
بقوله" :لكل قضية نقيض يف الظاهر خيالفها باإلجياب والسلب ،ولكن إذا تقامستا الصدق والكذب مسيتا
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متناقضتني".

71

وتقاسم الصدق والكذب معناه أنه إذا كانت قضية منهما صادقة فاألخرى كاذبة بالضرورة،

وإذا كان لون املساحة األوىل أبيض فلون املساحة الثانية أسود بالضرورة ويف منطق كل ذي عقل.
مث وضع املناطقة شروطًا هلذا التناقض بني قضيتني ،وهي "وحدة الزمان ،واملكان ،واإلضافة ،والقوة والفعل،
والكل ،واجلزء ،والشرط ،وإمجال ذلك أن ال يغاير أحد الكالمني اآلخر يف شيء مطلقاً إال يف النفي واإلثبات،
72
فينفي أحدمها ما يثبته اآلخر بعينه من ذلك احملكوم عليه بعينه من غري تفاوت" .أي أن القضيتني متحدان

يف كل املعاين واألبعاد املنطقية املتصورة ،إال البعد واملعىن الذي فيه يتناقضان .وإذا وقع هذا التناقض هبذه
الشروط فأحد الكالمني خطأ بداهةً.
ولكن من مقتضيات اإلميان أن نؤمن بأن التناقض -باملعىن احلقيقي بني احلق والباطل -ال جيوز على النصوص
فنصه بني أيدينا يشهد
الشرعية ،سواءٌ كانت كتاب اهلل تعاىل أو كالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم .أما القرآن ّ
على خلوه متاماً من التناقض أو التعارض يف نفس األمر ،وقد قال اهلل عز وجل﴿ :أَفَ َال يـَتَ َدبـَُّرو َن الْ ُق ْرآَ َن َولَ ْو َكا َن
ر 73
رمن رعْن رد َغ رري اللَّ ره لَوج ُدوا فر ريه ر
حق ليس فيه باطل،
ْ
ْ
اخت َالفًا َكث ًريا  .قال قتادة" :أي قول اهلل ال خيتلف ،وهو ّ
ََ
ْ
74
وإ َّن قول الناس خيتلف" .وقال الشاطيب" :وأما جتويز أن يأيت دليالن متعارضان ،فإن أراد الذاهبون إىل ذلك
التعارض يف الظاهر ويف أنظار اجملتهدين -ال يف نفس األمر -فاألمر على ما قالوه جائز .ولكن ال يقضى ذلك
75
جبواز التعارض يف أدلة الشريعة .وإن أرادوا جتويز ذلك يف نفس األمر ،فهذا ال ينتحله من يفهم الشريعة".
وأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو معصوم كذلك من قول متناقض وإال" :ألدى إىل تكليف ما ال يطاق
ألن الدليلني إذا فرضنا تعارضهما [أي تناقضهما] وفرضنامها مقصودين معاً للشارع  ...فيقتضي افعل وال تفعل
76
ملكلف واحد من وجه واحد ،وهو عني التكليف مبا ال يطاق" .ولكن قد حيدث تعارض مبعىن التناقض يف
مثال" :مبا حيصل من خلل بسبب
مرويات احلديث ،وهو -قطعاً -كما يفسره أهل العلم كابن السبكي ً
77
الرواة" .ويف هذه احلالة فالنظرة الثنائية احلتمية مطلوبة ،وليس هناك من حرج يف دين اإلسالم أن خيطئ را ٍو
يف ما يرويه.
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وميكن أن نلحظ حالتني هلذا النوع من التناقض بسبب الرواة ،أوهلما أن يكون أحد الرواة قد توهم أو سهى،
وهو أمر بشري طبيعي! وبالتايل فالتعارض هنا يكون يف "نفس األمر" .وأما احلالة الثانية فهي أن يكون أحد
الرواة –أو أكثر -ال يرقى ألن يكون من الثقات احلفاظ ،وبالتايل فأحد الدليلني يكون من الضعف حبيث ال
"مرجوحا" حبق ال بدعوى جمردة.
حيتج مبثله ،ويكون
ً
وإذا تعارض دليالن يف نفس األمر –وهنا نتحدث عن حديثني ال عن آيتني -أي أن تتحقق وحدة الزمان،
واملكان ،واإلضافة ،والقوة ،والفعل ،والكل ،واجلزء ،والشرط ،وأال يغاير أحد احلديثني اآلخر يف شيء مطلقا إال
يف النفي واإلثبات ،وال حيتمل إال أن تصدق رواية وتكذب األخرى ،عندئذ ينبغي إعمال املرجحات على
مراتبها من أجل إبطال رواية منهما .وهاك أمثلة ثالثة تقع حتت هذا الصنف:
المثال األول :مسألة زواج المحرم:
رجح العلماء رواية أم املؤمنني ميمونة" :تزوجين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحنن حالالن" ،على
رواية ابن عباس اليت ذكر فيها أنه "نكحها وهو حمرم" .وقد رجح العلماء قوهلا "من باب كوهنا صاحبة القصة،

ألهنا املعقود عليها فهي أعرف بوقت عقدها"78.

المثال الثاني :هل اعتمر صلى اهلل عليه وسلم في رجب؟

رجح العلماء رواية عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يعتمر يف رجب؛ على رواية ابن عمر
أنه اعتمر يف رجب ،من باب حفظ عائشة وفقهها كذلك ،ومن باب ترجيح رواية الكثرة على القلة ،إذ أيدت
روايتها برواية أنس .قال ابن اجلوزي يف مشكله" :سكوت ابن عمر [أي بعد رد عائشة لروايته] ال خيلو من
حالني :إما أن يكون قد شك فسكت ،أو أن يكون ذكر بعد النسيان فرجع بسكوته إىل قوهلا ،وعائشة قد
جيدا ،وقال أنس :اعتمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أربع عمر كلها يف ذي القعدة.
ضبطت هذا ضبطا ً
79
خريا على أدبه وإنصافه ألم
وهذا احلديث يدل على حفظ عائشة وحسن فهمها" .فجزى اهلل ابن اجلوزي ً
املؤمنني عائشة.
المثال الثالث :هل تمتع صلى اهلل عليه وسلم بالحج أم أفرد به؟
رجح العلماء رواية البخاري عن أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متتع باحلج ،على رواية
البخاري نفس ه عن ابن عمر أنه صلى اهلل عليه وسلم أفرد باحلج ،من باب ترجيح الرواية املتفق عليها على
 78بدران ،أدلة التشريع املتعارضة ووجوه الرتجيح بينها .مرجع سابق .ص.131
 79السيوطي .عني اإلصابة يف استدراك عائشة على الصحابة .مرجع سابق .ص.57 - 56
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80

ولكن ابن عمر ورد عنه

الرواية املختلف فيها ،فأنس مل خيتلف يف روايته رغم أهنا رويت عن ستة عشر راويًا،
سندا على أي حال -ولكنها خمتلفة عن روايته األوىل ،أال وهي" :متتع رسول
أيضا يف البخاري رواية صحيحة ً -
ً
81
صغريا
كان
ا
أنس
إن
قال
من
بقول
اعتداد
وال
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج".
ً
ً
وقت إهالل النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن عمره يف حجة الوداع كان عشرين سنة على أقل التقديرات،
82
فلرياجع ذلك عند أهل التحقيق.
التعارض الظاهري بمعنى اختالف المعنى
ولكن يظهر باستقراء األحاديث املتعارضة من مصادرها

83

أن التناقض يف املرويات نادر الوقوع وحمدود األثر

يف الفقه ،وأن الغالبية العظمى من أحاديث األحكام الشرعية اليت قيل إهنا متعارضة ال ختلو أن تكون مفتقدة
لشرط أو أكثر من شروط التناقض ،مثل أن تكون خمتلفة الزمان أو املكان أو غريها .ويف هذه احلالة يسمى
84
التعارض "ظاهرياً" يف ذهن املتلقي وليس يف نفس األمر ،وناقشه بالتفصيل أهل علم خمتلَف احلديث .وهاك
مثاالن على هذا النوع من التعارض مما يستوجب إعمال فقه األولويات حللّه:
المثال األول :مسألة سفر المرأة دون محرم:
تعارضت األدلة يف هذه املسألة اليت هلا أثرها يف فقه احلج ،وهي سفر املرأة –للحج أو غريه -دون حمرم .وحني
سئل مفىت السعودية السابق الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل :هل تعد املرأة حمرماً للمرأة األجنبية يف السفر ،
وحنو ذلك أم ال؟ كان جوابه:

 80السوسوة .منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي .مرجع سابق ص.379
 81البخاري .صحيح البخاري .مرجع سابق .كتاب احلج ،باب من ساق البدن معه.
 82السوسوة .منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي .مرجع سابق ص.379
 83انظر مثالً :الناسخ واملنسوخ ،عبد اهلل بن حزم ،والناسخ واملنسوخ ،قتادة ،والناسخ واملنسوخ ،الكرمي ،والناسخ واملنسوخ ،النحاس ،وناسخ
القرآن ومنسوخه ،ابن الربزي ،وكذلك :بدران ،بدران أبو العينني .أدلة التشريع املتعارضة ووجوه الرتجيح بينها .اإلسكندرية :مؤسسة شباب اجلامعة،
1974م .ومحاد ،نافذ حسني .خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني .املنصورة :دار الوفاء ،الطبعة األوىل1993 ،م ،وخياط ،أسامة .خمتلف
احلديث بني احملدثني واألصوليني الفقهاء :دراسة حديثية أصولية فقهية حتليلية أصله رسالة ماجستري يف جامعة أم القرى ،الرياض :دار الفضيلة.
الطبعة األوىل2001 ،م ،والسوسوة .منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي .مرجع سابق.
 84راجع :ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري .تأويل خمتلف احلديث .حتقيق :حممد زهري النجار ،بريوت :دار اجليل.1393 ،
والشافعي ،حممد بن إدريس .اختالف احلديث .حتقيق :عامر أمحد حيدر ،بريوت :مؤسسة الكتب ،الطبعة األوىل.1405 ،
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احلمد هلل  ..ليست املرأة حمرماً لغريها وإمنا احملرم هو الرجل الذي حترم عليه املرأة بنسب ،كأبيها وأخيها
أو بسبب مباح كالزوج وأيب الزوج وابن الزوج ،وكاألب من الرضاع واألخ من الرضاع وحنوهم .وال جيوز
للرجل أن خيلو باملرأة األجنبية وال أن يسافر هبا ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :ال تسافر املرأة إال
مع ذي حمرم) متفق على صحته ،ولقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ال خيلون رجل بامرأة ،فإن ثالثهما
الشيطان) رواه اإلمام أمحد وغريه من حديث عمر رضي اهلل عنه بإسناد صحيح.
وقد ذهب مجاهري أهل العلم إىل حترمي سفر املرأة بدون حمرم لغري ضرورة وحكى بعضهم اإلمجاع عليه ،كالقاضي
عياض والبغوي ،وال يصح اإلمجاع لثبوت اخلالف ،كما يلي.
ذهب مجع من العلماء إىل جواز السفر دون حمرم بشرط أمن الفتنة وأمن الطريق ،وذلك عن طريق رفقة مأمونة
من النساء وما إليه من الوسائل .وهو مروي عن احلسن البصري واألوزاعي وداود الظاهري وقول عند الشافعية (
كما يف اجملموع  ،)342/8وهو قول عند احلنابلة اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أحد قولني عنه ذكره ابن
مفلح فقال يف الفروع عن ابن تيمية" :وعند شيخنا حتج كل امرأة آمنة مع عدم احملرم ،وقال :إن هذا متوجه يف
كل سفر طاعة كذا قال ونقله الكرابيسي عن الشافعي يف حجة التطوع .وقال بعض أصحابه فيه ويف كل سفر
غري واجب كزيارة وجتارة " (الفروع  .)177/3والبن تيمية قول آخر موجود يف الفتاوى الكربى (.)381/5
جوز خروجها مع نساء ثقات ،
ونقل النووي يف اجملموع ( " :)342/8قال املاوردي  :ومن أصحابنا من َّ
كسفرها للحج الواجب  ،قال :وهذا خالف نص الشافعي .قال أبو حامد ومن اصحابنا من قال هلا اخلروج
بغري حمرم يف أي سفر كان واجباً كان أو غريه وهكذا ذكر املسألة البندنيجي وآخرون".
واحلق أن مراعاة املصلحة اليت يدور معها النهي وبالتايل التحرمي هي األصل .فحماية املرأة من الفنت ومن اخلطر
هو السر وراء املعىن املختلف يف حديث الظعينة ،وهو الذي ظن فيه كثري من العلماء "التعارض" مبعىن التناقض،
مر .وعليه ،فالقاعدة من فقه األولويات اليت ينبغي إعماهلا هنا
رغم أنه تعارض مبعىن اختالف الظروف – كما ّ

هي (إعمال النص أوىل من إمهاله) ،ومقتضاها أن املسألة ليست تعبدية ألن املعىن معقول وواضح وهو محاية
املرأة ،ومحاية املرأة تتحقق بالتأكد من األمان يف السفر والرفقة الصاحلة .وعليه ،فمن الفقه السماح للمرأة
بالسفر للحج دون حمرم تيسرياً ألداء املناسك عليها – خاصة يف عصرنا هذا وقد تيسرت فيه وسائل السفر

بالطائرة أو احلافالت الكبرية دون خماطر تذكر ،وكذلك فإن من مسات عصرنا أنه ال يتيسر لكثري من النساء أن
يسافر معها ذو حمرم منها ،وذلك ألسباب اقتصادية واجتماعية وأسرية متنوعة ،ففي ترجيح هذا الرأي على غريه
مصلحة وتيسري ظاهر.
المثال الثاني :العودة لحكم عدم إمساك لحوم األضاحي بعد ثالث:
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ضرب اإلمام الغزايل مثالني يف كتابه (املستصفى) ملا أطلق عليه أيضاً "التصريح بالنسخ" ،فقال" :كقوله عليه

السالم :كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي فاآلن ّادخروها ،وكقوله :كنت هنيتكم عن زيارة القبور
فزوروها" 85.وهذا يعين أن أبا حامد يعترب التصريح بالنهي بعد اإلباحة أو اإلباحة بعد النهي كمثل قول
حكم كذا" ،يف كونه تصرحياً من الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالنسخ ،وهو رأي اجلمهور .ورأى
ُ
"نسخت َ
اجلمهور أيضاً أن هذا "التصريح" يؤيده ذكر ما يُظَ ُّن أنه ناسخ وما يُظَ ُّن أنه منسوخ يف نفس السياق ،كما يف
86
املثالني املذكورين وغريمها.
وقد ورد التصريح بالنهي بعد اإلباحة يف الروايتني التاليتني :الرواية األوىل رواها مالك يف املوطأ" :عن أيب سعيد
اخلدري أنه قدم من سفر فق ّدم إليه أهله حلماً ،فقال :انظروا أن يكون هذا من حلوم األضحى ،فقالوا هو منها.

فقال أبو سعيد :أمل يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :هنى عنها؟ فقالوا :إنه قد كان من رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم بعدك أمر .فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك ،فأُخرب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
هنيتكم عن حلوم األضحى بعد ثالث فكلوا وتصدقوا وادخروا ،وهنيتكم عن االنتباذ فانتبذوا ،وكل مسكر حرام،
وهنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا هجراً 87.والرواية الثانية وردت عن أنس رضى اهلل عنه للحادثة

نفسها ،وفيها" :هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن زيارة القبور وعن حلوم األضاحي بعد ثالث وعن النبيذ
يف ُّ
الدباء واحلَْنتَم واملَزفَّت ،مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد ثالث :إين كنت هنيتكم عن ثالث مث بدا
ُ
يل فيهم :هنيتكم عن زيارة القبور مث بدا يل أهنا تُرق القلب وتدمع العني وتذكر اآلخرة فزوروها وال تقولوا هجراً،
وهنيتكم عن حلوم األضاحي أن تأكلوها فوق ثالث ليال مث بدا يل أن الناس يبقون أدمهم ويتحفون ضيفهم

 85الغزايل .املستصفى .مرجع سابق .ج ،1ص.101
 86انظر مثالً :احلازمي ،أبو بكر .االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث .دراسة وحتقيق :أمحد طنطاوي ،جوهري مسدد ،مكة :املكتبة املكية،
وبريوت :دار ابن حزم ،الطبعة األوىل 2001 ،م ،ج  ،1ص  .59وابن حجر .فتح الباري .مرجع سابق .ج  ،10ص  ،25وابن عبد الرب ،أبو
عمر يوسف بن عبد اهلل النمري .االستذكار .حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،دمشق :دار قتيبة ،وحبلب والقاهرة :دار الوعي د.ت .ج  ،5ص ،233
الزرقاين ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف .شرح الزرقاين على املوطأ .بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل .1411 ،ج ،3ص،100
والسرخسي .أصول ،السرخسي .مرجع سابق.ج  ،2ص  ،77وانظر :اآلمدي .األحكام .مرجع سابق .ج  ،3ص  ،148واحلاج .التقرير والتحبري.
مرجع سابق .ج  ،3ص  ،77اجلصاص ،أمحد بن على أبو بكر .الفصول يف األصول .حتقيق :عجيل النشمي ،الكويت :وزارة األوقاف ،الطبعة
األوىل ،1405 ،ج ،2ص ،281وابن قدامة .روضة الناظر .ج ،1ص ،82والسمعاين ،أبو املظفر منصور بن حممد .قواطع األدلة يف األصول.
حتقيق :حممد حسن الشافعي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،1418 ،ج ،1ص ،429وابن كثري ،إمساعيل بن عمر .حتفة الطالب .حتقيق :عبد
الغين الكبيسي ،مكة :دار حراء ،الطبعة األوىل .1406 ،ج ،1ص ،373وآبادي .عون املعبود .مرجع سابق .ج ،8ص.7
 87مالك ،أنس أبو عبد اهلل األصبحي .املوطأ .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،مصر :دار إحياء الرتاث ،د.ت .باب ادخار حلوم األضاحي ج،2
ص ،485وهو صحيح .وأخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه بروايات فيها اختالف طفيف عن رواية مالك املذكورة.
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وحيبسون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم ،وهنيتكم عن النبيذ يف هذه األوعية فاشربوا فيما شئتم وال تشربوا مسكراً؛
88
من شاء أوَكي سقاءه على إمث.
واألسئلة املطروحة هنا هي :هل يكفي هذا "التصريح" بالنهي بعد اإلباحة أو اإلباحة بعد النهي لكي حنكم
بالنسخ أي إلغاء احلكم األول متاماً فال يعمل به حبال من األحوال؟ وهل يؤثِّر يف ذلك معرفة علة احلكم نصاً
أو اجتهاداً؟ فقد وردت رواية يف مسلم يف باب مساه :ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف
أول اإلسالم وبيان نسخه إىل مىت شاء ،يقول صلى اهلل عليه وسلم :إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت،
89
سبب النهي يف ورود الدافة ،والدافة هي
ر
حص
أنه
أي
احلصر،
تفيد
و"إمنا"
فكلوا وادخروا وتصدقوا.
َ
َ
َ
اجلماعة ،ويعين هبا قوم مساكني قدموا املدينة 90،فقد أخربت عائشة -يف رواية هلا عن نفس الواقعة -أنه يف
"دف ناس من أهل البادية" 91،ويف رواية من طريق عابس بن ربيعة قال" :قلت لعائشة :أهنى النيب
ذلك العام ّ

صلى اهلل عليه وسلم أن يؤكل من حلوم األضاحي فوق ثالث؟ قالت :ما فعله إال يف عام جاع الناس فيه ،فأراد
92
يضح"،
أن يطعم ُّ
الغين الفقري  ...مل يكن يضحي منهم إال القليل ،ففعل ليطعم من ّ
ضحى منهم من مل ّ
نسخا ،وأوضحت أن النهي مل يكن للتحرمي وإمنا
وعلى هذا فعائشة رضي اهلل عنها مل تر يف األمر ً
تناقضا وال ً
حرمها ،ولكنَّه أراد التوسعة على الدافّة اليت قد دفّت
كان القصد منه "التوسعة" ليس إال ،فقالت" :مل يكن َّ
93

عليهم".
إذن ،فهذا نص صريح على أن علة النهي األول مل تكن قضية مرور ثالثة أيام وليس يف املسألة تعبد وال نسخ،
ولكنَّها كانت سد جوعة بعض املسلمني احملتاجني ،وهو نفسه مدار األمر اإلهلي املتعلق باملسألة .قال تعاىل:
﴿لري ْشه ُدوا منَافرع َهلم وي ْذ ُكروا اسم اللَّ ره ريف أَيَّ ٍام معلُ ٍ
ر ر
يم رة ْاألَنْـ َع رام فَ ُكلُوا رمْنـ َها َوأَطْعر ُموا
َْ َ
ومات َعلَى َما َرَزقَـ ُه ْم م ْن َهب َ
َ َ َ َ ُْ َ َ ُ ْ َ
ر
س الْ َف رق َري [احلج.]28:
الْبَائ َ
وتعني مقصد احلكم أن يدور احلكم معه وجوداً كما دار عدماً .قال
والبد -إذن -إذا عادت علة األمر األول ّ
الشافعي يف املعىن نفسه" :فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك حلوم الضحايا بعد ثالث ،وإذا مل تدف دافة
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فالرخصة ثابتة باألكل والتزود واالدخار والصدقة" 94.وقد علَّق الشيخ أمحد شاكر على كالم الشافعي بقوله:
"وهذا معىن دقيق بديع حيتاج إىل تأمل وبعد نظر وسعة اطالع على الكتاب والسنة ومعانيهما ،وتطبيقه يف كثري
من املسائل عسري ،إال على من هدى اهلل" 95.فاختالف املعىن هو اختالف أحوال وليس نسخاً.
املضحني يف
وعليه ،فإذا جلأ بعض الفقراء إىل جمتمع ما -كما حدث يف املدينة يف ذلك العام -وجب على
ّ
العيد إطعامهم من حلوم األضاحي وعدم إبقاء شيء منها إىل ما بعد العيد ،ومدته ثالثة أيام ،خاص ًة إذا وصل

األمر هبؤالء الفقراء إىل اجلوع كما حدث يف املدينة يف ذلك العام ،وكما حيدث يف كثري من أحناء العامل يف
عصرنا .ولذلك فاألوىل يف عصرنا يف فقه األولويات ويف ضوء مراعاة الواجبات الشرعية من تكافل بني املسلمني
من أجل حفظ نفوسهم وعقوهلم وأنساهلم وأمواهلم – األوىل هو العودة إىل احلكم األول بعدم إمساك حلوم
األضاحي أكثر من ثالثة أيام وسرعة توزيعها على املسلمني يف كل مكان كما هو حال املشروعات السعودية يف
توزيع حلم األضاحي.
خالصة
رأينا يف هذا البحث أن فقه األولويات يقتضي مراعاة املصلحة والتيسري والتعبد يف الرتجيح بني األقوال املختلفة،
وأنه سواء كانت امل سألة نازلة مستجدة مسكوت عنها يف الشرع أو كانت من املسائل اليت ورد فيها نص أو
نصوص ،فإنه البد من العودة إىل تلك الكليات ومراعاهتا يف واقع الناس.
واألسباب املنهجية اليت تؤدي إىل خالفات فقهية كثرية ومتنوعة ،ولكننا لغرض هذا البحث اخرتنا أن حنللها إىل
ثالث حاالت كما يلي :حالة تكون املسألة فيها مما هو "مسكوت عنه" يف الشرع أي أنه ليس هناك نصوص
مباشرا ،وحالة يتفق العلماء فيها على ثبوت النص أو النصوص
توجها
شرعية تفصيلية توجهت إىل املسألة ً
ً

الشرعية املتعلقة باملسألة ،ولكن ختتلف مذاهبهم يف حتديد دالالت تلك النصوص على األحكام ،وحالة يكون
نظرا ملا يسمى بالتعارض بني تلك النصوص ،سواء كان
فيها أكثر من نص شرعي يف املسألة وختتلف األقوال ً
تعارضاً مبعىن التناقض الذي ال حتتمل الروايات اجلمع فيه ،أو كان اختالفاً للظروف يقتضي الفهم يف ضوء
املصاحل واألولويات.
ورأينا يف كل هذه احلاالت أن األوىل هو العودة إىل ما تغيّته الشريعة السمحة من أولوية حفظ الدين والنفس
والعقل والنسل والعرض واملال ،وما هو مرتب يف املصاحل من أولويات كما عرفها العلماء يف باب مقاصد
الشريعة وما يلحق هبا من قواعد فقهية تتعلق مبقارنة املصاحل واملفاسد يف الواقع املعيش .وهذا البحث تناول
 94الشافعي .الرسالة .مرجع سابق .ج ،1ص.239
 95الشافعي .الرسالة ،طبعة دار الفكر بتحقيق أمحد شاكر ،اهلامش ،ص .242
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احلاالت والقواعد املذكورة بشيء من التفصيل مع الرتكيز على أثر هذه املسائل على أمثلة واقعية تطبيقية من فقه
احلج.
وأخرياً فإن فقه األولويات –خاصة يف باب احلج -أساسه التيسري .كيف ال والنيب صلى اهلل عليه وسلم ما سئل
عن شيء قدم وال أخر إال قال :افعل وال حرج.
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