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إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات               
مالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال                    أع

شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إىل يوم                 
  :أما بعد ... الدين، وسلم تسليماً كثرياً 

 كبرية،وعنوا بتحريرها وتقريرها وبيان ما ينـدرج        أولوا القواعد الفقهية أمهية        فإن الفقهاء   
مقدم علـى جلـب     درء املفاسد   (قاعدة:  ، ومن أبرز هذه القواعد       حتتها من الصور والوقائع   

 و. تلقاها العلماء بالـشرح والتفريـع      ، فهي ذات مكانة عظيمة، وفوائد جليلة، وقد        )املصاحل
  . كثريا يتوسعوا فيها مل ،وإن كانوا كتب القواعد الفقهية غالبذكرت يف 

تصرفام من   ذلك   كما يظهر دة يف كوا موضع اتفاق عند العلماء،       أمهية هذه القاع   تربزو     
  .تفريعام عليها وتعليالم او

القاعدة حمل حفاوة بني املشتغلني بعلم الفقه وفقه النوازل، لذلك تـرددت         هذه كانت     كما
  . من التطبيقات املعاصرة يف جمال الطب وغريه كثرياًوبنوا عليها، عند الباحثنيكثرياً

     وقد أحسنت إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية مبنطقة الرياض بعزمها على إقامة مؤمتر             
، وخصصت أحـد حمـاوره للبحـث يف         )تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية     ( بعنوان  

مقدم على جلب   درء املفاسد   (قاعدة: ية، ومن ذلك    تطبيقات القواعد الفقهية يف األحكام الطب     
  . ، وما يترتب عليها من تطبيقات يف اال الطيب)املصاحل

مقـدم علـى جلـب      درء املفاسد   (     فعزمت أن أشارك يف هذا املؤمتر ببحث يتناول قاعدة        
  . وتطبيقاا الطبية، يعىن بدراسة القاعدة من الناحية النظرية والتطبيقية)املصاحل
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  : مباحث وخامتة،على النحو اآليت  تضمنت خطة البحث متهيداً ومخسة     

  .أمهية القاعدة يف اال الطيب :   التمهيد
  : مطالب ،وفيه أربعة )مقدم على جلب املصاحلدرء املفاسد (معىن قاعدة: املبحث األول
  . املعىن اإلفرادي للقاعدة: املطلب األول 
  .املعىن اإلمجايل للقاعدة : املطلب الثاين

  .صيغ القاعدة: املطلب الثالث 
  .عالقة القاعدة بقواعد مشاة: املطلب الرابع 
  . أدلة القاعدة:املبحث الثاين

  . شروط القاعدة: املبحث الثالث 
  : تعارض املصاحل واملفاسد ، وفيه أربعة مطالب:املبحث الرابع 
  . سدأقسام املصاحل واملفا: املطلب األول 
  .أسباب تعارض املصاحل واملفاسد: املطلب الثاين 

  . تعارض املصاحل واملفاسدحاالت:املطلب الثالث 
  .طرق الترجيح بني املصاحل واملفاسد: املطلب الرابع 

  . الطبية يف األحكامتطبيقات القاعدة: املبحث اخلامس 
   وفيها خالصة البحث، وأهم نتائجه:اخلامتة 

 
  : املنهج الذي سلكته يف إعداد هذا البحث يف النقاط اآلتيةيتلخص  

  .االستقصاء يف مجع املادة العلمية للبحث من مظانه قدر اإلمكان - ١
مجع أقوال أهل العلم يف موضوع البحث مع احلرص على التحقيق يف نسبة األقـوال إىل                 - ٢

  .أصحاا، وذلك من خالل الرجوع إىل املصادر األصيلة يف ذلك
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  .لة تطبيقية جلل املسائل الواردة يف البحثوضع أمث - ٣
عزو اآليات القرآنية، وختريج األحاديث النبوية من مصادرها، فـإن كـان احلـديث يف                - ٤

الصحيحني أو أحدمها فأكتفي بتخرجيه منهما،و إن مل يكن يف أي منهما أخرجـه مـن                
  . مع ذكر حكمهاملصادر األخرى املعتمدة

كر سنة الوفاة بعد اسم العلم عند ذكـره ألول مـرة يف             بالنسبة لألعالم فإين اكتفيت بذ     - ٥
  .البحث

كتفـي  أ) إخل... عة، ومكاا، وتارخيهـا     الناشر، ورقم الطبا  (املعلومات املتعلقة باملراجع     - ٦
  .بذكرها يف قائمة املراجع

هذا وأسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد يف القول والعمل، أن يتجاوز عين مـا يف هـذا                   
نب النقص والتقصري، وأن يغفر يل ما قدمت وأخرت، وما أسررت وأعلنـت،      البحث من جوا  

  .واحلمد هللا رب العاملني،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 شرائح   السؤال عن حكمها من قبل     إن كثرياً من املسائل الطبية املعاصرة واملستجدة يكثر             
احلاجة هلـا   لعموم البلوى ا وعظم     وذلك   ؛ األطباء واملرضى  ع املختلفة،خصوصاً من قبل   اتم
 يغين عن كثري من التفصيالت      وال شك أن التقعيد والتأصيل لذلك     ،  على حد سواء   ميعاجلعند  

 صور احلادثـة بقواعـدها    إمكانية إحلاق ال   كما أنه يفيد من جهة أخرى        ،اليت يصعب حصرها  
  .ضحت شروطها وضوابطها وجمال عملهاوأصوهلا، مىت ما حتررت وتقررت وات

       وللقواعد الفقهية أمهية ظاهرة يف ضبط األمور املنتشرة املتعددة، ونظمها يف سلك واحد،             
ـ               صفات مما ميكن املطلع عليها والعامل ا من إدراك الروابط بني اجلزئيات املتفرقة،وتـصور ال
  .)١(اجلامعة بينها، ومساعدته على فهم مناهج الفتوى وحقائق الفقه ومقاصد ومآخذ الفقهاء 

من ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر       " ):هـ٦٨٤ت(يؤكد ذلك قول القرايف     و      
  . )٢(" اجلزئيات؛الندراجها يف الكليات

 من أعظم القواعد الكليـة تطبيقـاً        تعد )مقدم على جلب املصاحل   درء املفاسد    (وقاعدة      
وامتداداً يف مسائل الفقه عموماً ومسائل الطب خصوصاً،حيث ال ختلو كـثري مـن األحبـاث        

  . حكمها الشرعيالفقهية أثناء تناوهلا للمسائل الطبية من التعرض هلا واالستناد إليها يف بيان
، )الضرر يـزال  (لقاعدة الكربى        كما تأيت أمهية هذه القاعدة من حيث كوا متفرعة عن ا          

حصر لـه،   هذه القاعدة فيها من الفقه ما ال" : )هـ٩٧٢ت(ابن النجار احلنبلي عنها اليت قال   
فإن األحكام إما جللب املنافع أو لدفع املضار، فيـدخل فيهـا دفـع              ؛  ولعلها تتضمن نصفه    

 وهـذه القاعـدة     الضروريات اخلمس، اليت هي حفظ الدين والنفس والنسب واملال والعرض،         
، ولذلك رد طائفة من أهـل        )٣( "ترجع إىل حتصيل املقاصد وتقريرها بدفع املفاسد أو ختفيفها        

  .)٤(العلم الشريعة كلها إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد 

                                         
  .١١٤يعقوب الباحسني ص/ القواعد الفقهية، للدكتور: انظر )١(
  .١/٣ الفروق )٢(
  .٤٤٤-٤/٤٤٣ شرح الكوكب املنري )٣(
، امـوع املـذهب     ١/١٨٧، القواعد للحصين    ١/١٢ ،األشباه والنظائر،البن السبكي     ١/١٤قواعد األحكام   :  انظر )٤(

١/١٤.  
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غنية مبا يساعد على استنباط فقه الطبيب       ووأصوله وقواعده ثرية    ن كتب الفقه    ال شك أ  و       
وليتمكن من خالل ذلك    ون مادة خصبة تعني الطبيب املسلم يف جمال عمله،          أو الفقه الطيب لتك   

  . والتقدم التقين  نتيجة التطوره املشكالت املعاصرة اليت تواجهمن معاجلة
  ذلك   ألن من شأن   ؛ لم مبعرفة القواعد الفقهية   من الضروري على الطبيب املسلم أن ي      وإن        
 ضـمن هـذه    الواقعة أو املتوقعةها إدراج املسائل اجلديدةتبلور لديه ملكة يستطيع بواسطت  تأن  

 الطب والعالج يف تطور     أنالتأكيد على   من نافلة القول    و،هلا  القواعد، ومعرفة احلكم الشرعي     
عمله أن يتابع أحدث الدراسـات واألحبـاث         أو يف  على الطبيب وهو يف دراسته       وأن،مستمر

  األحكام املترتبة  اإلسالمي إىل   خالل نظرة الفقه   ليكون ذلك دافعا لتحسني عمله واالطالع من      
   .  التطوراتعلى هذه

 عنها، كنه أن يستغين إىل الفقه الطيب ضرورة ال مي وطالب الطب الطبيب  كل من   إن احتياج         
املسلمني وتلبيـة حاجـام وحتقيـق        عن واقع    مبعزلليست   - حبمد اهللا    –شريعة اإلسالم   و

 )جلـب املـصاحل   مقدم على   درء املفاسد   (قاعدة  قد جاءت   و ، هممصاحلهم ودفع املفاسد عن   
يف ذات الوقت يتـضمن      جانبية، لكنه    مصاحل عندما يكون التدخل الطيب املقترح له        يعمل ا ل

 الـسعي   قدممن املفسدة فهنا ي   فإذا كانت املصلحة املترتبة عليه أرجح       ،  مفاسد تقالها  حصول
 تداخالت  أما عندما يواجه الطبيب   فسدة أعظم قدم دفعها،     ا كانت امل  حتقيق املصلحة، وإذ  وراء  
 املفاسـد يسعفه بتقدمي دفع     تتعارض فيها املصاحل واملفاسد عنده، فإن التجاءه إىل القاعدة        طبية  
  .جلب املصاحل  على

 أمهيـة   مقرراً) هـ٦٦٠ت( سبق قول فقيه املصاحل واملفاسد العز بن عبدالسالم              ويؤكد ما 
معظم الشرائع  معظم مصاحل الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك:" هل الطب القاعدة عند أ

املفاسد احملضة عن    ودرء، إذ ال خيفى على عاقل قبل ورود الشرع أن حتصيل املصاحل احملضة             ؛ 
بقـاء    وكذلك األطباء يدفعون أعظم املرضني بالتزام...نفس اإلنسان وعن غريه حممود حسن

ويتوقفون عند احلرية يف    ا،الصحتني وال يبالون بفوات أدنامه    لى السالمتني و  وجيلبون أع ، أدنامها  
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ولدرء مفاسد  ،والعافية وضع جللب مصاحل السالمة    -كالشرع–فإن الطب   ؛التساوي والتفاوت 
ن تعـذر   فإ،أمكن جلبه من ذلك   ا  وجللب م ،ء ما أمكن درؤه من ذلك     ولدر،طب واألسقام املعا

عند عرفانه  تفاوتت استعمل الترجيح     وإن،تساوت الرتب ختري  فإن  :درء اجلميع أو جلب اجلميع    
فإن كـل واحـد منـهما    ،وضع الطب والذي وضع الشرع هو الذي،والتوقف عند اجلهل به 
للمتوقف يف الرجحـان يف      وكما ال حيل اإلقدام   ، ودرء مفاسدهم   العباد موضوع جللب مصاحل  

 الرجحان إىل اإلقدام مع التوقف يف بيبل للطفكذلك ال حي، له الراجح  املصاحل الدينية حىت يظهر   
والفاسد واألفسد ،إال جاهل بالصاحل واألصلح  وما حييد عن ذلك يف الغالب     ،أن يظهر له الراجح   

 أو أمحق زادت ،خيرج عنه إال جاهل غلبت عليه الشقاوة ى ذلك حبيث الفإن الطباع جمبولة عل   ؛
    .)١(" عليه الغباوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٦-١/٥ قواعد األحكام )١(



  - ٨ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

  
 

 
  : مطالب أربعةوفيه   

  املعىن اإلفرادي للقاعدة : املطلب األول 
بيان معىن القاعدة أمر ضروري ملعرفة حدودها وضوابطها وجمال حبثها واملسائل الـيت               

كان معناها اإلمجايل  القاعدة مشتمالً على عدة ألفاظ،  ميكن أن تندرج حتتها، وملا كان نص هذه       
ملطلب عـن املعـىن اللفظـي       وهلذا سيكون الكالم يف هذا ا      ما تركبت منه،   متوقفاً على معرفة  

  .حىت ميكن االنطالق منه إىل بيان املعىن اإلمجايل هلاللقاعدة،
،  »مقدم على جلب املصاحل   درء املفاسد   «: صيغة القاعدة عند كثري من أهل العلم هي               و

  :وشرح مفرداا على النحو اآليت 
  : » درء«:أوالً

تدارأ القوم   : ه، ويقال عفَد: درأ الشئ يدرؤه درءاً ودراءةً    : الدفع ، يقال    :       الدرء يف اللغة     
ätuë#: (ىل ومن ذلك قول اهللا تعـا   ،)١(مبعىن تدافعوا يف اخلصومة وحنوها     ôâ tÉ ur $ pk÷]tã z>#xã yè ø9$#() ٢( ، 

  .)٣(يدفع : أي 
، ويؤكد ذلـك    )٤(درء  يف القاعــدة الدفع          وقد صرح طائفة من أهل العلم بأن معىن ال        

عـوض لفـظ الـدرء      ) الدفع( أن كثيــراً من أهل العلم احملققيــن استعملــوا لفظ         
على جلـب    مقدمدفع املفاســد   : أثنــاء التعبيــر عن هذه القاعــدة، فقالــوا       

  .)١(دفع املفسدة :ويعربون أحيانـاً ب،) ٥( احلــاملص

                                         
  .)٢٧٢-٢/٢٧١(»  درى«:  ، مادةمقاييس اللغة، )١/٧١(» درأ«لسان العرب، مادة : انظر )١(
  .، من سورة النور٩ من اآلية رقم )٢(
  .٣/٣٢٧معامل الترتيل : انظر )٣(
  . ١/٢٨٢، الفوائد اجلنية٧٢٦شرح املنهج املنتخب ص :انظر )٤(
  .٢/٢٨،إرشاد الفحول ٥/٢٢٠ احمليط، البحر٣/٦٥االاج : انظر )٥(
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  :» املفاسد«:ثانياً

 من الفساد ، الذي هو ضد       وهي مشتقة سدة ،على وزن مفعلة،   مجع مفْ :        املفاسد يف اللغة    
، قـال   )٢(فيه فساد لـه     :هذا األمر مفسدة لكذا،أي   : الصالح،فاملفسدة خالف املصلحة،يقال  

 كان اخلروج خروج الشيء عن االعتدال قليالً: الفساد : ")هـ ٥٠٢ ت( األصفهاينالراغب 
ويستعمل ذلك يف النفس والبدن واألشـياء اخلارجـة عـن            الصالح،  :ويضاده،ثرياًكعنه أو 
  .)٣(" االستقامة

  :)٤(     وأما يف االصطالح ، فتطلق املفسدة عند أهل العلم على معنيني 
  .تطلق على الضرر ذاته ، والشر والسيئة واملنكر: املعىن األول 
ما يترتـب علـى فعلـه    : ملوصلة إىل الضرر ، أي    تطلق املفسدة على األسباب ا    : املعىن الثاين   
  . وتعاطيه فساد

أن املفسدة تطلق على ما ينايف مقصود الشرع من اخللق          ) هـ٥٠٥ت(    وذكر اإلمام الغزايل    
 وهـو أن  ،ومقصود الشرع من اخللق مخـسة     ،املصلحة احملافظة على مقصود الشرع    :" ، فقال   

فكل ما يتضمن حفظ هـذه األصـول        ،وماهلمحيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم       
  .)٥(" دة ودفعها مصلحةـوكل ما يفوت هذه األصول فهو مفس،اخلمسة فهو مصلحة

   ومن خالل النظر يف األلفاظ اليت استعملها أهل العلم للتعبري عن هذه القاعدة يلحظ أن دفع                
ن الدينية منها والدنيويـة،     املفاسد يراد به دفع املضار والشرور والسيئات واملنكرات عن اإلنسا         

، والنفع والـضر    ، ويعرب عن املصاحل واملفاسد باخلري والشر       : "ولذلك يقول العز بن عبدالسالم    
فاسد بأسـرها شـرور     وامل، املصاحل كلها خيور نافعات حسنات      ن  أل؛ واحلسنات والسيئات   

                                                                                                                            
  .٤/٦٥٩ ، شرح الكوكب املنري ٢/١٤٣فتح الباري : انظر )١(
  ).٤/٥٠٣(»  فسد«، مقاييس اللغة ، مادة )٣/٣٣٥(» فسد«لسان العرب، مادة : انظر )٢(
  . ، مادة فسد معجم مفردات ألفاظ القرآن:انظر )٣(
  . ٥١-٥٠ ص، للدكتور السوسوة،منهج فقه املوازنات٢/٩٣٢ ،شرح العضد ١/١٢،١٤قواعد األحكام  :انظر )٤(
  .٢٨٧-١/٢٨٦املستصفى  )٥(



  - ١٠ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

يئات يف والـس ، ات يف املـصاحل     ـالقرآن اسـتعمال احلـسن     وقد غلب يف  ،مضرات سيئات   
  .)١("  دـاملفاس

دفع املـضرة أو    :  عن القاعدة بقوهلم        وقد جاء ما يؤكد ذلك حيث عرب بعض أهل العلم           
  .)  ٤(، ودفع الشر) ٣( أو الضر،ودفع الضرر)٢(املضار
  :» مقَدم«: ثالثاً

ـ             :       التقدم   ى القدم ، وهو السابقة يف األمر، والقاف والدال وامليم أصل صحيح يـدل عل
  .) ٥(السبق 
أثناء التعـبري عـن     ) مقدم(عوض لفظ ) أوىل(ر من أهل العلم لفظ      ـوقد استعمل كثي         

فالن أوىل ذا األمر من فـالن،  : األدىن واألقرب واألجدر، يقال  : ، واألوىل معناه     )٦(القاعدة  
   .)٧(أحرى به وأجدر: ن أوىل بكذا، أيأحق به، وفال: أي

، و  )  ٨()أهـم   :(هل العلم ألفاظاً أخرى تؤكد هذا املعىن ، من أبرزها              كما استعمل بعض أ   
  .) ١٠() قبل(، و )  ٩()آكد (

  :» جلب«:رابعاً
مصدر من جلب جيلب ، مبعىن اإلتيان بالشئ وسوقُه مـن موضـع إىل              :       اجللب يف اللغة    

  .) ١١(اقهأتى به وس: لَباً،أيباً وجلْجلب الشئ جيِلبه وجيلُبه ج: آخر، يقال

                                         
  .١/٥قواعد األحكام  )١(
  .٩/١٣٦، روح املعاين ١/٢٩، تفسري أيب السعود ٢٧/١٠٦تفسري الرازي :انظر )٢(
  .٢٣/٦٦، روح املعاين ٢/٣٤٠،فواتح الرمحوت ٢٧/٢١٢تفسري الرازي : انظر )٣(
  .١/٨٨، بدائع الفوائد ١٦/١٤٥رازي تفسري ال: انظر )٤(
  ).٥/٦٥(»  فسد«، مقاييس اللغة ، مادة )١٢/٤٦٥(» قدم«لسان العرب، مادة  :انظر )٥(
 ،٤/٤٤٧،شرح الكوكـب املـنري      ١٧٩، األشباه والنظائر،للسيوطي ص   ١/١٠٥األشباه والنظائر،البن السبكي  : انظر )٦(

،شـرح القواعـد الفقهيـة    ٢/٦٩١،ترتيب الآليل ٧٢٦نتخب ص،شرح املنهج امل  ٩٩األشباه والنظائر،البن جنيم ص   
  .٢٠٥ص

  .٤٠٨-١٥/٤٠٧، لسان العرب، مادة ويل، ٦/١٤١مقاييس اللغة، مادة وىل : انظر )٧(
  .١/٢١،السراج املنري٢٣/٦٦،روح املعاين ١/٢٩تفسري أيب السعود  ،١٦/١٤٥تفسري الرازي: : انظر )٨(
   .٣/٢٨ ،التقرير والتحبري ١/٢٥فة ،تفسري ابن عر١/٢٦٢االعتصام :انظر )٩(
  .١/٦٩سلسلة األحاديث الصحيحة : انظر )١٠(
  ).١/٤٧(» جلب« ، مادة القاموس احمليط، )١/٢٦٨(» جلب«لسان العرب، مادة  :انظر )١١(
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اً أخـرى   ــدة ألفاظ ــر عن القاع  ــل بعض أهل العلم أثناء التعبي     ــ      وقد استعم 
  ،) ٢ ()ل النفعـحتصي(و ،) ١ ()ول املصاحلــحص: (اــد هذا املعىن، من أبرزهـــتؤك
   .) ٤() طلب النفع(،و)  ٣ ()إيصال النفع(و
  :» املصاحل«:خامساً 

صلُح الـشئ وصـلَح     : صدر كاملنفعة وزناً ومعىن ، يقال     وهي م مجع مصلحة، :       املصاحل  
الـصالح، وهـو ضـد الفـساد،مبعىن اخلـري          : يصلُح ويصلَح صالحاً وصلوحاً، واملصلحة      

  .) ٥(والصواب
  :)٦(     وأما يف االصطالح ، فتطلق املصلحة عند أهل العلم على معنيني 

  .نة واملعروفتطلق على املنفعة ذاا ، واخلري واحلس: املعىن األول 
ما يترتـب علـى فعلـه    : تطلق املصلحة على األسباب املوصلة إىل املنفعة ، أي  : املعىن الثاين   

  . وتعاطيه صالح
ومقـصود  ، احملافظة على مقصود الشرع    :"      وقد سبق بيان أن الغزايل عرف املصلحة بأا         

فكل ما  ،ونسلهم وماهلم  وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم         ،الشرع من اخللق مخسة   
عبارة يف األصل   "  ، وذكر قبل ذلك أا       )٧( " يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة      

ـ ٦٢٠ت  (، وتابعه على ذلك ابـن قدامـة         )  ٨("  عن جلب منفعة أو دفع مضرة       ،  )٩() هـ

                                         
  . ٤/٢١٢الفروق : انظر )١(
  .٨/٢٦، تفسري ابن عادل ١٥/١٨تفسري الرازي : تفسري الرازي :  :انظر )٢(
  .٢٧/٢١٢، ٢١/٦٥فسري الرازي ت: : انظر )٣(
  .١٩/١٤٩تفسري الرازي : : انظر )٤(
  ).٣/٣٠٣(»صلح«، مقاييس اللغة ، مادة )٥١٧-٢/٥١٦(» صلح«لسان العرب، مادة  :انظر )٥(
  . ٢٠ صللدكتور السوسوة  ، ،منهج فقه املوازنات١/١٤،١١قواعد األحكام  :انظر )٦(
  .٢٨٧-١/٢٨٦املستصفى  )٧(
  .١/٢٨٦املستصفى  )٨(
  .٢/٥٣٧ روضة الناظر :انظر )٩(
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 قوام اإلنسان يف دينه ودنيـاه ومعاشـه   :"  ، وعلل األخري ذلك بأن     )١() هـ٧١٦ت(والطويف  
    .)٢("  ومعاده حبصول اخلري واندفاع الشر

  ر عن هذه القاعدة يلحظـا أهل العلم للتعبيـ      ومن خالل النظر يف األلفاظ اليت استعمله
  ة منهاـالديني،ل املنافع واحلسنات واخلريات واملسار لإلنسان ـ أن جلب املصاحل يراد به حتصي

 ، وجاء ما يؤكد هذا حيـث        )٣(بن عبدالسالم      والدنيوية، كما سبق ما يؤكد ذلك عن العز         
  .) ٦ ()جلب املسار( ،و ) ٥ ()جلب اخلري( ،و ) ٤ ()نافعملجلب ا: (عربوا عن القاعدة بقوهلم 

  
  املعىن اإلمجايل للقاعدة: املطلب الثاين 

أنه  :    بعد أن تبني املعىن اإلفرادي للقاعدة ميكن أن يخلص إىل بيان املعىن  اإلمجايل هلا، وهو               
إذا تعارض عند املكلف مفسدة ومصلحة يف أمر من أمور دينه أو دنياه،فإن األصل يف حقه دفع                 
 املفسدة ودرؤها وأن ذلك مقدم على طلب حتصيل املصلحة؛لعناية الشرع بترك املفاسـد ملـا              

  .) ٧ (يترتب عليها من األضرار والشرور
 عن أصل العمل ـا،بغض النظـر عـن           هذا هو املعىن اإلمجايل للقاعدة ، الذي يكشف       

مي حتـصيل   من حيث إن األصل رعاية دفع املفسدة، وهذا ال مينع من تقد           طها ، وبطها وشر ضوا
كما سيأيت تفـصيله    وط القاعدة، وذلك فيما إذا اختلّ شرط من شر      املصلحة يف بعض احلاالت،   

  .الحقاً

                                         
  .٣/٢٠٤ شرح خمتصر الروضة :انظر )١(
  .٣/٢٠٤شرح خمتصر الروضة )٢(
  . انظر ما سبق يف الكالم عن معىن املفسدة)٣(
  .٢٠٦ ، شرح القواعد الفقهية ص٣٧/ ١درر احلكام : انظر )٤(
  .١/٨٨، بدائع الفوائد ١٦/١٤٥تفسري الرازي : انظر )٥(
  .٢٤/٤ املعاين روح: انظر )٦(
،ترتيـب  ٧٢٦،شرح املنهج املنتخب ص   ٩٩األشباه والنظائر،البن جنيم ص    ،١٧٩األشباه والنظائر،للسيوطي ص  : انظر )٧(

،القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والـشافعي       ٢٠٥،شرح القواعد الفقهية ص   ١/٣٧،درر احلكام   ٢/٦٩٢الآليل  
  .٢١٨ص



  - ١٣ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

ري من العالج، من حيث إن املـصاحل             وجيدر التنبيه إىل أن هذه القاعدة متثل مبدأ الوقاية خ         
ن أراد العمل ا،وهلذا جاء التأكيد فيها على دفـع          حملكوم عليهما فيها مل تقع بعد مل      واملفاسد ا 

  .املفاسد ال رفعها إشارة إىل توقعها، وكذا بالنسبة إىل جلب املصاحل ال احملافظة عليها
  

  صيغ القاعدة: املطلب الثالث 
حيث جاءت يف كتبهم بألفاظ خمتلفـة، مـع          ، يف صياغة هذه القاعدة   ف العلماء   اختل        
  احتاد

  ، لكن النظر والتأمل يف هذه الصيغ ميكن أن يفتح باباً ملعرفة املراد ا وجمال  معناها يف الغالب
  :حسب كثرة استعماهلا، وإليك بيان ذلك  على وجه التحديد حبثها
  . ) ١(  جلب املصاحلمقدم علىدرء املفاسد  -١
 . ) ٢(   أوىل من جلب املصاحلدرء املفاسد  -٢
 .)٣(  جلب املصاحلدفع املفاسد مقدم على -٣

 .)٤(دفع املفاسد أوىل من جلب املصاحل  -٤
 .)٥(  من جلب النفعهمأدفع الضرر  -٥

 .)٦( أوىل من جلب النفعدفع الضرر  -٦
 .)١( مقدم على جلب النفعدفع الضرر  -٧

                                         
  .فسدة واملصلحة، واملقصود اجلنس،فكان باملعىن نفسهوأحياناً يعربون باإلفراد، أي امل )١(

، شرح املنهج املنتخب    ٢/١٤٤الفتاوى الفقهية الكربى   ،١٢٥غاية الوصول ص     ،٢١٩إيضاح املسالك ص  :          انظر  
  .١٦٥،شرح القواعد الفقهية ص٢/١٩، حاشية العطار ٤/٤٨٦ ، حاشية البجريمي ٧٢٦ص

  .ي املفسدة واملصلحةوأحياناً يعربون باإلفراد، أ )٢(
 ،٤/٤٤٧،شرح الكوكب املنري ١٧٩، األشباه والنظائر،للسيوطي ص ١/١٠٥األشباه والنظائر،البن السبكي     :         انظر

   . ٢٠٥،شرح القواعد الفقهية ص١/٣٧،درر احلكام ٢/٦٩٢، ،ترتيب الآليل ٩٩األشباه والنظائر،البن جنيم ص
  . ٢/٢٨، إرشاد الفحول ٥/٢٢٠،البحر احمليط٣/٦٥اإلاج :انظر )٣(
  .١/٦٥٣الفتاوى الفقهية الكربى :انظر )٤(
  .١/٢١، السراج املنري٢/٣٤٠،فواتح الرمحوت ١/١٧٩تفسري الرازي :انظر )٥(
  .١٢/٩٣، تفسري ابن عادل ١/٨١قواعد األحكام :انظر )٦(



  - ١٤ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

 .)٢ ( النفعحتصيلمقدم على دفع الضرر  -٨
 .)٣ (أهم من جلب املنافع املضار دفع -٩

 .)٤(أهم عند ذوي العقول من إيصال النفعدفع الضرر  -١٠
 .)٥(العظيم أوىل من السعي يف طلب النفع الزائددفع الضرر  -١١
 .)٦(أوىل بالرعاية من إيصال النفعدفع الضرر  -١٢
 .)٧(دفع املضرة أوىل بالرعاية من جلب املصلحة -١٣
  .)٨(مقدم على إيصال النفعدفع الضرر  -١٤
 .)٩(دفع الشر أهم من إيصال اخلري -١٥
 .)١٠(آكد من جلب املصاحلدرء املفاسد  -١٦
 .)١١( املصاحلأوىل من رعاية حصول درء املفاسد رعاية -١٧
 .  )١٢( عناية الشرع بدرء املفاسد أشد من عنايته جبلب املصاحل -١٨
 .)١٣( على جلب اخلريدفع الشر مقدم -١٩
 )١٤(دفع املفسدة أهم من جلب املصلحة  -٢٠

                                                                                                                            
  .٤/٢٤٨تفسري ابن عادل  ،٧/١٤٠تفسري الرازي  :انظر )١(
  .٨/٢٦تفسري ابن عادل  ،١٥/١٨ازي تفسري الر :انظر )٢(
  .٩/١٣٦، روح املعاين ١/٢٩تفسري أيب السعود : انظر )٣(
  .٢١/٦٥تفسري الرازي  :انظر )٤(
  .١٩/١٤٩تفسري الرازي : انظر )٥(
  .٢/٥٠تفسري الرازي : انظر )٦(
  .٢٧/١٠٦تفسري الرازي : انظر )٧(
  .٢٧/٢١٢تفسري الرازي  :انظر )٨(
  .١٦/١٤٥زي تفسري الرا :انظر )٩(
  .١/٢٦٢االعتصام  :انظر )١٠(
  .٤/٢١٢الفروق : انظر )١١(
  .٢/٤٤٣القواعد،للمقري :انظر )١٢(
  .١/٨٨بدائع الفوائد :انظر )١٣(
  .٤/٦٥٩شرح الكوكب املنري : انظر )١٤(



  - ١٥ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

 .)١(  عند املساواةأهم من جلب املصاحلدفع املفاسد  -٢١
 .)٢(  من جلب اخلريدفع الضر أوىل -٢٢
 .)٣( اعتناء الشرع بدفع املفاسد آكد من اعتنائه جبلب املصاحل -٢٣
 .)٤(درء املضار أهم من جلب املسار  -٢٤
 .)٥( من جلب املصلحة درء املفسدة عند التكافؤ أوىل -٢٥
 .)٦( دفع املفسدة  قبل جلب املصلحة -٢٦

أمهية هذه القاعدة عند أهل العلم علـى          على ك أن تنوع هذه الصيغ وكثرا يدل      وال ش       
مسك ـا    الت حيسناختالف فنوم العلمية، وأا مجة الفروع وكثرية الدوران على ألسنتهم،           

  .على أساسهاومعاجلة كثري من الوقائع 
  

  عالقة القاعدة بقواعد مشاة: املطلب الرابع 
 ذهن بعض الباحثني أو املطلعني على كتب الفقه وقواعده بعض التشابه بني             قد يتبادر إىل        

وبعض القواعد الفقهية األخرى اليت تلتقي      )  جلب املصاحل  درء املفاسد مقدم على   (هذه القاعدة   
   .التطبيقات معها يف األلفاظ أو

اظرة، وتفصيل ذلك قواعد تعد أصالً، وقواعد من   : وميكن تقسيم هذه القواعد املشاة إىل             
  :على النحو اآليت 

  :  مبا هو أصل هلا) جلب املصاحلدرء املفاسد مقدم على(عالقة قاعدة : أوالً 
   : )ال ضرر وال ضرار( القاعدة الكربى -١

                                         
  .١٩٨إجابة السائل ص: انظر )١(
  .٢٣/٦٦روح املعاين : انظر )٢(
  .٣/٢٨التقرير والتحبري :انظر )٣(
  .٢٤/٤روح املعاين : انظر )٤(
  . ٥منظومة أصول الفقه وقواعده ص: انظر )٥(
  .١/٦٩سلسلة األحاديث الصحيحة : انظر )٦(



  - ١٦ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

ضـمن  )  جلب املـصاحل درء املفاسد مقدم على(عد كثري من أهل العلم قاعدة                   
،وذلك من جهة أن املفسدة اليت   )ال ضرر وال ضرار   ( القاعدة الكربى القواعد املندرجة حتت    

، يراد دفعها ميكن عدها نوعاً من الضرر، فيشرع دفعها لتحصيل الـسالمة مـن الـضرر               
والضرر منفي يف الشريعة،فكانت القاعدة حمل البحث تطبيقاً للقاعدة الكربى وأخص منها؛            

  .)١( لكوا مبينة لكيفية العمل يف بعض صور الضرر
    :فقه املوازناتقاعدة  -٢

النظـر   إىل   و املفاسد واملصاحل حيتاج املكلـف     أعند تعارض املفاسد أو املصاحل                  
جمموعة القواعد أو املـسالك      : وازناتفقه امل  ويعىن ب   ، وازنات فقه امل  عمالواالجتهاد باست 
فاسد أو بني املصاحل    سليمة بني املصاحل أو بني امل     ال ةعلميالوازنة  املتوصل إىل    ي اليت بواسطتها 
   .)٢( وترتيلها مرتل الواقع والتطبيق رضهااواملفاسد عند تع

؛ ) جلب املـصاحل   درء املفاسد مقدم على    (وعلى هذا ففقه املوازنات أعم من قاعدة                  
ـ  املوازنة بني  املفاسد املتعارضة،و  املوازنة بني ،واملصاحل املتعارضة ألنه يشمل املوازنة بني      د  املفاس

  املفاسد واملصاحل املتعارضة   املوازنة بني ،بينما القاعدة حمل البحث خمتصة ببيان        املتعارضة واملصاحل
  . على أقل تقديريف حال رجحان املفاسد أو مساواا

  : بقواعد مناظرة) جلب املصاحلدرء املفاسد مقدم على (عالقة قاعدة: ثانياً 
ال ( القاعدة الكـربى لحظ وجود قواعد متفرعة عن       عند النظر يف كتب القواعد الفقهية ي    

 ) جلب املصاحلدرء املفاسد مقدم على(، وقواعد كلية أخرى تشترك مع قاعدة       )ضرر وال ضرار  
  : حبيث ميكن أن تعد مناظرة هلا، ومن أبرز هذه القواعديف بعض اجلزئيات،

 :)٣( )واملقتضي يقدم املانعإذا تعارض املانع ( قاعدة  -١
 ومـن   ، )١( )إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام     (      ومبعىن هذه القاعدة قاعدة               

خالل التأمل يف القاعدة حمل البحث يلحظ اشتراك هذه القواعد يف تقدمي دفع املفـسدة؛ ألن                
                                         

للـسيوطي  ،األشباه والنظائر ،  ١/١٠٥لسبكي  بن ا الاألشباه والنظائر،  ،٢٣رسالة يف رعاية املصلحة، للطويف ص     :انظر )١(
  .١٧٨ص

   . ٩السوسوة ص. ، منهج فقه املوازنات، د٣٨٠حسن الدوسي ص. منهج فقه املوازنات، د: انظر )٢(
  . ١٣٠ البن جنيم ص ،األشباه والنظائر ،٢٢٣ ، للسيوطي صاألشباه والنظائر  ،١/٣٤٨املنثور : انظر )٣(



  - ١٧ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

 ميكن أن تكون أعم مـن       ) جلب املصاحل  درء املفاسد مقدم على   (احلرام مفسدة ، إال أن قاعدة       
  .فسدة أعم من احلرمة أو املنعجهة كون امل

  :)٢( )إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما( قاعدة    -٢        
،  وتعارضـها  املفاسـد اجتماعوهذه القاعدة متثل يف حقيقتها حالة من حاالت                    

ن كان من جهة أخرى وإ،فتلتقي مع القاعدة حمل البحث يف الدخول ضمن قاعدة فقه املوازنات       
ارتكاب املفسدة األخف يعـد     ب األعظم ضرراً  املفسدة   دفع  ميكن اشتراكهما باعتبار أن مراعاة      

  .  ومنفعة مصلحة
  :  )٣( )إذا تعارض الواجب واحملظور يقدم الواجب(   قاعدة -٣       

حة أداء  مصل :" )هـ٧٢٨ت(             ومبعىن هذه القاعدة قول شيخ اإلسالم ابن تيمية       
وقد يظن يف الوهلة األوىل تعارض هذه القاعـدة مـع            ،   )٤(" الواجب تغمر مفسدة احملرم     

من حيث إا تقدم فعل الواجـب وهـو          ، ) جلب املصاحل  درء املفاسد مقدم على   (قاعدة  
 وال تعارض يف احلقيقة بعد األخذ بعني االعتبار       مصلحة على ترك احملظور مع كونه مفسدة،      

ألن الواجب يف األصل أعظم مصلحة وأرجح من        ؛ة حمل البحث وشروطها   بضوابط القاعد 
 واردة  ) جلب املـصاحل   درء املفاسد مقدم على   (احملرم، فكان مقدماً من هذه اجلهة، وقاعدة        

 على أقل تقدير، ومن جهة أخرى فـإن   امأو مساوا على املصاحل   املفاسد   يف حال رجحان  
 ، وهذا ال مينع     )٥( لواجب مقدم على جنس احملرم    املقصود بقاعدة تقدمي الواجب أن جنس ا      

                                                                                                                            
 ، البن جنـيم      األشباه والنظائر  ،٢٠٩ ، للسيوطي ص   األشباه والنظائر ،  ١/١١٧األشباه والنظائر ،البن السبكي     : انظر )١(

  .٢/٥١ئد اجلنية ، الفوا١٢١ص
 ،األشباه  ١/٣٠٥األشباه والنظائر، البن الوكيل     : ، انظر   ) إذا اجتمع املبيح واحملرم غلب جانب احملرم      (           ونظريها  
  . ١٢١ ، البن جنيم صوالنظائر

، البـن جنـيم     األشباه والنظائر،١٧٨ ، للسيوطي صاألشباه والنظائر ،  ١/٤٧األشباه والنظائر ،البن السبكي      :انظر )٢(
   . ١/٢٩٠، غمز عيون البصائر ٩٩ص

   . ١/٣٣٧املنثور : انظر )٣(
جنس فعل املأمور به أعظـم مـن         : " ٢٠/٨٥، وقال يف موطن آخر من جمموع الفتاوى         ٢٤/٢٦٩جمموع الفتاوى    )٤(

   .  ٢٩/٢٧٩، ١١/٦٧١، وله ألفاظ أخرى باملعىن نفسه، انظرها يف جمموع الفتاوى "جنس ترك املنهي عنه
  . ٢٠/٨٥جمموع الفتاوى : انظر )٥(
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رجحانـه وعظمـه،     يف حال كون بعض أفراد احملرم مقدماً على بعض أفراد الواجب          أن ي 
   .) جلب املصاحلدرء املفاسد مقدم على(داخالً ضمن قاعدة حينئذ فيكون 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
بأدلة كـثرية،    ) مقدم على جلب املصاحل   درء املفاسد   (ة         استدل أهل العلم إلثبات قاعد    

،وفيما يأيت بيان ألبرز هذه األدلة ،       نقول واملعقول على االعتداد ا    حيث تضافرت األدلة من امل    
  :وأكثرها وضوحاً على املقصود

  : األدلة من الكتاب : أوالً 
ــاىل   -١ ــول اهللا تع y7(: ق tRq è= t«ó¡ oÑ ÇÆ tã ÌçôJyÇ ø9$# Îé Å£÷è yJ ø9$#ur ( ö@ è% !$yJ ÎgäÏù ÖN øOÎ) ×éç Î7ü2 

ßì Ïÿ» oY tB ur Ä¨$ ¨Z= Ï9 !$ yJ ßg ßJ øO Î) ur çé t9 ò2 r& ` ÏB $ yJ Îg Ïè øÿ ¯R() ووجه االستدالل من اآلية      ) ١ ، :
أن اهللا حرم اخلمر وامليسر على الناس مع ما فيهما من املنافع، كحـصول الـربح                

قل واملـال واملخاصـمة   وحنوه ؛ وذلك دفعاً للمفاسد املترتبة عليهما من ذهاب الع       

                                         
  ، من سورة البقرة٢١٩: من اآلية رقم )١(
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واملشامتة وقول الفحش والزور وغري ذلك ، مما يدل على صحة تقدمي دفع املفاسـد      
  .) ١ (على جلب املنافع

üw(: اىل  ـقول اهللا تع   -٢ ur (#q ô7Ý¡ n@ öúï Ï% ©!$# tbq ããôâ tÉ ` ÏB Èbr ßä «! $# (#q ô7Ý¡uäsù ©! $# #Jr ôâtã 

Îé öç tó Î/ 5O ù= Ïæ 3( )أن سب آهلة الكفـار يتـضمن       : ــة  ، ووجه االستدالل من اآلي    ) ٢
مصاحل ومفاسـد ، لكن ملا كانت املفاسـد أعظم قدم الشارع دفعهــا علـى             

 ، قال ابن    دم على جلب املصاحل   ـمقجلب املصاحل ، مما يدل على أن دفع املفاسد          
 لرسوله صـلى اهللا عليـه وسـلم         اًـيقول اهللا تعاىل ناهي   ) : " هـ٧٧٤ت(كثري  

ان فيه مـصلحة إال أنـه يترتـب    ـوإن ك ة املشركنيــواملؤمنني عن سب آهل
 .) ٣ ()املؤمنني  وهي مقابلة املشركني بسب إله ،اـه مفسدة أعظم منهـــعلي

# (:قـول اهللا تعــاىل   -٣ så Î) ur ÷Läê ö/ ué üÑ í Îû ÇÚ öë F{ $# }§ øän= sù ö/ ä3øãn= tæ îy$ uZ ã_ br& (#r çé ÝÇ ø) s? z̀ ÏB 

Ío 4q n= ¢Á9$# ÷b Î) ÷L äêøÿ Åz br& ãN ä3 uZ ÏFøÿ tÉ tûï Ï% ©!$# (#ÿr ãçxÿ x.() أن اهللا تعاىل قدم    : ووجه االستدالل من اآلية     ،) ٤
دفع مفسدة األذى الصادر من املشركني على مصلحة إمتام الصالة ، فكان فيها ما يدل على أن                 

 .مقدم على جلب املصاحلدفع املفاسد 
  : األدلة من السنة : ثانياً 
دعــوين  :"ث أيب هريرة رضي اهللا عنـه        صلى اهللا عليه وسلم يف حدي     قول النيب    -١

كثرة سؤاهلم واخـتالفهم علـى      : كان قبلكم    مـــا تركتكم ،إمنا أهلك من    
أمرتكم بشيء فأتوا منـه مــا        أنبيائهـم ، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا       

                                         
، جلسات رمـضانية    ١/٣٥٤،القواعد للحصين   ٣/٥٥،٥٧،٦٠، اجلامع ألحكام القرآن     ١/٩٨قواعد األحكام   : انظر )١(

١/١٠٦.  
  .، من سورة األنعام١٠٨: من اآلية رقم )٢(
  .٢/١٦٤ تفسري القرآن العظيم )٣(
  .، من سورة النساء١٠١: اآلية رقم  من)٤(
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مبيناً وجـه االستدالل مـن     ) هـ٨٥٢ت(، قال احلافظ ابن حجر      ) ١ (" استطعتم
اء الـشرع  ـن اعتنأاستدل ذا احلديث على : "  هذه القاعدة  احلديث على إثبات  

طلق االجتناب يف املنهيات ولو مع املشقة يف        أنه  أل؛املنهيات فوق اعتنائه باملأمورات   ب
   .)٢(" د يف املأمورات بقدر الطاقةوقي،الترك

: الــثبت عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق    ما   -٢
يا رسول اهللا ، ما لنا مـن جمالـسنا بـد            : فقالوا)  إياكم واجللوس يف الطرقات      (

وما حق  : قالوا  ) فأعطوا الطريق حقه    ،فإذا أبيتم إال الس   : ( ، فقال نتحدث فيها   
غض البصر ، وكف األذى ، ورد السالم ، واألمـر       : ( الطريق يا رسول اهللا ؟ قال     

في هذا احلديث اجللوس يف الطرقات يتـضمن        ،ف) ٣ ()باملعروف والنهي عن املنكر     
مصاحل ومفاسد ، وقد كرهه النيب صلى اهللا عليه وسلم للصحابة دفعـاً للمفاسـد               

ويؤخذ منه أن دفع املفسدة " : قال احلافظ ابن حجر عن احلديث  املترتبة عليه ، وهلذا   
 عمـل  من األجر ملن  إىل ترك اجللوس مع ما فيهأوىل من جلب املصلحة لندبه أوالً

 .) ٤ ("الزيادة وذلك أن االحتياط يف طلب السالمة آكد من الطمع يف،حبق الطريق 

                                         
 ٩/٩٤ أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم          )١(

صلى اهللا عليه وسلم  وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال              باب توقريه   ،ومسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل،      
  ).٤/١٨٣٠( وما ال يقع وحنو ذلكيتعلق به تكليف 

  .١٣/٢٨٦ فتح الباري )٢(
،شرح ١/٢٨٢، املواهب السنية    ٩٠،األشباه والنظائر البن جنيم ص    ٢١٧األشباه والنظائر للسيوطي ص   :     وانظر كذلك   
  .٢٠٥القواعد الفقهية ص

سـتئذان   ، ويف كتـاب اال ٥/١١٢ البخاري يف صحيحه ، كتاب املظامل ، باب أفنية الدور واجللوس فيهـا              أخرجه )٣(
  .٣/١٦٧٥وس يف الطرقات مسلم يف صحيحه ، كتاب اللباس والزينة ، باب النهي عن اجلل ، و١١/٨

  .٥/٣١٤ ، وكذا أفاد هذا الشوكاين يف نيل األوطار ٥/١٣٥ فتح الباري )٤(
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، ) ١ ( صلى اهللا عليه وسلم لعن زوارات القبور       رسول اهللا ما جاء يف احلديث من أن        -٣
فالنيب يف هذا احلديث ى النساء عن زيارة القبور رغم ما فيها من املصاحل الظاهرة               

 باآلخرة والدعاء لألموات ؛ وذلك ملا يترتب عليهـا يف           كترقيق القلوب والتذكري  
 أما النساء فإن هـذه        :")هـ٧٥١ت(حقهن من املفاسد العظيمة، قال ابن القيم      

وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقـارن        )ر القبو نزيارمصلحة  :يعين  (املصلحة  
إيذاء األمـوات،   من فتنة األحياء، و   - زيارن من املفاسد اليت يعلمها اخلاص والعام      

مفسدة من مصلحة يسرية   أعظم- منها  إال مبنعهندفعهوالفساد الذي ال سبيل إىل 
مفسدته أرجح من    حتصل هلن بالزيارة، والشريعة مبناها على حترمي الفعل إذا كانت         

 فمنعهن من الزيارة من حماسناء به،ــان هذه املفسدة ال خفـورجحه،ـمصلحت
 .) ٢ ("الشريعة

ة رضي اهللا عنها أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال هلا ـعائش حديث ما ثبت من -٤
 فأدخلت ،لوال أن قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيت فهدم،  يا عائشة :"

 فبلغت ، غربياً وباباً شرقياً وجعلت له بابني باباًباألرض، وألزقته ،فيه ما أخرج منه
 . ) ٣ (" مبه أساس إبراهي
يف هذا احلديث دليـل لقواعـد مـن         "  :)هـ٦٧٦ت (م النووي       قال اإلما 
إذا تعارضت املصاحل، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر اجلمع     : األحكام، منها   

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخـرب        ؛بني فعل املصلحة وترك املفسدة، بدئ باألهم      
                                         

  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ذا اللفظ١٤/١٦٤ أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )١(
هذا حديث حـسن    : ، وقال ٣/٣٧١باب ما جاء يف كراهية زيارة القبور للنساء                والترمذي يف سننه ، كتاب اجلنائز،     

  .صحيح
  .١/٥٠٢ باب ما جاء يف النهي عن زيارة النساء القبور     وابن ماجة سننه ، كتاب اجلنائز، 

  .٤/٧٨ يف يهن عن زيارة القبورباب ما ورد      والبيهقي يف السنن الكربى ، كتاب اجلنائز، 
  .٤/٣٦٣عند اإلمام أمحد يف مسنده  زائرات القبور،:       وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما بلفظ 

  .٣/٢٣٢       واحلديث صححه األلباين يف إرواء الغليل 
  .٩/٦٠ ذيب السنن )٢(
ـ ٢/٥٧٤فضل مكة وبنياا  ، باب احلج البخاري يف صحيحه ، كتاب      أخرجه )٣(  ، ج ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب احل

  .٢/٩٦٩ نقض الكعبة وبنائها باب
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هللا عليه وسـلم    لى ا أن نقض الكعبة وردها إىل ما كانت عليه من قواعد إبراهيم ص           
، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبـاً       مصلحة،ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه،    

، فتركها صلى اهللا    وذلك ملا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فريون تغيريها عظيماً         
  . ) ١(" عليه وسلم

وفيه تقدمي األهم   :"    وأكد هذا الفهم أيضاً احلافظ ابن حجر ، فقال عن احلديث            
ـ   ـم من دفع املفسدة وجلب املصلحة ، وأم       فاأله ا بـدئ بـدفع     ـا إذا تعارض
  .) ٢(" املفسدة

هذه القاعدة املستنبطة من احلديث ، فأفىت       ) هـ  ١٧٩ت  (وقد استعمل اإلمام مالك                
 بترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه السالم ؛           )هـ١٩٣ت(اخلليفة هارون الرشيد  

أال ،ناشدتك اهللا يا أمري املؤمنني    ":هاب هيبة الكعبة من صدور الناس،وقال له      ملفسدة ذ  منه   دفعاً
  .      )٣(" فتذهب هيبته من صدور الناس،ال يشاء أحد إال نقضه وبناه،جتعل هذا البيت لعبة للملوك

ن رسول اهللا  صلى اهللا عليـه وسـلم           ما صح من حديث عائشة رضي اهللا عنها أ         -٥
 مث  ، فكثر الناس  ،مث صلى من القابلة   ،فصلى بصالته ناس    ،املسجدصلى ذات ليلة يف     

فلم خيرج إليهم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           ،اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة     
قد رأيت الذي صنعتم ومل مينعين من اخلروج إليكم إال أين    : "فلما أصبح قال    ،وسلم

  .) ٤(" خشيت أن تفرض عليكم
 ؛وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعترب أمههما           :"      قال النووي   

 فلما عارضـه    ،ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان رأى الصالة يف املسجد مصلحة ملا ذكرناه             
  .)  ٥("  لعظم املفسدة اليت ختاف من عجزهم وتركهم للفرض؛خوف االفتراض عليهم تركه

                                         
  .٩/٨٩ شرح صحيح مسلم )١(
  .٣/٥٢٤ فتح الباري )٢(
  .٩/٨٩شرح صحيح مسلم :  انظر )٣(
  والنوافـل باب حتريض النيب  صلى اهللا عليه وسلم  على صالة الليـل  ، أبواب التهجد البخاري يف صحيحه ،     أخرجه )٤(

 باب الترغيب يف قيـام رمـضان وهـو التـراويح       ،  صالة املسافرين وقصرها    ، ومسلم يف صحيحه،كتاب     ١/٣٨٠
١/٥٢٤.  

  .٦/٤١ شرح صحيح مسلم )٥(



  - ٢٣ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

 فيه دليل للقاعدة    : ينبغي أن يقال   :"الم النووي بقوله    على ك ) هـ٨٠٦ت(     وعلق العراقي   
ألن اكتسام ثواب العبـادة مـصلحة       ؛  وهي تقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل        ،املشهورة

ويف تركه درء تلك املفسدة فقدم      ،ويف هذا الفعل جلب هذه املصلحة       ،وتركهم الفرض مفسدة    
  .) ١(" درء تلك املفسدة على جلب هذه املصلحة 

ببعض األحاديث على حجية    ) هـ١٣٤٩ت(    كذلك استدل الشيخ سليمان بن سحمان        -٦
والدليل من السنة على أن درء املفاسد :" القاعدة،وأسوق عبارته بنصها هنا لنفاستها، حيث قال     

 املتفق عليه عنه صلى اُهللا عليـِه  -رضي اُهللا عنه-أيب هريرة  حديث  :املصاحل مقدم على جلب
  ثُم آمر رجالً يصلي بالناس، ثُم أنطلق إىل لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام،  (:ه قال وسلَّم أن

الـصالة،يف   فَهم بتحريق من مل يشهد،) ٢() قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم بالنار    
،فبني  )٣( احلديث) تقام الصالة لوال ما يف البيوت من النساء والذرية ألمرت أن: (املسند وغريه 

البيوت على من مل يشهد الصالة، وبني أنه منعه من ذلك             أنه هم بتحريق   صلى اهللا عليه وسلم   
من فيها من النساء والذرية، فإم ال جيب عليهم شهود الصالة، ويف حتريق البيوت قتل مـا ال                  

تحدث النـاس أن  ال ي: (قتل املنافقني، قال وكذلك لَما استأذنه بعض الصحابة يف...جيوز قتله
ذلك من األحاديث اليت قدم فيها درء املفاسد على جلـب   إىل غري... ) ٤ ()أصحابه حممداً يقتل

  .)  ٥(" السنة واجلماعة املصاحل، كما قرر ذلك علماء أهل
  : دليل اإلمجاع : ثالثاً 

                                         
  .٣/٤١٢ طرح التثريب )١(
اب إخراج أهل املعاصي واخلصوم من البيوت بعـد املعرفـة            ، باب    اخلصومات البخاري يف صحيحه ، كتاب       أخرجه)٢(

بيـان التـشديد يف     باب فضل صالة اجلماعـة و      ،   ساجد وماضع الصالة  ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب امل      ٢/٨٥٢
  .١/٤٥١ التخلف عنها

  .١٤/٣٩٨ أخرجه اإلمام أمحد يف املسند من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه )٣(
ر لكم رسول اهللا لووا رؤوسـهم  وإذا قيل هلم تعالوا يستغف  (قوله    ، باب  كتاب التفسري  البخاري يف صحيحه ،      أخرجه )٤(

نـصر األخ    باب،  كتاب الرب والصلة واآلداب      ، ومسلم يف صحيحه،   ٤/١٨٦١ )ورأيتهم يصدون وهم مستكربون   
  .٤/١٩٩٨  أو مظلوماًظاملاً

  .١٠٩-١٠٨صاجلهل واالبتداع  منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل )٥(



  - ٢٤ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

حتجـاج        اتفق الفقهاء على اختالف مذاهبهم الفقهية على أصل العمل ذه القاعدة واال           
ا، وإن حصل خالف يف بعض التفصيالت ، ويدل على ذلك استقراء كتبهم العلمية، حيـث       

  : ما يأيت  أيضاًبنوا كثرياً من األحكام الفقهية على القاعدة، ويؤكد ذلك
درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل، وهو معىن        : " ) هـ٧٩٠ت(قول الشاطيب  -

  .)  ١(" يعتمد عليه أهل العلم
األمر بـني درء مفـسدة   القواعد إذا دار من  ) : " هـ  ٨٨٥ت(داوي  قول املر  -

 وإذا  قاله العلماء، وجلب مصلحة ، كان درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة ،          
 مـن  فسدتني ، وكانت إحدامها أكثر فـساداً املدار األمر أيضا بني درء إحدى    

له كل عاقل   األخرى ، فدرء العليا منهما أوىل من درء غريها ، وهذا واضح يقب            
 . )  ٢(" ، واتفق عليه أولو العلم

درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل    :" )هـ٩٧٤ت(قول ابن حجر اهليتمي   قول   -
  .)  ٣(" ، كما أطبق عليه أئمتنا

  : فعل الصحابة : رابعاً 
  ،كنت بالشام: ذلك ما ثبت يف الصحيح عن أيب ذر رضي اهللا عنهما يدل على       ومن أبرز 

 : قال معاوية،فت أنا ومعاوية يف الذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا     فاختل
وكتب إىل عثمـان    ، فكان بيين وبينه يف ذاك     ،نزلت فينا وفيهم  :  فقلت   ،نزلت يف أهل الكتاب   
فكثر علي الناس حىت كأم     ، فقدمتها ، عثمان أن اقدم املدينة     فكتب إيلّ  ،رضي اهللا عنه يشكوين   

فذاك الذي  ، إن شئت تنحيت فكنت قريبا      :فقال يل ،فذكرت ذاك لعثمان    ،روين قبل ذلك    مل ي 
٤("  لسمعت وأطعتروا علي حبشياًأنزلين هذا املرتل ولو أم (.  

وقد نبه ابن حجر إىل أنه يستفاد من هذا األثر صحة العمل ذه القاعدة ، فقال يف أثنـاء              
من الشقاق واخلروج على األئمة ، والترغيب يف الطاعة ألويل          وفيه التحذير   :" تعداده لفوائدها   

                                         
  .٤/٢٧٢ املوافقات )١(
  .٤٤٨-٤/٤٤٧ وكذا أفاد هذا ابن النجار يف شرح الكوكب املنري   ،٨/٣٨٥١ التحبري )٢(
  .٦/١٢٨ الفتاوى الفقهية الكربى )٣(
  .٢/٥٠٩ ما أدي زكاته فليس بكرت  ، بابكتاب الزكاة البخاري يف صحيحه ، أخرجه)٤(



  - ٢٥ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

وأمر األفضل بطاعة املفضول خشية املفسدة ، وجواز االختالف يف االجتهاد ، واألخـذ              ،األمر
بالشدة يف األمر باملعروف وإن أدى ذلك إىل فراق الوطن ، وتقدمي دفع املفسدة على جلـب                  

 علمه يف طالب العلم ، ومع ذلـك   من بثِّ ،مصلحة كبرية ألن يف بقاء أيب ذر باملدينة       ؛املصلحة
فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من املفسدة من األخذ مبذهبه الشديد يف هـذه املـسألة ، ومل                  

  .) ١("ا كان جمتهداًـ منهمألن كالً؛يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه
  :من املعقول : خامساً 

   : وذلك من وجوه          
اهتمام العقالء بدفع   ن درء املفاسد العظيمة من شأن العقالء واحلكماء ،لكون          أ :الوجه األول   

معظم مصاحل الـدنيا    : "  ، قال العز بن عبدالسالم       املفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل املصاحل     
إذ ال خيفى على عاقل قبل ورود الـشرع أن  ؛ معظم الشرائع  ومفاسدها معروف بالعقل وذلك  

وأن ، املفاسد احملضة عن نفس اإلنسان وعن غريه حممود حـسن   ودرء، ضة  حتصيل املصاحل احمل  
، وأن درء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حـسن  ، فأرجحها حممود حسن    تقدمي أرجح املصاحل  

وأن درء أفسد املفاسد فأفـسدها حممـود        ، املصاحل فأرجحها حممود حسن      وأن تقدمي أرجح  
وأن درء املفاسد الراجحـة     ، لى املرجوحة حممود حسن     املصاحل الراجحة ع   وأن تقدمي ، حسن  

  .)٢(" احلكماء على ذلك واتفق، املرجوحة حممود حسن على املصاحل
 أنـه إذا مل     :" مبيناً أولوية تقدمي دفع املفـسدة        )هـ٦٠٦ت (الرازيالفخر  قال   :الوجه الثاين 

 يف غاية املشقة ،     حيصل دفع الشر فقد حصل الشر ، وذلك يوجب حصول األمل واحلزن ، وهو             
وأما إذا مل حيصل أيضا إيصال اخلري بقي اإلنسان ال يف اخلري وال يف الشر ، بل على الـسالمة                    

    .)٣("  فثبت أن دفع الشر أهم من إيصال اخلري،األصلية ، وحتمل هذه احلالة سهل 

                                         
  .٣/٣٢٣ فتح الباري )١(
  .١/٥ قواعد األحكام )٢(
  .١٦/١٤٥ تفسري الرازي )٣(



  - ٢٦ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

حة فـال   أما يف جلب املـصل    " جلب املصاحل للناس ،   أن درء املفاسد يتضمن      : الوجه الثالث  
يتحقق درء املفسدة ، وما يتحقق برعايته رعاية اآلخر يكون أوىل، فكان درء املفسدة أوىل من                

  .)  ١("  جلب املصلحة
أن للمفاسد سرياناً وتوسعاً لدى الناس كما هو ملحوظ يف الواقـع، فمـن                : رابعالوجه ال 

  . )  ٢(  املنافعاحلكمة احلزم يف القضاء عليها، ولو ترتب على ذلك احلرمان من بعض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

                                         
  .٧٥السوسوه ص. زنات،د منهج فقه املوا)١(
  .٢/٩٩٦املدخل الفقهي العام :  انظر)٢(



  - ٢٧ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

من خالل النظر والتأمل يف كالم أهل العلم حول القاعدة أو بعض الفـروع الفقهيـة                  
املندرجة حتتها يلحظ أم يذكرون بعض األمور ويشريون ببعض التعليالت إىل ما ميكن أن يعد               

  .شرطاً إلعماهلا
قاعدة يدفع االعتراض الوارد عليها من قبل بعض الباحثني بأا حمـل                  إن معرفة شروط ال   

قول بعض األصوليني   إن  : " حامد العلي   /نظر وتأمل ؛ ملا فيها من إطالق ، كما قال الدكتور            
 إطالقه ، وحيتاج إىل تقييد العبارة       ر يف ال خيلو من نظ   ) درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل       ( 

تقتضي أن حتصيل مصلحة عظيمة مقدم على درء مفسدة          لشرعية الكثرية اليت  لتتالءم مع األدلة ا   
عظيمة جدا ، كما حيصل       من املصاحل حيصل بفواا مفاسد     اً ومما يدل على هذا أن كثري      ،ةصغري

متالزمـان يف أكثـر األحيـان        بدرء بعض املفاسد مصاحل عظيمة أيضا ، فاألمران متداخالن        
فيه ما فيه من جهة     ) درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل       ( بارة  العه  وحينئذ فإطالقهم هذ  ...

  .)  ١("  اإلطالق
  : ويف احلقيقة هذا االعتراض غري وجيه من وجهني        
 أن هذه القاعدة قد أطبق أهل العلم على اختالف مذاهبهم الفقهية وفنـوم              :الوجه األول    

 وذلك على مر العصور ، نظـراً منـهم إىل أن            العلمية على االعتداد ا والعمل على وفقها ،       
األصل عند التعارض درء املفسدة ودفعها،وإن كان ذلك قد يترك يف بعض احلاالت اليت بينوها               

  . ونصوا عليها
درء املفاسـد أوىل مـن      (ويشهد لذلك أن بعض املؤلفني يف القواعد الفقهية ذكر قاعدة                 

، وذكـر   )ال ضرر وال ضرار     ( حتت القاعدة الكربى    ضمن القواعد املندرجة    ) جلب املصاحل   
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضـرراً       ( قبلها قاعدة رأوا أا نظري هلا ، وهي قاعدة          

ة مـن تقـدمي دفـع       ومقصودهم التنبيه على أن هذه احلالة مـستثنا       ،) ٢() بارتكاب أخفهما   

                                         
  .٤ حترير قاعدة تعارض املصاحل واملفاسد ص)١(
، شـرح القــواعد الفقهيـة       ٨٩ ، األشباه والنظائر البن جنيم ص      ١٧٩-١٧٨األشباه والنظائر للسبكي ص   :  انظر )٢(

   .٢٠١ص



  - ٢٨ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
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فعاً،وعليه فتقدم املنفعة وتراعى حـني      جلب املصلحة،لرجحاا وكوا أكثر ن    املفسدة،بل يقدم   
  . تربو على املفسدة  

 أن القواعد الفقهية دائما ما تكون مقيدة عند أهل العلم بشروط وضـوابط ال               :الوجه الثاين   
إن القواعـد  : " يقدح يف إطالقها ،كما أكد ذلك الدكتور الفاضل يعقوب الباحسني بقولـه         

ئية األخرى، ال تكون صادقة من دون قيد وال شـرط،حىت      الفقهية شأا شأن القواعد االستقرا    
وإن كانت العالقة فيها سببية، بل هي تصدق حتت شروط وقيود معينة، ويبدو من تتبع القواعد    
أن هذه صادق حىت على القواعد املؤسسة على النصوص الشرعية ، وعلى األمـور اخلاضـعة                

  .) ١("للتجربة واملالحظة 
شأا شأن سائر القواعد الفقهيـة      ) رء املفاسد مقدم على جلب املصاحل     د(      وقاعدتنا هذه   

اليت قيدها أهل العلم بضوابط تبين جمال عملها وحمله، ويتخلص عن طريقها من دفع الطعن يف                
  . كلّيتها 

  : وفيما يأيت عرض لشروطها            
   . دةعدم إمكانية اجلمع بني جلب املصلحة و دفع املفس: الشرط األول 

    إذا أمكن املكلف اجلمع بني جلب املصلحة ودرء املفسدة كان ذلك الواجب يف حقه ؛ ألن                
إذا اجتمعـت   : " العمل باألمرين أوىل من إهدار أحدمها بال موجب ، قال العز بن عبدالسالم              

ـ     ا ذلك ؛  ـفإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فعلن      مصاحل ومفاسد،  اىل  امتثاالً ألمر اهللا تع
q#)(: لقوله سبحانه وتعاىل فيهما، à) ¨?$$ sù ©! $# $ tB ÷Läê ÷è sÜ tF óô$#() ٣(" ) ٢  ( .  

صيل املـصلحة   املصلحة واملفسدة ، فإن أمكن حت     : إن اجتمع فيه األمران     : "     وقال الطويف   
  . )  ٤(" ودفع املفسدة تعين

                                         
  .١٧٦ القواعد الفقهية ص)١(
  .ورة التغابن من س١٦ من اآلية رقم )٢(
  .١/٩٨ قواعد األحكام )٣(
  .١/٣٥٤، وكذا قرر هذا تقي الدين احلصين يف القواعد ٤٦  صرسالة يف رعاية املصلحة )٤(
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ا لو أُحضر عند الطبيب وهو           ومثال ما ميكن اجلمع فيه بني جلب املصلحة ودفع املفسدة م          
يف الصالة مريض موشك على اهلالك ، فإنه يقطع الصالة وينقذه ، مث يقضي الصالة بال إشكال      

إنقاذ الغرقى املعصومني عند اهللا أفضل من       : " ؛ مجعاً منه بني األمرين ، قال العز بن عبدالسالم           
ومعلوم أن مـا    ، ق مث يقضي الصالة     بأن ينقذ الغري  ن،واجلمع بني املصلحتني ممك   ، أداء الصالة   

  .)  ١("  كإنقاذ نفس مسلمة من اهلال فاته من مصلحة أداء الصالة ال يقارب
  

  . أن ال تكون املصاحل أرجح من املفاسد :  الشرط الثاين 
 كثري من العلماء ، فمجال عمل القاعدة فيما إذا كانـت                  وهذا الشرط أطبق على ذكره    

ا علـى أقـل     ـأرجح من املصاحل اليت يراد حتصيلهــا ، أو مساويـة هل         ة  ـاملفاسد املدفوع 
  . )٢(تقدير 
  : ويؤيد ذلك من كالم أهل العلم       

إذا اجتمعت مصاحل ومفاسد ، فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء          : " قول العز بن عبدالسالم     _ ١
أعظم من املصلحة درأنـا    وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت املفسدة        ...املفاسد فعلنا ذلك    

وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة حصلنا املصلحة مع         ...املفسدة وال نبايل بفوات املصلحة    
  .  ، وهذا النص صريح منه باشتراط رجحان املفاسد على املصاحل ) ٣ ("التزام املفسدة 

ملفـسدة  صرح شهاب الدين القرايف بنقل اإلمجاع على تقدمي املصلحة الراجحـة علـى ا             _ ٢
ة ــأمجعت األمة على أن املفسدة املرجوحة مغتفـرة مـع املـصلح      : " ال  ـاملرجوحة ، فق  

  . )  ٤(" الراجحة 

                                         
  .١/٦٦ قواعد األحكام )١(
 ،١٧٩األشباه والنظائر للـسيوطي ص    ،١/٣٥٤،قواعد احلصين   ٢/٤٤٣القواعد للمقري   :  انظر تقرير هذا الشرط يف       )٢(

،إجابة السائل ٢/٦٩٤،ترتيب الآليل ٧٢٩-٧٢٨، شرح املنهج املنتخب ص    ١٠٠-٩٩ظائر البن جنيم ص   األشباه والن 
، منظومـة أصـول الفقـه       ٢٠٦،شرح القواعد الفقهية ص   ٧/٧٤٤،أضواء البيان   ١/٢٨٣، الفوائد اجلنية    ١٩٨ص

  .٤٥وقواعده ص
  .١/٩٨ قواعد األحكام )٣(
  .١٣/٣٢٢ الذخرية )٤(
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مث بين  حة أو دفع املفسدة،فعلنا ذلك،    ذكر جنم الدين الطويف أنه مىت ما ترجح حتصيل املصل         _ ٣
  . )  ١(" ألن العمل بالراجح متعني شرعاً : " السبب بقوله 

إذا تعارضت املصاحل واملفاسد واحلسنات والـسيئات ، أو         : " اإلسالم ابن تيمية  قال شيخ   _ ٤
  .) ٢ ("تزامحت ، فإنه جيب ترجيح الراجح منها 

؛ فإنه ملا شرع يف ذكر ما يستثىن        ) هـ   ٧٧١ت  ( وكذا قرر هذا تاج الدين ابن السبكي        _ ٥
جع حاصل جمموعها إىل أن     ير: ويستثى مسائل   : " من قاعدة درء املفاسد ، صدر ذلك بقوله         

ويظهر بذلك أن درء ،كانت املصلحة أوىل باالعتبار  إذا عظم وقوعها على دفع املفسدة،      املصلحة
  . )٣("املفاسد إمنا يترجح على جلب املصاحل إذا استويا

  
   .حتقق كل من املفاسد واملصاحل : الشرط الثالث 

احل مـصاحل ومـن حتقـق       قق كون املص        واملراد من ذلك أنه البد إلعمال القاعدة من حت        
  . لكي يتصور إمكان معارضتها للمفاسد وجودها أيضاً،وإمكانية جلبها؛

ومن حتقق وجودها ورجحاا     أخرى من حتقق كون املفاسد مفاسد،             وكذا البد من جهة   
على املصاحل ،وإمكانية دفعها؛ لكي يتصور إمكان تقدمي درئها علـى املـصاحل املرجوحـة أو            

  . املساوية
      وينبين على هذا أنه إذا كانت املصلحة متومهة فال التفات إليها يف األصل ، وكـذلك إذا                

ال جيوز تعطيل املصاحل : " كانت نادرة وشاذة ؛ألن الشاذ  ال حكم له، قال العز بن عبدالسالم             
درء املفسدة احملققة   ) : " هـ  ١٠٣١ت  ( ، وقال املناوي    ) ٤(" الغالبة ، لوقوع املفاسد النادرة      
  . )٥(" أوىل من جلب املصلحة املتومهة 

                                         
  .٣/٢١٤ شرح خمتصر الروضة )١(
  .٢٨/١٢٩جمموع الفتاوى  )٢(
  .١/١٠٥ األشباه والنظائر )٣(
  .١/١٠٠ قواعد األحكام )٤(
  .١/٤٤٤ فيض القدير )٥(
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    وينبه هنا إىل أن التحقق من ذلك كله راجع إىل اتهد الذي ميكنه التأكـد مـن وجـود             
املصاحل واملفاسد يف الواقعة حمل النظر ، ورجحان املفاسد على املصاحل أو التساوي ، وإمكانية                

   . )١(" املفاسد إمنا هو وظيفة اتهدينالبحث عن املصاحل و: " دفعها ، قال ابن حجر اهليتمي 
  
  .حل واملفاسد التقدير الصحيح للمصا: ط الرابع شرال

  :         وذلك يبىن على أحد أمرين 
 املصاحل واملفاسد وفق ما قرره الشرع ؛ ألنه أعلم مبا يـصلح النـاس يف                إىلالنظر   -١

üw :(الدارين،كما قال اهللا تعاىل    r& ãN n= ÷è tÉ ô` tB t, n= y{ uq èd ur ß#ãÏÜ ¯=9$# çéç Î7sÉø: ،وإمنـا  )٢ () #$
يعرف ذلك من خالل استقراء النصوص الشرعية وتتبعها، وقد تتابع أهل العلم على             

 :تقرير هذا وتأكيده 
إال  مصاحل الدارين وأسباا ومفاسدها فال تعرفأما  : "قال العز بن عبدالسالم  -

 الكتاب والـسنة    : وهي ،طلب من أدلة الشرع   فإن خفي منها شيء     ،بالشرع  
  .)٣(" والقياس املعترب واالستدالل الصحيح واإلمجاع

 ،األفعال متعارضة املـصاحل واملفاسـد      : " )هـ٧٠٢ت(وقال ابن دقيق العيد    -
 وإذا تعارضت املـصاحل واملفاسـد       ، لنا وال مستحضراً   وليس كل ذلك معلوماً   

أن :  فالطريق حينئذ    ،ملنع غري حمقق لنا   فمقدار تأثري كل واحد منها يف احلث وا       
 .)  ٤(" نفوض األمر إىل صاحب الشرع 

اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هـو مبيـزان        : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية       -
 وإال اجتهـد  ،النصوص مل يعدل عنـها  فمىت قدر اإلنسان على اتباع   ،الشريعة  

                                         
    .٥/٢٠٢ الفتاوى الفقهية الكربى)١(
  . من سورة امللك١٤اآلية رقم )٢(
  .١/١٠ قواعد األحكام )٣(
  .٤٢٨ إحكام األحكام ص)٤(
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 ـا   من يكـون خـبرياً     النصوصن تعوز   أ وقلّ،برأيه ملعرفة األشباه والنظائر   
  .) ١(" وبداللتها على األحكام

ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها يف الكتـاب          املؤمن  : " وقال أيضا    -
الواقعة ومراتبها يف الكتاب والسنة، فيفرق بـني         يعرف اخلريات  والسنة، كما 

والـسنة، فـإن مل     يراد إيقاعها يف الكتاب       أحكام األمور الواقعة الكائنة، واليت    
يعرف أحكام اهللا يف عباده، وإذا        ع يف اخللق والواجب يف الشرع، مل      يعرف الواق 

بغري علم كان ما يفـسد        ان قوله وعمله جبهل، ومن عبد اهللا      مل يعرف ذلك ك   
 .) ٢(" أكثر مما يصلح

ـ             ل البـشري         وعليه فال يصح ارتباط تقدير املصاحل واملفاسد واملنافع واملضار مبا يراه العق
املـصاحل اتلبـة شرعاً،واملفاسـد      : " ارد عن شرع اهللا ؛ لقصوره وضعفه ، قال الشاطيب           

املستدفعة إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى ، ال من حيث أهواء النفـوس يف          
 . )٣(" جلب مصاحلها العادية ، أو درء مفاسدها العادية 

صاحل واملفاسد املنضبط بالشرع ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية          االجتهاد يف معرفة امل    -٢
اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة، فمىت قدر اإلنسان على اتباع            : " 

مل يعدل عنها، وإال اجتهد رأيه ملعرفة األشباه والنظـائر، ولـن تعـوز               النصوص
  . )٤(" مالنصوص من يكون خبرياً ا وبدالالا على األحكا

   فالعامل اتهد ميكنه الوقوف على تفاصيل املصاحل واملفاسد بعد النظر والتأمل فيمـا وضـع               
   . )٥(م إرجاع النظري من الواقع إىل نظريه من الشرع  الشرع من أصوهلما ، ومن ثَ

 

                                         
  .٢٨/١٢٩جمموع الفتاوى  )١(
  .٢/٣٠٥سائل جامع الر )٢(
  .٣/٦٣ املوافقات )٣(
  ٢٨/١٢٩ جمموع الفتاوى )٤(
  .٧٨-٢/٧٧، املوافقات ١/١٠قواعد األحكام :  انظر )٥(
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  : وفيه مطالب 

  واملفاسدأقسام املصاحل :  املطلب األول 
  

     تنقسم املصاحل واملفاسد أقساماً متعددة ذكرها أهل العلم ، ختتلف باختالف احليثيـات أو              
  : االعتبارات اليت حلظت يف التقسيم ، حيث يقوم كل تقسيم على اعتبار خاص 

  : أقسام املصاحل واملفاسد باعتبار رتبها: أوالً  
حاجة الناس إليها ثالثـة     بنية على مدى قوا يف ذاا و                تنقسم املصاحل باعتبار رتبها امل    

كليات املصاحل  املصاحل التحسينية ، وهي تراعي      ،واملصاحل احلاجية   ،واملصاحل الضرورية   : أقسام  
العقل ، وحفـظ النـسل ،       حفظ الدين ، حفظ النفس ، وحفظ        : اليت هي   املعتربة يف الشرع،  

  . )١( وحفظ املال
ىل أن املفاسد أيضاً تنقسم ذا االعتبار حنو هذه التقسيم ، وذلك حبـسب                   وجيدر التنبيه إ  

فوات املصلحة، فكل ما تضمن فوات مصلحة من هذه املصاحل فهو مفسدة واقعـة يف الرتبـة                 
 وهو أن حيفـظ علـيهم دينـهم         ،مقصود الشرع من اخللق مخسة    : " ذاا، كما قال الغزايل     

ما يتضمن حفـظ هـذه األصـول اخلمـسة فهـو            فكل  ،ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم   
  .)٢(" دة ـوكل ما يفوت هذه األصول فهو مفس،مصلحة

  : املصاحل الضرورية : القسم األول 
     وهي املصاحل اليت يكون بواسطتها حفظ املصاحل الكلية ، اليت تصل احلاجة إليها إىل حـد                

ما ال بد منها يف قيام      : " شاطيب بأا   وقد عرفها ال  يث ال تستقيم حياة الناس إال ا،      الضرورة،حب

                                         
، ايـة الوصـول     ٢/٧٢،قواعد األحكام   ٢/٥٣٨، روضة الناظر    ٢٩٠-١/٢٨٧املستصفى  :  انظر يف هذه األقسام      )١(

  .١٦٦-٤/١٥٩، شرح الكوكب املنري ٣/٢٠٤، شرح خمتصر الروضة ٩/٣٩٩٦
  .٢٨٧-١/٢٨٦املستصفى  )٢(
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مصاحل الدين والدنيا؛ حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الناس على استقامة؛ بل على فساد وارج                
  . )١(" وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلسران املبني
عة اإلسـالم بـالنفس          وحفظ النفس هو املقصد األساس من علم الطب ، وقد عنيت شري           

وذلك مبالغـة  " دفع املفاسد عنها ،البشرية كل العناية ، فشرعت كل ما جيلب املصاحل هلا ، وي         
ا وصيانتها،ودرء االعتداد عليها ؛ألنه بتعريض األنفس للضياع واهلالك يفقد املكلف           يف حفظه 

  .)٢(" اع الدينـالذي يتعبد هللا سبحانه وتعاىل ، وذلك بدوره يؤدي إىل ضي
وقد شرع دين اهللا تعاىل كل الوسائل الكفيلة حبفظ النفس من حترمي االعتـداء عليهـا ،                       

اء عليها وانقاذاً هلـا مـن       وسد الذرائع املؤدية إىل ذلك ، وإباحة احملظورات حال الضرورة إبق          
  .  )٣( اهلالك

ه عن كثيـر من اخللق     وكذا العقل منة كربى أنعم اهللا تعاىل ا على اإلنسان ، وكرمه ب                  
، فاحملافظة على سالمته أمر عين الشارع به ، فحرم كل ما من شأنه إفساده أو إدخال اخللـل                   

   . )٤(عليه 
إجراء العمليات اجلراحية الـضرورية الناجتـة عـن         :       ومثال هذه املصاحل يف اال الطيب       

 ، وإجراء العمليـات القيـصرية؛       العمليات القتالية ، أو نقل الدم لذلك       حوادث السيارات أو  
  . حفاظاً على حياة األم أو جنينها 

  : املصاحل احلاجية : القسم الثاين  
يهم ورفع احلرج عنهم        وهي املصاحل اليت أتى ا الشرع لرعاية حاجات الناس ؛ للتوسعة عل           

قة ، ولكنه ال    احلرج واملش _  على اجلملة   _ دخل على املكلفني    " ودفع املشقة،حبيث إذا فقدت   
   .   )٥("يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة 

                                         
  .١٨-٢/١٧ املوافقات )١(
  .٢١١ مقاصد الشريعة اإلسالمية ص)٢(
  .٤/١٦١شرح الكوكب املنري :  انظر )٣(
  .٤/١٦١، شرح الكوكب املنري ١/٢٨٧املستصفى : انظر )٤(
  .٢/٢١ املوافقات )٥(
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ي من كليات املصاحل    ـ    وعلى هذا فإن فوات املصاحل احلاجية ال يترتب عليه فوت أصل كل           
بل تبقى أصـول هــذه املصاحل حمفوظـة ،        ،)املال  _ النسل  _ العقل  _ النفس  _  الدين  ( 

وذلك كاحلاجة إىل الرخص املخففة عند حلـوق        ال يتم إال براعيتها،   كمل حفظهـا و  لكن ال ي  
  . )١(املشقة حلفظ الدين ، وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات حلفظ النفس

املريض ولكن ال إجراء العمليات اجلراحية اليت حيتاجها   :      ومثال هذه املصاحل يف اال الطيب       
العالجية اليت يقصد ا عالج التـشوهات وحنوهـا ،          والعمليات التجميلية   تتوقف عليه حياته،  

  . وإعطاء التطعيمات اليت حيتاجها األطفال أو اتمع حلمايته من األمراض املستعصية 
  : املصاحل التحسينية :  القسم الثالث 

ة الناس      وهي املصاحل اليت ال تدخل ضمن القسمني السابقني ، فال حيصل بفوا اختالل حيا             
 إىل األخذ مبحاسن العادات ومكارم األخالق ورعايـة         حلوق حرج وال مشقة،بل ترجع    ، وال   

  . )٢(أحسن املناهج يف العادات واملعامالت ، واجتناب ماال تألفه العقول الراجحات 
الطهارة وستر العورة ، وأخذ الزينة عند أداء العبـادات ، واألخـذ             مسائل  :      وذلك مثل   

  . )٣(ئر العادات بآداب األكل والشرب وسا
    ومثال هذه املصاحل يف اال الطيب حرمة اخللوة باألجنبيات سواء كن طبيبات أو ممرضـات      

وإجراء العمليات التجميليـة     لألمراض الوقائية غري املستعصية،    وإجراء التطعيمات ت،أو مريضا 
  .اليت ال تتعارض مع مقاصد الشرعاالختيارية 

  : فاسد باعتبار العموم واخلصوص  أقسام املصاحل وامل:  ثانياً 
  : )٤(  قسمني           وتنقسم ذا االعتبار

  . وذلك مبعىن أا شاملة لكل اخللق أو أكثرهم : مصاحل ومفاسد عامة  _ ١

                                         
  .٢٨املصلحة ص، نظرية ٤/١٦٥، شرح الكوكب املنري١٨-٢/١٧املوافقات :  انظر)١(
  .٤/١٦٦، شرح الكوكب املنري ٢/٢٢، املوافقات ١/٢٩٠املستصفى :  انظر)٢(
  .٢٣-٢/٢٢املوافقات :  انظر)٣(
  .٢٣-٢/٢٢، املوافقات ٢/١٩١، قواعد األحكام ٢١٠شفاء الغليل ص:  انظر)٤(
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طبيـب  إجراء التطعيمات للوقاية من األمراض ، ومنع ال       :           ومثاهلا يف اال الطيب     
ع من تأجري األرحـام وبنـوك       واملن،دياً من مزاولة مهنة الطب    اجلاهل أو املريض مرضاً مع    

  . وحنو ذلك احلليب،
  . مبعىن أا تتعلق جبماعة معينة أو فرد :  مفاسد خاصة ومصاحل _ ٢

كشف املرأة لعورا عند الضرورة أو احلاجة ، وعمليـة رتـق            :    ومثاهلا يف اال الطيب     
  . ية ، وحنو ذلك والتزاحم على األجهزة الطب، البكارة 

  :أقسام املصاحل واملفاسد باعتبار التحقق : ثالثاً 
   : )١(     وتنقسم ذا االعتبار ثالثة أقسام 

مبعىن أن اإلنسان يقطع أا يف ذاا مـصلحة أو تفـضي إىل   : مصاحل ومفاسد قطعية    _  ١
  . مصلحة ، وكذا يقطع يف اجلانب اآلخر بأا مفسدة أو تفضي إىل مفسدة 

التربع بالكلى وحنوها ، فإنه يؤدي إىل مصلحة قطعيـة          :     ومثال ذلك يف اجلانب الطيب      
  . للمريض ، وتأجري األرحام يؤدي إىل مفسدة قطعية للفرد واتمع 

وهي اليت يكون إدراكها مبنياً على الظن أو غلبته من غري قطع            :  مصاحل ومفاسد ظنية    _ ٢
  . أو يقني 

شق بطن املرأة احلامل لرجاء حيـاة اجلـنني ، والعمليـات     : انب الطيب        ومثاهلا يف اجل  
  . اجلراحية التجميلية العالجية 

ـ    ـوهي اليت يتوهم اإلنسان كو    : ة  ـمصاحل ومفاسد موهوم  _ ٣    د ،  ـا مصاحل أو مفاس
ر معتد  يـع ، وهذا القسم غ    ــا حكم الشارع ، أو الواق     ـوهي خالف ذلك ،نظراً ملخالفته    

  . به 
أو رتـق البكـارة ، أو    تأجري األرحام ،   ما يتوهم من مصلحة   :    ومثاهلا يف اجلانب الطيب     

  . اإلجهاض عند اخلوف من تشوه اجلنني 

                                         
للـدكتور   املوازنـات، ، منهج فقه    ٢٢٢ ،ضوابط املصلحة ص   ٧/٢٢، حاشية البجريمي    ١/٤٤٤فيض القدير   :  انظر   )١(

  . ٩٩ صالسوسوة
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  : أقسام املصاحل واملفاسد من حيث الظهور وعدمه : رابعاً 

احل مـن املـص  : "            وتنقسم ذا االعتبار إىل قسمني ، كما قال العز بن عبدالـسالم     
واملفاسد ما يشترك يف معرفته اخلاصة والعامة ، ومنها ما ينفرد مبعرفته خاصـة اخلاصـة ، وال                  
يقف على اخلفي من ذلك إال من وفقه اهللا بنور يقذفه يف قلبه ، وهذا جاٍر يف مصاحل الـدارين                    

  . )١ ("ومفاسدمها 
صاحل املترتبـة علـى    هور امل ظهور املفاسد املترتبة على تأجري األرحام ، وظ       :       ومثال ذلك   

وخفاء املفاسد املترتبة على استعمال الدواء املشتمل على جنس ، وخفاء املفاسد            التربع بالكلى، 
  . ،وحنو ذلك  اإلرشاد اجليين بعض صورتبة علىاملتر

  :  )٢( أقسام املصاحل واملفاسد باعتبار احلكم الشرعي: خامساً 
إىل مصاحل واجبة ، يأمرالشرع بتحصيلها على سبيل احلـتم                واملصاحل تنقسم ذا االعتبار     

،كمصلحة شق بطن املرأة إلخراج اجلنني الذي ترجى حياته ، ومصاحل مستحبة ،يأمرالـشرع              
بتحصيلها على غري سبيل احلتم ،كمصلحة التطعيمات للوقاية من األمراض املستعصية وحنوها ،             

يات اجلراحية التجميلية اليت ال تتعارض مـع        كمصلحة العمل : ومصاحل مباحة مستوية الطرفني   
 . الشرع مقاصد 

مفاسد واجبة الدفع ،كاملفاسد املترتبة   :       وأما املفاسد فتنقسم ذا االعتبار إىل قسمني فقط         
على تأجري األرحام ، ومفاسد مستحبة الدفع ،كاملفاسد املترتبة على بعض العمليات التجميلية             

ت ال تتعارض مع الشرع، لكن قد يترتب عليها ضياع مال املـريض أو      غري احلاجية ، وإن كان    
  .جهده بال كبري فائدة

  
  

                                         
  .١/٢٨:  ، وانظركذلك١/٥٨  قواعد األحكام )١(
  .١٨-٢/١٧ ،٤٣ ،٤٢ ،١/٩قواعد األحكام :  انظر)٢(
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   املصاحل واملفاسدأسباب تعارض :املطلب الثاين 
ال شك أن املصاحل واملفاسد تتعارض عند اإلنسان يف كثري من األمور اليت تعرض لـه ،                       

 قدمي الراجح منهما ، حبسب القضية اليت تعرض لـه         م ت حبيث حيتاج إىل املوازنة بينهما ، ومن ثَ       
  .  النظرأثناء

ص يلخالم أهل العلم عن ذلك ، ميكن ت       وبعد النظر والتأمل يف تعارض املصاحل واملفاسد وك       
  : أبرز األسباب الداعية إىل ذلك من خالل اآليت 

 ،  اخلالص احملض منـهما    ذلك قلما جيد     املتأمل يف ألن  ؛   )١( قلة متحض املصاحل واملفاسد   _ ١  
حبيث يكون األمر مصلحة ال مفسدة فيه ، أو مفسدة ال مصلحة فيه ، كما قـال العـز بـن                     

منها اشتمل على املـصاحل     واألكثر  لة،وكذلك املفاسد احملضة،  املصاحل احملضة قلي  : " عبدالسالم  
   . )٢( "واملفاسد

ال يـتخلص كوـا   _ جودة هنا   من حيث هي مو   _ املصاحل الدنيوية   : " وقال الشاطيب         
وذلك ...حمضة من حيث مواقع الوجود    كما أن املفاسد الدنيوية ليست مبفاسد       ... حمضة مصاحل

سـتخالص  فمن رام ا،  الطرفني واالختالط بني القبيلنيمتزاج بنيأن هذه الدار وضعت على اال 
   . )٣( " التجربة التامة من مجيع اخلالئقهوبرهانجهة فيها مل يقدر على ذلك،

 ينف مـا     ملا فيها من املفاسد الظاهرة ،مل      ولعل ما يؤكد ذلك أن اهللا تعاىل ملا حرم اخلمر               
 يف أكثـر األمـور ، فقـال تعـاىل           الشأنكما هو   اشتماهلا عليهما، مما يؤكد   فيها من منافع،  

                                         
 مبحثاً يف إمكانية وجود كل من  املصلحة اخلالصة واملفسدة      ٢/١٦  ملزيد الفائدة ذكر ابن القيم يف مفتاح دار السعادة            )١(

  . خالف أصالً يف وجودمها، ورجح وجود ذلك مع قلتهاخلالصة، وأن هناك من
  .١٤/ ١  قواعد األحكام )٢(
  .٢/٤٤   املوافقات )٣(



  - ٣٩ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ
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 يف أمـور   فإن التعارض بينهما البد أن يـرد  التمحض يف املصاحل واملفاسد ، قلة      وإذا تقرر 

  . ألنه قلما جيد أمراً يسلم من ذلك  ؛اإلنسان اليت تعرض له
نظـراً لقلـة    ظن الغالب يف كثري من األمور ؛      العتماد يف تقدير املصاحل واملفاسد على       اال_ ٢ 

عتماد يف جلب معظم مـصاحل الـدارين    اال:" سالم  كما قال العز بن عبدال    إمكانية القطع فيها،  
  . )٢(" ومفاسدمها على ما يظهر يف الظنون

فإن  بناء كثري مـن األدويـة        ؛ههليظهر جلياً يف علم الطب وتصرفات أ      ولعل هذا األمر          
ر ولو توقف األم  املريض وجناح العمل املتخذ حياله،    جلراحية على غلبة الظن بسالمة      العمليات ا و

   . ذلكعلى القطع لتعطل أكثر 
فاسد يف كثري من األمـور مـن   جتهاد وتفاوت األنظار يف تقدير املصاحل وامل     اختالف اال _ ٣  

  . ا عند التعارض من جهة أخرى جهة ،ويف تقدير الراجح منه
تالف والتفاوت قد يكون مرده االختالف يف كونه مصلحة أو مفسدة يف نظر                   وهذا االخ 

لشرع،وال يراه جمتهد آخـر     الشارع ، مبعىن أنه قد يرى جمتهد يف أمر ما كونه مفسدة يف نظر ا              
  . وقد يكون مرده االختالف يف كونه مصلحة أو مفسدة يف واقع األمر أو مآله كذلك،

ا تعارضت املصلحتان وتعذر مجعهما،فإن علـم       إذ: " داً هذا       قال العز بن عبدالسالم مؤك    
ض العلمـاء    فإن غلب التساوي فقد يظهر لبع      :وإن مل يعلم رجحان     مها قدمت، احدرجحان إ 

وكذلك إذا تعارضت املفـسدة  ...ظن آخر رجحان مقابلها فيقدمهويرجحان إحدامها فيقدمها، 
   .  )٣( "واملصلحة 

                                         
  .، من سورة البقرة٢١٩   من اآلية رقم )١(
  . ٤/ ١  قواعد األحكام  )٢(
  . ٢/١٨٩: ، وانظر كذلك ٦٠/ ١  قواعد األحكام )٣(



  - ٤٠ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

  :إذا اختلطت احلسنات بالسيئات وقع االشتباه والتالزم      : " تيمية  وقال شيخ اإلسالم ابن           
ام قـد  وأقو،فريجحون هذا اجلانب وإن تضمن سيئات عظيمة    ،فأقوام قد ينظرون إىل احلسنات    
واملتوسـطون الـذين   ،اجلانب اآلخر وإن ترك حسنات عظيمة نينظرون إىل السيئات فريجحو
   .)١("ثرهم مقدار املنفعة واملضرةأو ألك ينظرون األمرين قد ال يتبني هلم

 بـالنظر إىل اخـتالف األحـوال    ، وذلـك املصاحل واملفاسـد معظم النسبية يف تقدير  _ ٤   
،ال واملضار عامتها أن تكون إضافية      املنافع  :" كما قال الشاطيب  ألزمنة واألماكن، واألشخاص وا 

 ، وبالنسبة إىل شخص دون       دون حال  معىن كوا إضافية أا منافع أو مضار يف حال        وحقيقية،
   . )٢("شخص ، أو وقت دون وقت 

يف مقاصدهم وميوهلم وقدرام ، فإن العملية اجلراحية        دخل يف ذلك اختالف الناس           كما ي 
 لو ترتب عليها مفسدة ذهاب حسن الصوت بالنسبة إلمـام مـسجد أو   ـ مثالً  ـيف العنق  

الء مـثالً   نسبة هلم كما هي عند غريهم ، فهؤ       لمؤذن أو منشد وحنوهم مل تكن هذه املفسدة با        
كـون بينـهما    ال ي ،وقد  راحية واملفسدة يف حقهم ظاهر    تعارض املصلحة املترتبة من العملية اجل     

  . وكاتب وحنوهم أداد ح وأار غريهم من جنصالً عند تعارض أ
لكبري ذي  النسبة للشيخ ا  مفسدة ذهاب الوطر أو القدرة على اإلجناب ب       _ مثالً    _      وهكذا  
   .  ولد له الند الشاب الصحيح الذيليست هي كما عالعيال ،

     وال شك أن مثل هذا التعارض حيتاج من الطبيب املعاجل الرعاية والعناية واالجتهاد ملعرفـة               
  .التقدير الصحيح للمفاسد واملصاحل املترتبة على العالج يف حق املريض 

  
  
  
  
  

                                         
  . ٢٠/٥٧  جمموع الفتاوى )١(
  . ١/٦٥  املوافقات )٢(



  - ٤١ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
  
  

  رض املصاحل واملفاسدحاالت تعا:  املطلب الثالث 
  : ثالث حاالتله تعارض املصاحل واملفاسد         

  :  أن تغلب املصلحة املفسدة  : احلالة األوىل    
وال يـضري    دفع املفسدة ودرئهـا،    هذه احلالة يقدم جلب املصلحة وحتصيلها على      يف           و

   . )١( ى ذلك أهل العلمكما أطبق علفسدة نظراً لعظم املصلحة وغلبتها،اإلنسان وقوع امل
امتناع النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل عبداهللا بن          :       ويشهد لذلك من تصرفات الشرع      

، "صحابه يقتل أ  اًأخاف أن يتحدث الناس أن حممد     " :،حيث قال   ) رأس املنافقني   ( ل  أيب سلو 
وأمثاله من أئمـة    ،بن أيب لعبد اهللا    إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم     " :والشاهد من هذا احلديث   

ن قابه مستلزمة إزالة معروف أكثر م فإزالة منكره بنوع من ع،ملا هلم من أعوان،والفجور النفاق
   . )٢( "يقتل أصحابه حممد وبنفور الناس إذا مسعوا أن؛ ذلك بغضب قومه ومحيتهم 

 ، مع ما يـصيب             وكذا يشهد له رمي النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل الطائف باملنجنيق           
جواز نـصب   : ومنها  " : القيم أثناء تعداده لفوائد ذلك     قال ابن ،)٣( ذلك من النساء والصبيان   

 ؛ )٤("النـساء والذُريـة   املنجنيق على الكفار، ورميهم به وإن أفضى إىل قتل من مل يقاتل ِمن

                                         
  .  انظر ما سبق تقريره يف الشرط الثاين من شروط القاعدة )١(
  .٢٨/١٣١  جمموع الفتاوى )٢(
، وابن هشام   ٢/١٩٥  ما حصل من رمي النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل الطائف باملنجنيق رواه ابن سعد يف الطبقات                    )٣(

 عليه وسلم أول مـن رمـى يف اإلسـالم           حدثين من أثق به أن رسول اهللا صلى اهللا        : ، وقال فيه    ٤/١٤٦يف السرية   
  .باملنجنيق،رمى أهل الطائف

  .٢/١٩٩  زاد املعاد )٤(



  - ٤٢ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

م ـه مـن قتـل نـسائه     وذلك ألن مصلحة رد كيدهم وشرهم أعظم من مفسدة ما حيصل ب           
   .وصبيام

احلي أو الـذي ترجـى   إلخراج اجلنني املرأة امليتة بطن  شق  : الطيب        ومثال ذلك يف اال     
إذا كان يف جوف امليتة ولد ترجى       ) : "  هـ   ٨٢٩ت   ( صين  كما قال تقي الدين احل    حياته ، 

  . )١( "من مفسدة انتهاك أمة بشق جوفهاحياته ، فإنه يشق جوفها ؛ ألن مصلحة حياته أعظم 
ملا يف  ؛مفسدتان حمرمتان على الناظر واملنظور إليـه       كشف العورات والنظر إليها   " وكذا         
   . )٢( "ةوجيوزان ملا يتضمنانه من مصلحة اخلتان أو املداوا،من هتك األستار ذلك

يـة  ما قرره جملس هيئة كبار العلماء باململكـة العرب        : يضا ً      ومن األمثلة املعاصرة لذلك أ     
السعودية من جواز تشريح اجلثث املعصومة وغريها إذا كان الغرض من ذلك التحقـق عـن                

ل وقد علّاالحتياطات الكفيلة للوقاية منها،تخذ على ضوئه لتأو من أمراض وبائية؛   ،ى جنائية دعو
 ملصاحل كثرية يف جماالت األمن والعـدل  يف إجازما حتقيقاً    أن ":جواز ذلك بقوله  املوقر  الس  
ومفسدة انتهاك كرامة اجلثة املشرحة مغمـورة يف جنـب          ،اية اتمع من األمراض الوبائية    ووق

ة التشريح هلـذين    ازـوإن الس هلذا يقرر باإلمجاع إج      الكثرية والعامة املتحققة بذلك،    املصاحل
   . )٣("سواء كانت اجلثة املشرحة جثة معصوم أم ال،الغرضني

    :سدة املصلحةتغلب املفأن : احلالة الثانية 
، ) درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل       ( وهذه احلالة هي ما تقتضيه قاعدة هذا البحث               
 املكلف مبا حصل من فـوات       ايلواليب،ملفسدة ودرؤها على حتصيل املصلحة     دفع ا   حينئذ فيقدم
  . )٤(نظراً منه لعظم املفسدة وغلبتها ،املصلحة

                                         
  .١/١٠٢قواعد األحكام :  ، وانظر كذلك ١/٣٥٦  القواعد )١(
  .١/١١٥  قواعد األحكام )٢(
  .٢/٦٨أحباث هيئة كبار العلماء  هـ، ١٣٩٦الدورة التاسعة لس هيئة كبار العلماء عام   )٣(
  .١/٣٥٤القواعد، للحصين :  انظر )٤(



  - ٤٣ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

 إذا اسـتدعت    الغرغرينا وحنوها  جواز بتر عضو اإلنسان عند وجود           ومثاهلا يف اال الطيب     
وأما ما رجحت مفسدته على مـصلحته ،  " :كما قال العز بن عبد السالماحلالة العالجية ذلك، 
   . )١("ح إذا كان الغالب السالمة بقطعهاحفظاً للرو؛كقطع اليد املتأكلّة 

  :تساوي املصلحة واملفسدة : احلالة الثالثة 
 إمكانيـة تـساوي املـصاحل       :ومها احلالة يستدعي النظر يف مسألتني،     والكالم عن هذه         

  .والعمل عند ذلك واملفاسد،
   : إمكانية تساوي املصاحل واملفاسد : املسألة األوىل

 املصاحل واملفاسـد  هل العلم يظهر أم جييزون إمكانية تساوي            من خالل التأمل يف كالم أ     
   : )٢( ومما يشهد لذلك ما يأيتيف نظر املكلف،

قد يـتخري بينهما،وقـد    ، ف  استوت املصاحل واملفاسد  وإن  : " قول العز بن عبدالسالم          _ 
  .  )٣("تفاوت املفاسدوقد يقع االختالف يف يتوقف فيهما،

إذا ترجح علـى جلـب املـصاحل        ا ي ـدرء املفاسد إمن  " :يـن السبك ـقول تاج الدي       _ 
  . )٤("استويا

   .)٥("عند املساواةأهم من جلب املصاحل د ـدفع املفاس"  :)هـ١٠٩٩ت ( ينالصنعاقول  _  
 األصل إذا تعارضت املصاحل واملفاسد" :يف فتوى له ) هـ١٣٧٦ت ( قول الشيخ السعدي  _ 

جلب   منع منه ، وصار درء املفاسد أوىل منأو تكافأتواملنافع واملضار ، فإن رجحت املفاسد 
   . )٦( "الراجحة ن رجحت املصاحل واملنافع على املفاسد واملضار اتبعت املصلحةإواملصاحل ، 

                                         
  .٢/٥١املوافقات : ، وانظر كذلك١/١٢٣  قواعد األحكام )١(
  .١/٣٥٦، القواعد ، للحصين ٢/٣٨٨اموع املذهب :   انظر أيضا )٢(
  .١/١٢٣:  ، وانظر كذلك ١/٩٨  قواعد األحكام )٣(
  .١/١٠٥  األشباه والنظائر )٤(
  .١٩٨  إجابة السائل ص)٥(
:  ، انظـر    عن جواز أخذ جزء من جسد اإلنسان وتركيبه يف إنسان آخر مضطر إليه برضى الطـرفني                :لسؤالاكان    )٦(

  . ٢/٦١أحباث هيئة كبار العلماء  



  - ٤٤ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية إمكانيـة           رأتوكذلك    _ 
ومما ينبغي التنبيه له أن من أراد تغـيري         : "  ، حيث أفتت مبا يأيت        بني املفاسد واملصاحل   التساوي

نكر بأي درجة من الدرجات فال بد من النظر فيما يترتب على تغيري املنكـر مـن حـصول           م
صلحته يف التغـيري  املصاحل واملفاسد وما يترتب على تركه من املصاحل واملفاسد، فما ترجحت م          

وما ترجحت مفسدته يف التغيري أو تركه أخذ به، وإذا تعارضت املـصاحل يف              ،أو تركه أخذ به   
ك جاز تفويت أدناها حلصول أعالها، وإذا تعارضت املفاسد يف التغيري والترك جاز             التغيري والتر 

 فدرء املفاسد مقدم على     تساوت املصاحل واملفاسد  ارتكاب أخفها؛ ليدفع أشدها وهكذا، وإذا       
   .)١(" جلب املصاحل

إىل جواز التـساوي حيـث قـال يف         ) هـ١٤٢١ت(وكذلك ذهب الشيخ ابن عثيمني      _ 
   . )٢(" ضرر ومنفعة    يكون ممنوعاً  لدرء املفسدة ومع تساوي  : "منظومته 

قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ليست علـى          : " وكذا قال يف موضع آخر         _ 
   . )٣( " أو رجحان املفاسد عند التساويإطالقها ، بل يكون ذلك 

وأن ذلـك    املصاحل واملفاسـد،    إمكانية تساوي       وقد حنا بعض الباحثني املعاصرين إىل عدم      
نطالقاً من فهم بعض العبارات الواردة عنه يف        او ذلك إىل ابن القيم؛    زوععية،صورة ذهنية ال واق   

   . )٤( هذا الشأن
والذي يظهر يل أن كالم ابن القيم متوجه إىل منع تساوي املـصاحل واملفاسـد بالنـسبة                 

 ما تتـساوى  ه أو شرعفليس يف خلق اهللااق عبارته،لشرعية كما يدل عليه سي    لإلرادة الكونية وا  
يف   أو اإلنـسان   وليس مقصوده نفي إمكانية التساوي بينهما يف نظر اتهد        ،مصاحله ومفاسده 

                                         
  .  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءمن )  ٤٤٤٠  (الفتوى رقم    )١(
  . ٥منظومة أصول الفقه ص  )٢(
  .٨/١٦الشرح املمتع   )٣(

 إىل إمكان وجود تصرفات وأفعال      ٢٣٤-٢٣٣فقه األولويات ص  (    وقد مال كذلك الباحث حممد الوكيلي يف كتابه           
  .يستوي نفعها مع ضررها، ال يف مجيع األوقات واألحوال، ولكن يف وقت معني وظرف معني، مهما كانت نادرة

حممـد اليـويب   .،مقاصد الـشريعة اإلسـالمية،د  ٢٨حامد العلي ص. حترير قاعدة تعارض املصاحل واملفاسد،د: انظر    )٤(
  .٢١٢، القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ص ٤٠٠ص
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وهذا أمر جيده اإلنسان مـن      عجزه عن الوقوف على األغلب منهما،     لقصوره و ،بعض احلاالت 
فاجلهتان  التـرجيح سـبيالً،   جيـد إىل والى عنده أحياناً املصاحل واملفاسد،نفسه ، حيث تتساو   

كن نفيه من حيث الواقع واحلقيقة     ميويكون ذلك كتعارض النصوص الشرعية،    تان خمتلفتان، منفك
ه واقع بالنسبة إىل فهـم اتهـد لعجـزه          ـلكنة وال ميكن،  ـ اجله فال تعارض بينها من هذه    

  . وقصوره 
  إما أن تشتمل على: ألعمال ا: "وهلا  أال يفــيم عن املسالة قولذلك ملا تكلم ابن الق       

ما أن تـستوي    إو،ما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة       إ و ، مصلحة خالصة أو راجحة   
 فتأيت مبا مصلحته خالـصة  ، ا الشرائع  منها أربعة تأيت   ،فهذه أقسام مخسة  ،مصلحتها ومفسدا 

حكمها فيه النهي عنه وطلب      ف ، وما مفسدته خالصة أو راجحة     ، آمرة به مقتضية له    ،أو راجحة 
 وتعطيـل   ، أو تكميلهما حبسب اإلمكـان     ةلراجحافتأيت بتحصيل املصلحة اخلالصة و    ،إعدامه

لديانات على هـذه    فمدار الشرائع وا  ،لراجحة أو تقليلهما حبسب اإلمكان    املفسدة اخلالصة أو ا   
  لتني أوتنازع النـــــاس هنـــــا يف مـــــس،األقـــــسام األربعـــــة

لة أمـا املـس    وأ ": ، إىل أن قال   "  املصلحة اخلالصة واملفسدة اخلالصة    لة األوىل يف وجود   أاملس: 
ثبـت وجـوده    أ ف ،فقد اختلف يف وجوده وحكمه    ،وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته    ،الثانية
إما أن  ،واجلواب أن هذا القسم ال وجود له إن حصره التقسيم بل التفصيل             ،ونفاه آخرون   ،قوم

وإما أن يكون عدمه أوىل به وهـو راجـح          ،ملصلحةالفاعل وهو راجح ا   يكون حصوله أوىل ب   
وكالمهـا  ،وعدمه أوىل بـه ملفـسدته       ، وأما فعل يكون حـصوله أوىل ملـصلحته        ،املفسدة
فإن املصلحة واملفسدة واملنفعة    ؛ على ثبوته بل الدليل يقتضي نفيه      فهذا مما مل يقم دليل    ،متساويان

وأمـا أن  ،فيصري احلكم للغالب،دمها اآلخر فال بد أن يغلب أح  :املضرة واللذة واألمل إذا تقابال    و
   . )١(" ر فغري واقعـيتدافعا ويتصادما حبيث ال يغلب أحدمها اآلخ
أربعة : " وهلذا قال    نزاع فيه،  وهذا ال  به الشريعة،        فظاهر كالمه موجه إىل ما ميكن أن تأيت       

 ا أن تتعارض عند املكلـف   أم ،"فمدار الشرائع والديانات على هذه األقسام       ...ا الشرائع تأيت  

                                         
  .٢/١٦مفتاح دار السعادة   )١(



  - ٤٦ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

فال يظهر مـن    صاحل واملفاسد على جهة املساواة،    امل - لقصوره عن الوقوف على األصلح له     -
  . إثباتتعرض له بنفي والكالمه السابق ال

     وقد سبق النقل عن أهل العلم قدمياً وحديثاً القول بإمكانية التساوي بني املصاحل واملفاسد               
  . هل العلم أوىل من ضرب بعضه ببعض  كالم أواجلمع بني نظر املكلف،يف

 منها إنكار التساوي ، وهي قوله عـن   عنه عبارة يفهم  إن الشاطيب قد جاءت     :    بقي أن يقال  
  ن دون اآلخر ، إذاـ تساوتا فال حكم من جهة املكلف بأحد الطرفيفإن " :املصلحة واملفسدة 

   .)١( " الشريعة ولعل هذا غري واقع يف ظهر التساوي مبقتضى األدلة،
من جهـة حكـم     أن الظاهر من عبارته هذه منع تساوي املصاحل واملفاسد          :        واجلواب  

ل املنع بكونه مؤدياً إىل جعل الـشئ        ويؤيد هذا أنه علّ   كما يشهد بذلك سياق كالمه،    الشرع،
بالطرفني وأما أن قصد الشارع متعلق      : "فقالوهو باطل،   اً به منهياً عنه يف الوقت نفسه،      مأمور
فال ميكن أن   ...ألنه تكليف ما ال يطاق    ؛  فغري صحيح    -وطرف اإلحجام  طرف اإلقدام  -اً  مع

    .)٢(" يؤمر به وينهى عنه معاً
  :العمل عند تساوي املصاحل واملفاسد  : املسألة الثانية

 درء"   أن قاعـدة    - )٣( كما سبق النقل عنـهم     –الذي عليه كثري من أهل العلم احملققني             
تشمل حالة تساوي املصلحة واملفسدة يف نظر املكلف،فيقدم        " املفاسد مقدم على جلب املصاحل      

  .لقبحها وشدة تأثريها، وملا هلا من السريان والتوسع حينئذ دفع املفسدة على جلب املصلحة،
    وذهب بعض أهل العلم إىل أنه إذا تساوت املصاحل واملفاسد عند املكلف فإن كـل قـضية     

ا، فتارة يتخري بينهما وتارة، وتارة يتوقف، وتارة يقع االختالف يف التفـاوت يف نظـر                حبسبه
  .)٤(اتهد 

                                         
  .٢/٥١املوافقات   )١(
  .٢/٥١املوافقات   )٢(
  .انظر ما سبق نقله يف أول املسألة األوىل  )٣(
  . ١/٣٥٦، القواعد للحصين ١/٢٣٠، اموع املذهب ١٢٣، ١/٩٨ األحكام قواعد: انظر   )٤(
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     إال أن هذا القول يف حقيقته يؤول يف كثري من تطبيقاته إىل قول اجلمهور؛ألن التوقف عن                
  .)١(األمر املتضمن للمصلحة واملفسدة يستلزم إهدار املصلحة وجتنب املفسدة 

  
  
  
  
  

  طرق الترجيح بني املصاحل واملفاسد: ملطلب الرابع ا
  

املـصاحل واملفاسـد    من األمهية مبكان بالنسبة للمجتهد معرفة طـرق التـرجيح بـني                   
اسد احتاج إىل تقدمي أحد    ميكنه التوفيق واجلمع بني حتصيل املصاحل ودفع املف        فإنه إذامل املتعارضة،
  تقتضي تقدمي دفع املفاسـد     ) مقدم على جلب املصاحل      درء املفاسد (وإذا كانت قاعدة    األمرين،

فال بد من معرفة     أو التساوي معها على أقل تقدير،       يف حال رجحان املفاسد    املصاحلجلب  على  
ليكون عمل اتهد بالقاعدة على   أرجح يف نظر الشارع،    الضوابط اليت من خالهلا تكون املفاسد     

  . ق تصرفات الشرع ومقاصده وف
  : كن عرض أبرز هذه الضوابط من خالل النقاط اآلتية         ومي

  : ترجيح املفاسد على املصاحل حبسب الرتبة _ ١
بنية              سبق يف املطلب األول من هذا املبحث تقسيم املصاحل واملفاسد باعتبار رتبها امل            

 ب اهتمـام  وأن هذه األقسام مرتبطة حبس    وحتسينية،،  وحاجيةضرورية،  : على مدى قوا إىل     
مـا كـان يف رتبـة       : عالها أمهيـة    ، فأ وهي مرتبة فيما بينها   الشارع ا وحاجة الناس إليها،    

  . )٢(يات ، مث التحسينياتالضرورات ، مث احلاج

                                         
  .٧٦منهج فقه املوازنات، للدكتور السوسوة ص:  انظر)١(
  .٤/١٥٩، شرح الكوكب املنري ٢/٢٥،٣١املوافقات :  انظر)٢(
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مفاسد متعلقة بالـضروريات،ومفاسد    : ر إىل    هذا االعتبا  من حيث             واملفاسد تنقسم   
يف أمر ما مع مصاحل ميكن جلبها       فإذا تعارضت   ينيات،متعلقة باحلاجيات،ومفاسد متعلقة بالتحس   

وعليه فيقدم دفع املفسدة إذا كانت مـن        جحاا بالنظر إىل رتبة كل منهما،     فإنه ميكن معرفة ر   ،
وهكذا يقدم دفع املفـسدة     صلحة إذا كانت من رتبة احلاجيات،     رتبة الضروريات على جلب امل    

  . حسينية  املصلحة التعلىالواقعة يف رتبة احلاجيات 
 ؛ ملا يترتب عليه مـن   )١( املنع من تأجري األرحام   :          ولعل من أمثلة ذلك يف اال الطيب        

 إىل اخـتالط األنـساب وضـياع        حيث يؤدي ذلك  اد عظيم واقع يف مرتبة الضروريات،     فس
 البديلة من   م، فكان دفع هذه املفاسد العظيمة املترتبة عليه أوىل من املصاحل املتحققة لأل            )٢(األسر

ألن هـذه املـصاحل     ة لصاحبة البويضة بتحصيل األمومة؛    أو املصاحل املتحقق  منافع مادية وحنوها،  
  . يف رتبة احلاجيات على أعلى تقديرواقعة 

  : ترجيح املفاسد على املصاحل حبسب النوع _ ٢
 ، حفظ الـدين ، وحفـظ الـنفس   :            كليات املصاحل املعتربة يف الشرع مخس ، هي     

تضمن فوات مصلحة من هذه املـصاحل        وكل ما عقل ، وحفظ النسل ، وحفظ املال ،       وحفظ ال 
  . كان مفسدة 

                                         
 أو تزرع يف رحم امرأة أخرى    تأجري األرحام هو تلقيح بييضة املرأة اليت يراد عالجها حبيوان منوي من زوجها، مث تنقل               )١(

  .تكون أماً حاضنة حىت تكتمل مدة محلها) أم بديلة( 
حيث أقـدم رجـل يـدعي    ، األملانية واقعة غريبة يف أملانيا    ' زي.يب'أنه ذكرت وكالة     :  ومما يؤسف له   ومن آثار ذلك  )٢(

 يرغب من حقوق طبيعية لقـاء  كريستيان أندرس على تأجري زوجته إىل رجل أعمال أملاين ملدة عام كامل مع كل ما              
 سنة سيبدأ على الفور يف امـتالك        ٣٦، وأن رجل األعمال األملاين البالغ عمره        ' ربع مليون دوالر  ' ألف مارك    ٥٠٠

الزوجة اليت استأجرها وفق العقد الذي مينح الزوجة ثلثي قيمة اإلجيار املدفوع نقدا مبوجب شـيك مـصريف كامـل     
فلم يـر إال    ون تراكمت عليه ومل يستطع سدادها،      أشهر مع دي   ٦ عن العمل منذ     عاطالً،وكان الزوج املؤجر لزوجته     

عرب موقعها على االنترنت عن رغبتـها يف    نشر إعالنعلى عربية سيدة   لتلك األزمة، كما أقدمت      تأجري زوجته حالً  
أا شـابة  واصفاا ب عن كل شهر محل،وحددت م    حمددة   نفقة   مع للحمل الواحد،   دوالر ٢٥٠٠رمحها مقابل     تأجري

 رمحها ألي امرأة ترغب يف اإلجناب وال تستطيع احلمل، واشترطت أن تكون الراغبـة  وتعرضتبلغ التاسعة والعشرين، 
  .عربيةامرأة يف التأجري 
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بـة           إال أن هذه الكليات ليست على درجة واحدة يف األمهية عند الشارع ، بل هي مرت      
،مث مث النـسل  ،ة حفظ الدين،مث النفس،مث العقل    ـيف أمهيتها حسب سياقها السابق،فأعالها أمهي     

فـإذا  وكانتا من رتبة واحدة،فينظر حينئذ يف نوعها،       واملفاسد   وعليه فإذا تعارضت املصاحل   ،املال
 بالنفس،قـدم  متعلقة بالدين بينما املصلحة اليت يراد جلبها متعلقةاليت يراد دفعها    كانت املفسدة   

  . )١(وهكذا األمر يف سائر األنواعدفع املفسدة حينئذ،
   حية التجميليـة غـري     من إجراء العمليات اجلرا   شرعاً  املنع  : ال الطيب          ومثال ذلك يف ا

ها حتسني املظهر   ل مقصود صاحب  حاجة ماسة إليها،ب   ن وجود ضرورة أو   اليت ال تتضم  ،العالجية
لنوع من العمليات واقعة يف     وهذا املنع مبين على أن املفاسد املترتبة على هذا ا         أو جتديد الشباب،  

 على  فكان دفعها مقدماً  ،)٢(تغيري خلقة اهللا والعبث ا حسب اهلوى والشهوة         ملا فيه من    الدين،
ألن هذه املصاحل   ؛مصلحة حتصيل الزوج أو الزوجة    أو،ادية املرجوة للطبيب أو املريض    املصاحل امل 
  . أو النسل الواقعة يف امل
كر رضي اهللا    من حديث أمساء بنت أيب ب      ثبتمن الترجيح ما     هذا الوجه     يؤكد ممالعل         و
إن ابنيت أصابتها ،رسول اهللايا:فقالت،اهللا  صلى اهللا عليه وسلمأن امرأة جاءت إىل رسول     عنهما  
  . )٣("لةووصلعن اهللا الواصلة وامل:"فقال  ؟أفأصل فيه ، وإين زوجتها،مرق شعرهاأاحلصبة ف

عر على مصلحة صل الش       فالنيب صلى اهللا عليه وسلم قدم دفع املفاسد الدينية املترتبة على و          
  .  يف رتبة النسل املصلحة تلك لوقوع؛جتمل املرأة لزوجها

  :   فاسد على املصاحل حبسب العموم ترجيح امل _ ٣  
ر هما من حيث الرتبة والنوع فإنه ينظ      يمع تساو ،إذا تعارضت مصلحة ومفسدة يف أمر ما             

وذلك ؛ عامة على املصاحل اخلاصة    ذا كانت فترجح املفاسد إ  فيهما من حيث العموم واخلصوص،    
قصداً لتحقيق مصاحل عامة الناس ودفع الضرر عنهم يف مقابل عدم األخذ باملصلحة املعارضـة               

                                         
  .٩٠-٨٩ صللدكتور السوسوة ، منهج فقه املوازنات ، ٢٢٦فقه األولويات ،للوكيلي ص:  انظر)١(
  .١٩٨، ١٩٣ صالطبيةاجلراحة أحكام :  انظر )٢(
اب ب،اللباس والزينة كتاب   ، ومسلم يف صحيحه،   ٥/٢٢١٨املوصولة   ،بابكتاب اللباس البخاري يف صحيحه،    أخرجه    )٣(

  .٣/١٦٧٦ والوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة واملتفلجات واملغريات خلق اهللاواملستوصلةحترمي فعل الواصلة 
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يتحمل الضرر اخلاص دفـع     :وهيو طائفة قليلة،وهلذا قرر الفقهاء قاعدة عظيمة،      اخلاصة بفرد أ  
ح مصاحل خاصة على مـصاحل   ترجال:"قرر ذلك العز بن عبد السالم بقوله   كما  ،)١( الضرر العام 

  . )٢( "عامة
تحقق به فائدة مجهرة النـاس   تومن جهة أخرى فإنه ال يصح عند ذوي األلباب إهدار ما                  

كما أن الفرد تندفع عنه املفـسدة بتـرجيح   حقق به فائدة فرد أو فئة قليلة،تتمن أجل حفظ ما    
  . )٣(مع محاية للفرد نفسهفإن يف محاية ات؛عن اجلماعة لدخوله غالباً فيهمدفعها 

جلاهل أو على الطبيب اجلـراح إذا    ومثال ذلك يف اال الطيب جواز احلجر على الطبيب ا               
إال أن دفع املفاسد  أو ارجتاف يف اليدين وحنوه،وإن كان يف إبقائه مصلحة له،       صيب مبرض معدٍ  أ

   . )٤(  واالهتمامعن املرضى أوىل بالرعاية
 إذا اقتضى األمـر     حاءمبنعه من خمالطة األص   معد  من به مرض     على   الصحي وكذا احلجر       
 لطاعون واجلذام كا،اخلطرية الوبائية  ضا فيما إذا كانت خمالطته توجب انتقال األمر       ذلكو،ذلك

  بهندفعإال أننا فوات مصاحل احملجور عليه، احلجر الصحي  هذاولو كان يف، وحنوهاوالفريوسات
   .)٥( تمام أوىل بااله عامةاسدمف
  : ترجيح املفاسد على املصاحل حبسب القدر _ ٤

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يف أمر مع وقوع التساوي بينهما فيما سبق ، فإنه يلجـأ                       
فإذا كانت املفسدة أكرب ضـرراً      نفع املترتب عليهما من حيث احلجم،     إىل تبني مقدار الضرر وال    

م يقدم درء املفسدة على جلب      ومن ثَ دة على املصلحة،  ه يغلب جانب املفس   من نفع املصلحة فإن   
  . )٦( املصلحة

                                         
   .١٩٧، شرح القواعد الفقهية ص٩٦ األشباه والنظائر، البن جنيم ص،٢/٣٠١تيسري التحرير :   انظر )١(
   .٢/١٩١  قواعد األحكام )٢(
  .٢٣٥ ، فقه األولويات ،للوكيلي ص٤٠٢-٤٠١الدوسي ص. منهج فقه املوازنات ، د:   انظر )٣(
  .٩٦، األشباه والنظائر، البن جنيم ص٢/٣٠١تيسري التحرير :   انظر )٤(
   .١١٢-١١١مراض املعدية يف الفقه اإلسالمي صأحكام األ:  انظر )٥(
  .٩٤ صللدكتور السوسوة ، منهج فقه املوازنات،٢/٣٢٣، اإلاج ١/٥٩،٩٨،١٢٣قواعد األحكام :   انظر )٦(
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وتعذر ة ومفـسدة،  إذا تعارضت املصاحل أو تعارضت مـصلح      ":ويؤكد هذا قول النووي         
   . )١( " باألهمبدئ:  فعل املصلحة وترك املفسدة اجلمع بني

ـ  :"رير الفقهــاء لقاعدة  كما يؤكده من جهة أخرى تق            د يـزال بالـضرر     الضرر األش
إال أنه أخف يف مقابل      ضرر؛  األخف وال شك أنه يترتب على ترك جلب املصلحة       ،)٢( "األخف

  . د املترتب على إمهال دفع املفسدة األعظمالضرر األش
أن األصل منع الرجل من تطبيب املرأة واملرأة من تطبيـب           : ومثال ذلك يف اال الطيب            
 اليت تربو علـى املـصاحل       ملا يترتب على ذلك من املفاسد     ضرورة؛رجل عند عدم احلاجة أو ال     ال

  .)٣(املتحققة منه
وذلك نظراً إىل أن املفاسد     لية التحسينية املتعلقة بالعورات،   ميوكذا املنع من العمليات التج          
وذلك من كشف العورة املغلظة والتعرض خلطورة التخدير        ،ة عليها أعظم قدراً من املصاحل     املترتب
    .هدار املال واجلهد وإ
  : الزمن ترجيح املفاسد على املصاحل حبسب_ ٥ 

عند املكلف أمكنه النظر إىل االمتداد الـزمين لكـل           املفاسد واملصاحل إذا تعارضت            
وذلك ملا يترتب    على املصلحة الطارئة أو املؤقتة؛     الطويلة املدى  فيقدم املفسدة الدائمة أو    منهما،

ة ـه فائدة املصلح  ـ أو امتداد زمنها من الشر واخلطر الذي تصغر بالنسبة إلي          على دوام املفسدة  
  . )٤( الطارئة

ء  عـضا األ جعل هـذه  املنع من بيع األعضاء اآلدمية؛ألن   :ومثال ذلك يف اال الطيب              
عراض العجز والضعف الـيت  أاألمراض و،مع  إىل مشاكل كثرية     يؤدي والسمسرةحمالً للتجارة   

عضائهم احليوية  أعمال الشاقة اليت كانوا ميارسوا قبل استئصال        وحترمهم من األ   البائعني، متالز
  .وهذه املفاسد دائمة يف مقابل مصاحل مؤقتة جينوا ال يلبثوا أن يندموا عليها،وبيعها

                                         
   .٩/٨٩  شرح صحيح مسلم )١(
   .١٩٩، شرح القواعد الفقهية ص٩٨، األشباه والنظائر، البن جنيم ص٢/٣٢١املنثور :   انظر )٢(
الصادرة عن جملة البحوث اإلسالمية  من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،) ٣٥٠٧(الفتوى رقم : انظر   )٣(

  .١٠٦-٢٢/١٠٤ باململكة العربية السعوديةالعامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء الرئاسة 
   .٩٧ص وسوةللدكتور الس ، منهج فقه املوازنات،٣١-٣٠فقه األولويات ص:   انظر )٤(
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  : ملفاسد على املصاحل حبسب التحقق ترجيح ا_ ٦
مفاسد ومـصاحل قطعيـة،   :اعتبار حتققها إىل بـكما سبق  ـ         تنقسم املفاسد واملصاحل  

  . ومفاسد ومصاحل موهومة ومفاسد ومصاحل ظنية،
مـع بـني جلـب       ميكنه اجل  وملدة ومصلحة يف أمر ما،           فإذا تعارضت عند املكلف مفس    

وبناء على ذلك يراعي مـا      ب النظر إىل مقدار حتقق وقوعهما،     فإنه جي املصلحـة ودفع املفسدة،  
  : يأيت 

  . م دفع املفسدة الواقعة قطعاً أو ظناً على جلب املصلحة املوهومة يقد _  
  .قطعاً على جلب املصلحة املظنونةكذلك يقدم دفع املفسدة الواقعة   _ 

بأن كانتا قطعيتني   (عإذا كانت كل من املفسدة واملصلحة يف درجة واحدة من حتقق الوقو              _ 
 مع إمكانية النظـر يف التـرجيح   جلب املصلحة،دمي دفع املفسدة علىفإن األصل تق  ،)أو ظنيتني 

  . بينهما من خالل املرجحات األخرى
 مـصلحة أو    هألن الفعل يتصف بكون   دونه؛ على ما مقدماً  وإمنا كان املتحقق قطعاً أو ظناً             

 بقطعية الوقوع أمـر ال إشـكال        والترجيح هنا ب ما ينتج عنه على صعيد الواقع،      مفسدة حبس 
، )١(" درء املفسدة احملققة أوىل من جلب املصلحة املتومهـة          : " ل املناوي   ويؤكد ذلك قو  فيه،
وىل ، فاأل  على قسمني قطعية الوقوع ومتومهة     املفاسد : " )هـ١٢٢١ت   (كذا قول البجريمي  و

  . )٢(" جيب رعايتها على جلب املصاحل
ئنـة يف األحكـام   فألن الشرع قد نزل املظنة مرتلـة امل  دونه؛ أما ترجيح املظنون على ما           
  . )٣(العملية 

 حاجـة رد الرغبة يف التغـيري دون  جبراحة تغيري اجلنس القيام : ال الطيب    ومثال ذلك يف ا  
  ال ميكـن أن تعارضـها      تب عليها من املفاسد العظيمة اليت      ملا يتر  وذلك؛جسدية صرحية غالبة  

                                         
  .١/٤٤٤  فيض القدير )١(
   .٧/٢٢  حاشية البجريمي )٢(
   .٩٩ صللدكتور السوسوة ، منهج فقه املوازنات،٢٢٢ضوابط املصلحة ص:   انظر )٣(
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عتداء على خلقة   إرادة اال  أو   رض نفسي  م ه يف الغالب  سبب الذي،املصاحل املوهومة لقاصد التغيري   
  .اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
إذ إن ربط التقعيد    ين عليه من نتائج علمية تطبيقية؛          املقصود األهم من التقعيد يتمثل فيما ينب      

ه الباحثون مـن اسـتنباطات   بالتطبيق يكشف عن مدى أمهية القاعدة،ومن خالل تتبع ما ذكر         
 املـسائل الـيت    يف القاعدة   تندون إىل هذه  فقهية تتعلق بالقضايا الطبية وجدت أم كثرياً ما يس        

  .كانوا بصدد حبثها
لقاعـدة  الطبية   الفقهية   تطبيقاتويف هذا املبحث سيكون الكالم عن بيان طائفة من ال           

 أنين لن أتعرض للخالف الوارد يف كـل    وأود أن أنبه إىل   رء املفاسد مقدم على جلب املصاحل،     د
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، وجاً عن النمط املعهـود يف التطبيـق  كما أن فيه خر؛فإن هذا أمر يطول املقام به،    فقهي تطبيق
  .  احلكم الشرعي من خالل إعمال القاعدة استفادةولكن حسيب هنا أن أوضح كيفية 

  : القاعدة تطبيقاتوفيما يأيت بيان طائفة من   
 

 ،  كما هو احلـال بكرامتـه حيـاً     ال شك يف عناية الشريعة اإلسالمية بكرامة املسلم ميتاً             
وهلذا كان األصل حرمة    ،لى أهله ة امليت وإدخال الضرر ع    وتشريح اجلثث يتضمن امتهان كرام    

  .التعرض للجثث عند عدم احلاجة أو الضرورة
واملسألة اجتهادية ة امليت مباشرة،   بتشريح جث  علقما يت  املذاهب   اءفقهد يف نصوص    مل يرِ و        

ن كـان   ت إ  عن حكم شق بطن املي      الفقهية السابقة  كتبال حتدثت   ،وإمنا املعاصرين بني الفقهاء 
  .نني منهوشق بطن امليتة احلامل إلخراج اجل،فيه مال

 ،تعليميـة الألغراض  ارضية أو   امل نائية أو اجلألسباب  وتتمثل احلاجة إىل تشريح اجلثث يف ا            
 باململكة العربية السعودية،فرأى الـس  جملس هيئة كبار العلماءوقد عرضت هذه القضية على   

  :إىل ثالثة أقساماملوضوع  انقسام

  .التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية:  األول

تياطات الكفيلة بالوقاية التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه االح    :  الثاين
  .منها

   .التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما:  الثالث

ـ (لس يف حكم التشريح اصدر قرار من  و         ـ ١٣٩٦ / ٨ / ٢ تـاريخ ب٤٧ هرقم  )ـ ه
  :يأيت  مامضمونه،

 ملـصاحل كـثرية يف   فإن الس يرى أن يف إجازما حتقيقاً:  للقسمني األول والثاين ةبالنسب -١
ومفسدة انتهاك كرامة اجلثة املشرحة     ،االت األمن والعدل ووقاية اتمع من األمراض الوبائية       جم

وإن الس هلذا يقرر باإلمجاع إجـازة   الكثرية والعامة املتحققة بذلك،   مغمورة يف جنب املصاحل   
   .التشريح هلذين الغرضني سواء كانت اجلثة املشرحة جثة معصوم أم ال
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 إىل أن الشريعة اإلسالمية فنظراً : - التشريح للغرض التعليميوهو-م الثالث  بالنسبة للقس -٢
قد جاءت بتحصيل املصاحل وتكثريها، وبدرء املفاسد وتقليلها وبارتكاب أدىن الضررين لتفويت 

وأنه إذا تعارضت املصاحل أخذ بأرجحها وحيث إن تشريح غري اإلنسان من احليوانات  ا،أشدمه
وحيث إن يف التشريح مصاحل كثرية ظهرت يف التقدم العلمي يف ، انـ اإلنسال يغين عن تشريح

 إىل ح جثة اآلدمي يف اجلملة إال أنه نظراًـ، فإن الس يرى جواز تشري جماالت الطب املختلفة
 أن التشريح فيه  إىلونظراً ،ة املسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا ـعناية الشريعة اإلسالمية بكرام

ر احلصول على جثث أموات غري ـة بتيسيـوحيث إن الضرورة إىل ذلك منتفي،لكرامتهامتهان 
ذه اجلثث وعدم التعرض جلثث أموات ـاء بتشريح مثل هـفإن الس يرى االكتف،ةـمعصوم

  )١( .معصومني واحلال ما ذكر
 ق بتشريح خصوصا فيما يتعل، اة ما يتعلق بقاعدة درء املفاسدـ     فيلحظ يف هذا القرار مراع
،حيث رأى الس أن املفاسد املترتبة على لغرض العلمي تعلما وتعليمااجلثث املعصومة يف حال ا

  .ذلك أعظم من املصاحل فكان درء املفاسد أوىل
 إال أن جلـب  فإن املفاسد واملصاحل قد تعارضت فيهمـا ،     : القسمني األول والثاين  أما يف        

درء املفاسد مقدم على جلـب      ( بالشرط الثاين لقاعدة     املصاحل يف هذه احلال أوىل، وذلك عمالً      
جمال عمل القاعدة فيما إذا كانـت        ؛ألنأن ال تكون املصاحل أرجح من املفاسد      ،وهو  ) املصاحل

  .قديرأو مساويـة هلا على أقل ت من املصاحل اليت يراد حتصيلها،املفاسد املدفوعة أرجح
 

تتعلـق    بالد املـسلمني، وهـي   إىلتفد وثةدا حقضية أو األم البديلة م تأجري الرح      قضية
 منـذ بدايـة      كحق هلا  احمتفظة   املرأة    اليت ظلت  أخص خصائص األمومة  و اإلنسان   بكرامة
سالمية وهو حفـظ    لشريعة اإل  ترتبط مبقصد مهم من مقاصد ا      لقضيةهذه ا ال شك أن    و،اخلليقة
 ثبوت النسب وصيانته مـن التـدليس        يه من حيث   كل احلرص عل   ع الشر حرصالذي  ،النسل

uq (: قال تعاىل  كما،ه حقا خاصا للولد والوالدين    والضياع وجعل  èd ur ì Ï% ©!$# t, n= y{ z̀ ÏB Ïä!$ yJ ø9$# #Zé |³ o0 

¼ã& s#yè yf sù $Y7|¡ nS #\çôg Ï¹ ur ( )٢( .  

                                         
  .٢/٦٨أحباث هيئة كبار العلماء  : انظر )١(
  .، من سورة الفرقان٥٤ من اآلية رقم )٢(
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دلة الشرعية هو حرمة اللجوء إىل الرحم البديل سـواء كـان            والذي تضافرت عليه األ   
مجاهري العلماء املعاصرين، وبه صدر قـرارات اـامع       إليه  بالتربع أو باألجرة، وهذا ما ذهب       

  :الفقهية، ومن ذلك
اخلامسة سـنة   صدر قرار من جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العلم اإلسالمي يف دورته -١

  . هذا األسلوب من أساليب التلقيحهـ بتحرمي١٤٠٢
الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتره الثالث   صدر قرار من جممع -٢
  .بتحرميه أيضاً هـ١٤٠٧: سنة

م مبنعه ٢٠٠١جبلسته املنعقدة عام ) ١(جممع البحوث اإلسالمية مبصر رقم   صدر قرار من     و -٣ 
  .أيضا

 جعل املـرأة    :غلبة املفاسد املترتبة على هذه العملية، ومنها      : مي ذلك ومن األدلة على حتر   
 االعتداء على أمومتها وأحقيتها يف ضم الوليد بعد         ،وممتهنة ومبتذلة بعرض رمحها للبيع أو اهلبة      

هذه رء  دال شك أن    ،و ،وما حيصل من اختالط األنساب     أن تغذى منها ومحلته وهنا على وهن      
   . )١(  القليلة املترتبة عليهامن جلب املصاحل أوىل  العظيمةاملفاسد

  )٢(:   

                                         
أحكام التلقيح غري الطبيعـي     ،)٨١١،  ٨١٠،  ٨٠٨/ ٢قضايا طبية معاصرة    ضمن حبوث فقهية يف     (األم البديلة   : انظر )١(

موقف الشريعة اإلسالمية من الضوابط واألخالقيات يف جمال اإلخصاب الطيب للدكتورة أماين عبد             ،٣٧٠-٣٦٩ص  
  .٣١٩القادر ص

 أثدائهن من اللنب، إما يتربعن بشيء مما يف ،يف مجع اللنب من أمهات متربعات أو بأجرقضية بنوك احلليب  تتلخص)٢(
ويؤخذ هذا اللنب بطريقة معقمة من ،اللنب لكونه فائضا عن حاجة أطفاهلن، وإما لكون الطفل قد تويف وبقي يف الثدي

حىت ال يفقد ما به  ويبقى على هيئته السائلة،تعقيمه مرة أخرى يف بنوك احلليب املتربعة، وحيفظ يف قوارير معقمة بعد
األطفال الذين يتم إعطـاؤهم  ،ومثيلها يف لنب احليوانات ليت توجد يف اللنب اإلنساين، وال يوجد امن مضادات األجسام

  .عند الوالدة األطفال ناقصو الوزنو، ) أي الذين ولدوا قبل تسعة أشهر (األطفال اخلدج هم يف الغالب هذا اللنب
ع الفقـه اإلسـالمي،الدورة الثانية،الـد األول        حبث بنوك احلليب، للدكتور البار، ضمن حبوث جملة جمم        :         انظر
  .٣٩١ص



  - ٥٧ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

يعترب اإلسالم الرضاع لُحمة كلحمة النسب، حيرم به ما حيـرم مـن النـسب بإمجـاع                      
املسلمني،وال شك أن من مقاصد الشريعة الكلية احملافظة على النسب، وبنوك احلليب مؤدية إىل              

  .)١(  لريبةاالختالط أو ا

   :، وقرر اآليت)٢(هذه القضية جملس جممع الفقه اإلسالمي  وقد درس    

   .منع إنشاء بنوك حليب األمهات يف العامل اإلسالمي: أوالً 

  .حرمة الرضاع منها: ثانياً 

  :     وهذا املنع مبين على النظر يف عظم املفاسد املترتبة على ذلك ، ومن أبرزها

جهالـة األم   إعطاءه األطفال يـؤدي إىل      ومهات متعددات وخلطه،  ع اللنب من أ   مجأن   -١
ه مـن غـري   أو عمت األخ أخته من الرضاعة،أو خالته،  يؤدي إىل أن يتزوج   مما  املرضعة،
  .علم

 اللـنب    لتعـرض  نظـراً ،   واألخطار احملاذيرب اًحمفوف ما يكون    غالباًبنوك اللنب   عمل  ن  أ -٢
 خصائصه وميزاته نتيجة حتلـل املـواد        بعض  فقدان أوإلصابة بامليكروبات،   لاملتجمع  

 .املوجودة فيه مع تقادم الزمن

حفظ النسل من الـضرورات     خصوصا أن   ذه املفاسد أوىل من جلب املصاحل،     فكان درء ه       
 طريق يفضي إىل ضياعه واختالطه حمافظـة        فال بد من منع أي    اخلمس اليت جاءت الشريعة ا،    

 على مفاسد اًالقول جبواز إنشاء هذه البنوك إقدام  يف   فإن   :ومن جهة أخرى    ،على هذه الضرورة  
ستئجار  ممكن با   اخلديج وحنوه   ارتضاع الطفل  وذلك ألن تحققة من أجل جلب مصاحل متومهة؛     م

                                         
  .٢٩٥أحكام األلبان يف الفقه اإلسالمي ص: انظر )١(
 ربيع الثـاين    ١٦ - ١٠جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة من                 )٢(

  .هـ١٤٠٦
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وقد سبق تقرير عدم جواز اإلقدام على املفاسد املتحققة من أجـل            مرضعة معلومة عند احلاجة،   
  . مصاحل متومهة جلب

 )١(     
حيرم االجتار باملين، واإلقدام علـى   ، كما جيوز شرعاً إنشاء بنوك املين يف بالد املسلمني      ال        

وهكذا احلكم بالنسبة لبيع    م شرائه منها،  التعامل مع بنوك املين سواء أكان ذلك ببيع املين عليها أ          
قصد مهم من مقاصـد  مبى ذلك من الفساد العظيم املخل ملا يترتب عل؛ أو شرائها   املرأة يضاتيب

وال يلتفـت يف    ،يهحرصت الشريعة اإلسالمية كل احلرص عل     الذي  ، وهو حفظ النسل     عالشر
 حيتاج إىل حفظ    رجل من كون ال    : ا لتخزين املين   قال قد ي  املصاحل اليت مقابل هذه املفاسد إىل     

  . عدد احليوانات املنوية لتحقيق اإلجناب إذا كان يعاين من نقص يفهنطف
 تلقـيح   فال جيوز للطبيـب وغـريه     للقائح الزائدة يف عملية التلقيح،    جتميد ا     كما حيرم أيضا    

 أن يـه  علبل جيـب يضات أكثر من العدد احملتاج إليه يف كل عملية تلقيح تتم بني الزوجني،            يب
يضات على العـدد    ييح الب وذلك باالقتصار يف تلق   احلاجة عند إجراء عملية التلقيح،    يتقيد بقدر   

  .)٢( ملرأةعند ا حلصول احلمل كايفال
وقرر وجوب االقتصار   ،)٣(اللقائح الزائدة   قضية  جملس جممع الفقه اإلسالمي     وقد درس           

 لوجود فائض من البييضات     تفادياًلقيح البييضات، على العدد املطلوب للزرع يف كل مرة عند ت        

                                         
  .للقائحا وكبن ، ويضاتيلباك وبن: ومثله )١(

حفظها يف خمازن من مث  و ،)البييضات  (  األنثوية   وأ) املين  ( ك على أخذ النطف سواء الذكرية       و البن  هذه تقوم فكرة و       
وهكـذا  ،رن،مث يتم استرجاعها وقت الطلب    ذات خصائص فيزيائية وكيميائية مناسبة فترة من الزمان قد تصل لربع ق           

مث ختزينها يف خمازن خاصة ليـتم       ،ية مع حيوان منوي يف ظروف معينة      يح بييضة أنثو  يتم فيها تلق  بالنسبة لبنوك اللقائح    
  .تنشيطها الحقاً

   .٥٨٣، ٤٨٥ صأحكام التلقيح غري الطبيعي: انظر  )٢(
 شـعبان   ٢٣ إىل   ١٧جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره السادس جبدة من                 )٣(

  ـه١٤١٠



  - ٥٩ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

لبييضات امللقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية          وأنه إذا حصل فائض من ا     امللقحة،
   .إىل أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي

 
من ا ـتهزراعملا يكتنف ؛ ة هو التحرمي مطلقاًـاسلياء التنـالقول الراجح يف نقل األعض      
وملا يترتب على  ، الشرعية اتمن الضرور  عند اإلنسانعالج العقمال يعد و ،الظاهرةة وراخلط
الذي  ،وهو حفظ النسل،  عد الشرـم من مقاصـقصد مهمبم املخل ـ من الفساد العظيذلك

 املصاحلد إىل ـوال يلتفت يف مقابل هذه املفاس ،يهة كل احلرص علـحرصت الشريعة اإلسالمي
  . )١(املتحققة للراغب يف اإلجناب 

ه ـ، ومن املعلوم أن   وال شك أن هذه القضية متفرعة على حكم نقل األعضاء اآلدمية أصالً   
اخلصية ( ة ـــتعظم احلرمة إذا كان العضو هو العورة املغلظة ، أو مما ينقل الصفات الوراثي"

صية خلا يف نقل اــ ومل، ملا يف نقل العورة املغلظة من امتهان ظاهر للمتربع واملتلقي؛)واملبيض 
  .)٢( "وقد أمر الشرع حبفظها،واملبيض من اختالط األنساب

 :ما يأيت ، وقرر)٣( القضيةجملس جممع الفقه اإلسالمي هذه وقد درس       

مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل وإفراز الـصفات الوراثيـة        : زرع الغدد التناسلية     -١
   .يف متلق جديد، فإن زرعهما حمرم شرعاًللمنقول منه حىت بعد زرعها ) الشفرة الوراثية(

زرع بعض أعضاء اجلهاز التناسلي اليت ال تنقل الـصفات          : زرع أعضاء اجلهاز التناسلي      -٢
 جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط واملعايري الـشرعية  - ما عدا العورات املغلظة  -الوراثية  

انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنـسان      :ع وهو   للدورة الرابعة هلذا ام   ) ١(املبينة يف القرار رقم     
   .آخر حياً أو ميتاً

                                         
   . ٦٤٥التلقيح غري الطبيعي صأحكام ، ٣٩٣-٣٩٤ صاجلراحة الطبية للدكتور حممد الشنقيطي  أحكام:انظر )١(
   .يوسف األمحد/،للدكتورأحكام نقل أعضاء اإلنسان يف الفقه اإلسالمي)٢(
 شـعبان   ٢٣ إىل   ١٧ة من   جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره السادس جبد              )٣(

  هـ١٤١٠



  - ٦٠ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

  )١( :  

زرع خليـة   وهو يعتمد علـى     العصر،يف هذا   ة  األمور املستجد ول  االستنساخ من النواز         
وذلك بغرض إنتـاج    ،رحمالوراثي كامالً يف    إنسانية أو حيوانية جسدية حتتوي على احملتوى ال       

  .صورة طبق األصل من نظريه صاحب اخللية األوىليعد كائن حي  
 النبـات يف  أما حكمه فيختلف باختالف من جترى عليه هذه العمليـة،وذلك لتحققـه                   

اخ  الفقهاء املعاصرين إىل جواز االستفادة من تقنية االستنس        ة،وقد ذهب عام   واإلنسان واحليوان
اءت بتحـصيل مـصاحل العبـاد        ج  اإلسالم شريعة كونلر مبا يعود عليهم بالنفع؛    يف غري البش  

جيوز شرعاً  " : وقرر أنه  )٢ ( جممع الفقه اإلسالمي    جملس وحبث، ودفع املفاسد وتقليلها   ميلهاوتك
بات األخذ بتقنيات االستنساخ واهلندسة الوراثية يف جماالت اجلراثيم وسائر األحياء الدقيقة والن           

  ".واحليوان يف حدود الضوابط الشـرعية مبا حيقق املصاحل ويدرأ املفاسـد
 حترمي   :" إىل عدم جوازه مقرراً     جممع الفقه اإلسالمي   جملسأما االستساخ البشري فذهب           

، )٣ ("االستنساخ البشري بطريقتيه املذكورتني أو بأي طريقة أخرى تؤدي إىل التكاثر البـشري         
فال يصح  ،اإلنسان مكرم منذ تكونه   ال شك أن    والنطفة أصل اإلنسان،  ود إىل أن    وسبب املنع يع  

احتمال إجهاض النطفـة أثنـاء      كما أن    ،العبث بالنطفة وال مساسها دون حاجة داعية لذلك       
 املصلحة وذلك ألن ؛،ومن جهة أخرى فإنه يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام    العملية وارد 

فـتح أبـواب   على  تعارض املفاسد املترتبة  ميكن أن ابتلوا بالعقم ال   ذينال بعض األفراد اجلزئية ل 

                                         
تتلخص فكرة االستساخ التقليدي يف إيداع نواة خلية جسدية داخل بويضة مرتوعة النواة لتشرع يف االنقسام متجهـة        )١(

  . لتكوين جنني
جممـع الفقـه   جملة ،حسن على الـشاذيل  . د ،حكم كل نوع ىف الفقه االسالمى     ، نواعه أ -هحقيقت: االستنساخ:       انظر
  .١٦٤المي، الد الثالث صاإلس

  .هـ١٤١٨  عام جبدةمي يف دورة انعقاد مؤمتره العاشرجممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسال )٢(
(  االستنساخ اجلنيين واالستنساخ اخللـوي  :ا مهانوالطريقت، ٤٢١ / ٣ العدد العاشر جملة جممع الفقه اإلسالمي   : انظر   )٣(

  .) اجلسدي 



  - ٦١ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

ودرء املفاسد أوىل مـن جلـب       ، احتمال االختالط والعبث باخلاليا    ،مع قوة االستنساخ اجلنيين 
  .)١( املصاحل

 ) ٢( :   

  :ية مثل االت التشخيص احلف،  العالجو  أتشخيص  اللغرض  : إما  كحت الرحم    جترى عملية      
حاالت نزول نزيف بعـد      و يف ،أو يف حالة العقم   ،أ لفترة طويلة  هاتأخر وأ،  يضاضطرابات احل 

و احلمل العنقودي أجهاض غري املكتمل اإل ما احلاالت العالجية فتشمل إزالة بقاياأ س اليأ سن
ال يف احلـاالت    إ العمليـة   هـذه  جيب عدم إجراء   ،ويقرر األطباء أنه  و إزالة حلمية من الرحم    أ

قد  هتكرار أو   الكحت بقوة ن  أل؛ ذي خربة جيدة     قبل طبيب جراؤها من   إ جيب   ،كماالضرورية  
  . العقمأو يضاحل سبب منع نزولمما ي،التصاقات داخل الرحم وأ،ىل إزالة بطانة الرحم إيؤدي 

املوضـعي  وملا كانت هذه العملية مشتملة على مفاسد دينية وطبية من التخدير الكلـي أو             
عند احلاجة امللحة أو الـضرورة إىل       إال  ان األصل فيها املنع،   وانكشاف العورة املغلظة للمرأة ك    

 احليضاضطرابات كما يف  - أما عند عدم ذلك   بو فيها املصاحل على تلك املفاسد،     اليت تر إجرائها،
 باسـتخدام  ،اليت ميكـن عالجهـا    نتيجة اضطرابات الدورة اهلرمونية وضعف نشاط املبـيض       

د أعظم مـن    ملا تتضمنه من مفاس   فاألصل التحرمي؛  - أو املستحضرات الطبية   اهلرمونات املنظمة 
  .)٣(املصاحل املترتبة عليها، ودرء املفاسد أوىل من جلب املصاحل

 

                                         
 ،حكم كل نوع ىف الفقـه االسـالمى       ، نواعه أ -هحقيقت: االستنساخ ،٣٣٠-٣٢٩أحكام اهلندسة الوراثية ص   :انظر )١(

، االستنساخ البشري،للشيخ حممد املختـار      ١٨٣جممع الفقه اإلسالمي، الد الثالث ص     جملة  ،حسن على الشاذىل  .د
  .١٦١-١٥٨جممع الفقه اإلسالمي، الد الثالث صجملة  السالمي،

توسيع عنق الرحم يف النساء بقصد فحص جدران الرحم،وتنظيفهـا،أو كـشط غـشائها              :  املقصود بكحت الرحم     )٢(
  .املخاطي
  .٦/١٠٨٩املوسوعة الطبية احلديثة :          انظر

  .٤١٠ ص للدكتور حممد الشنقيطي ،اجلراحة الطبيةأحكام :  انظر )٣(
  



  - ٦٢ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

هي و خمتلفـة،  هووسائل،ة   متعدد طرقو ته أنواع  مصطلح فضفاض تدخل حت    إلرشاد اجليين ا      
 ـا    مستقالً تقدم الطب ، فالبد أن تعطى كل طريقة من طرق اإلرشاد اجليين حكماً            ب تستجد

  .وبوسائلها
 البييضة  تشخيص) : درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل     (إال أنه مما يدخل حتت قاعدة           

 حيـث يـتم   ارجي هي إحدى طرق التلقيح االصطناعي اخلويف الرحم،    قبل زرع    املخصبة
مث ، أنبوب اختبار طيب حىت تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته إىل أن تنمـو               بييضة يف وضع ال 

  .فإن كانت معيبة تركـت وإن كانـت سـليمة أعيـدت إىل الـرحم                تفحص وراثيا ،  
االحتمال الكبري حبـدوث اخلطـأ يف اخـتالط       : هذه الطريقة حمفوفة باملخاطر منها           و
 عدم جواز هذه الطريقة من      فاألصل وعليه   ،طر طلب االنتقاء يف املواليد     خ : ومنها   ،النطف

حفاظا على مقاصد الشريعة يف صيانة النسل والنسب ،          "اإلرشاد اجليين يف األحوال العادية    
وألا ال جتوز إال للضرورة ، وال نرى الفحوص الوراثية من الضرورات على األقل يف هذا                

 تصور طيب لفوائدها وحماذيرها ومصداقية نتائجها ، مث إنه قـد      الوقت بناء على ما تقدم من     
يسلم اإلنسان من املرض الوراثي بسبب الوراثة وال يسلم منه لعوامل أخرى تقدم ذكرها ،               

  )١ (" درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل  ألن
 

  )٢( :  
 لبيـان    الـسابقون   يتعرض الفقهاء  مل،سألة مستجدة   رتق البكارة م  عملية   يف أن    شكال        

  .)١( لعدم إمكان حدوثها يف عصرهمحكمها ؛

                                         
جملة العلوم الشريعة واللغـة العربيـة        -جملة جامعة أم القرى   (عبد اهللا امليمان  ناصر بن   . د ،   لإلرشاد اجليين  نظرة فقهية  )١(

  )٤٩١/ ١ ، ج٢٠العدد 
 إصالحها وإعادا إىل وضعها السابق قبل التمـزق أو       ):اجللدة اليت على قبل املرأة ، وتسمى عذرة       وهي  ( رتق البكارة  )٢(

  .إىل وضع قريب منه 
من حبوث نـدوة الرؤيـة      (حممد نعيم ياسني  /، للدكتور ميزان املقاصد الشرعية   يفبكارة  رتق غشاء ال  :                انظر  

   )٥٧٩هـ ص١٤٠٧اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية املنعقدة بالكويت عام 



  - ٦٣ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

 ؛ ملا يترتـب     رتق البكارة مطلقاً  وقد ذهب كثري من الباحثني املعاصرين إىل عدم جواز                 
لك على هذه العملية من املفاسد العظيمة اليت ال ميكن أن تعارضها املصاحل احملققة منها، ومن ذ               

مع ما فيه   ،عمكان رتق غشاء البكارة بعد اجلما     لعلمهن بإ للفتيات   ارتكاب جرمية الزىن     تيسري: 
  قد حتمل املرأةألن،إىل اختالط األنساب  وما خيشى من أن يؤدي      ،اطّالع على العورة املغلّظة   من  

 ،وجيؤدي إىل إحلاق ذلك احلمل بـالز      فغشاء بكارا،  مث تتزوج بعد رتق   ماع السابق ،  من اجل 
 إذا اجتمعت املصاحل واملفاسد فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فعلنا ذلك ،وإن              "وألنه  

نبايل بفـوات   تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة درأنا املفسدة وال  
 غـشاء  إذا نظرنا إىل رتـق  وتطبيقاً هلذه القاعدة فإننا، املصلحة كما قرر ذلك فقهاء اإلسالم

   .)٢( "يهلعظيم املفاسد املترتبة عل البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق
جبواز هذه العملية يؤدي إىل فتح أبواب الفـساد وانتـشار           ومن جهة أخرى فإن القول            
ن  كمـا أ   ، إمنا هي مصاحل ومهية وليست حقيقية      يهامن مصاحل قد تترتب عل    يذكر  وما  ،لةالرذي

حاالت متزق غشاء البكارة بسبب حادث ما غري الزنا واالغتصاب تعترب نادرة وقليلة وميكـن               
 على تقرير طيب موثق لبيان السبب احلقيقي لزوال غشاء البكارة حىت            عند وقوع ذلك احلصول   

   .)٣( تكون الفتاة بعيدة عن مة الزنا
 )٤( :  

                                                                                                                            
 أود أن أنبه إىل أن الفقهاء السابقني قد حبثوا مسألة عودة البكارة بنفسها بعد ذهاا، وهلذا صرحوا بـبعض األحكـام          )١(
  .ملترتبة على ذلكا

  .٣/١٤٩، مغين احملتاج ٢/٢٢٩، اموع ١٠/٩١املغين :       انظر
  .٤٣٢ صاجلراحة الطبية أحكام )٢(
من حبوث ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات       (حبث غشاء البكارة من منظور إسالمي ،لعز الدين اخلطيب          :  انظر   )٣(

، ٤٣٠-٤٢٩ ص اجلراحة الطبية ، أحكام     ٥٦٩،اجلراحة التجميلية ص   )٥٧٢هـ ص ١٤٠٧الطبية املنعقدة بالكويت عام     
   .٢١٨األحكام الطبية املتعلقة بالنساء ص 

   . يقصد ا العملية اجلراحية اليت يتم فيها حتويل الذكر إىل أنثى أو العكس)٤(
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لكنهم مع ذلـك     إنساين ثالث غري الذكور واإلناث،       جنسعدم وجود   رر الفقهاء   لقد ق       
 شكلاملنثى اخل :طلقون عليه ما يهوهل هو ذكر أم أنثى؟ و:  ال يتبني حاله   بشرقرروا أن بعض ال   

  . وحكموا عليه بأن يتوقف فيه حىت تتضح حاله ويستعمل معه االحتياط،
 فهو  رد الرغبة يف التغيري دون دواٍع جسدية صرحية غالبة        راحة تغيري اجلنس    جب القيام   أما      

 ال ميكن أن تعارضها املصاحل املوهومـة   تب عليها من املفاسد العظيمة اليت     ملا يتر ؛أمر حمرم شرعاً  
 سـوء   أو بدافع ،   أو اعتداء على خلقة اهللا تعاىل       مرض نفسي  الذي يكون بسبب  لقاصد التغيري   

 على  معترضاً عليه،   وإىل كراهية ما ه   فيجنح  يه أحيانا أخرى،   ف ذي نشأ وطبيعة اتمع ال  التربية،
 . )١ ( إىل جنس آخر يف حتويل جنسه راغباًربهمشيئة 
ة السعودية حبرمة هذه ـإلفتاء باململكة العربيللبحوث العلمية واوقد أفتت اللجنة الدائمة        
إذا ثبتت ذكورتك وحتققت فإجراؤك  ":اء يف الفتوى ـوكان مما جلعملية يف مثل هذه احلال ،ا

 وسخط منك على ما اختاره اهللا لك، ، تغيري خللق اهللا- فيما تظن -عملية لتتحول ا إىل أنثى 
فإن  ،ا إىل ما تريد من األنوثة وهيهات هيهات أن يتم ذلكـعلى تقدير جناح العملية وإفضائه

يت ال يقدر على إنشائها وإكساا خواصها لكل من الذكورة واألنوثة أجهزا الفطرية اخللقية ال
ة فرج للمرأة، بل هناك للرجل جهاز متكامل ـ، وليست جمرد ذكر للرجل وفتح  إال اهللا تعاىل

، ولكل من أجزائه وظيفة وخاصية من إحساس  متناسق ومترابط مركب من اخلصيتني وغريمها
ا، ولكل خاصية من إحساس ـ معه، وكذا املرأة هلا رحم وتوابع تتناسق وإفراز خاص وحنومها
 قدير شيء من ذلك وإجياده وتدبريهوليس تومها، وبني اجلميع ترابط وجتاوب،وإفراز خاص وحن

ر، ـم، العلي القديه إىل أحد من اخللق، بل ذلك إىل اهللا العليم احلكيـه واإلبقاء عليـوتصريف
ث، وسعي فيما ال جدوى وراءه، وإذن فالعملية اليت تريد إجراءها ضرب من العب،اللطيف اخلبري

، فال أقل من أن يذهب مبا آتاك اهللا  بل قد يكون فيه خطر إن مل يفض إىل القضاء على حياتك

                                         
  .٥٠٤-٥٠٢، اجلراحة التجميلية ص٢٠٢ صاجلراحة الطبيةأحكام :  انظر )١(
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 لك ما ذكرت من العقد النفسية اليت أردت اخلالص اًـدون أن يكسبك ما تريد، ويبقى مالزم
  .)١ ("منها ذه العملية الفاشلة
 

اجلراحة التجميلية التحسينية،واجلراحة   :ة ال ختلو من أقسام ثالثة       ـة التجميلي ـاجلراح         
وخيتلف احلكم الشرعي إلجرائها بـاختالف      ، التجميلية احلاجية ،واجلراحة التجميلية الضرورية    

  .هذه األقسام
اجلراحة التجميليـة   ) : احلدرء املفاسد مقدم على جلب املص     (والذي يدخل حتت قاعدة            

دون األمجل يف نظر اجلـراح أو املـريض،  اليت يراد ا حتسني املظهر،وحتقيق الصورة       ،التحسينية
بقصد  وذلك عمليات التشبيب    :ومن أشهر صور ذلك   ، تستلزم ذلك    حاجة أو ضرورة  وجود  

ـ    الة مظاهر الشيخوخة،  جتديد الشباب وإز   ة القـشر  كجراحة جتميل الوجه بشد جتاعيده وعملي
 وجتميل األرداف بإزالة املواد الشحمية وجراحة جتميل الساعد وجراحة جتميل اليدين            الكيماوي

كجراحة جتميل األنـف وتـصغريه      وكذلك عمليات تغيري الشكل ،    ،وجراحة جتميل احلواجب  
وجراحـة جتميـل الثـديني      ،وجراحة جتميل الذقن  ،وتغيري شكله من حيث العرض واالرتفاع     

   . )٢(وحنو ذلكاحة جتميل األذن جر،وبتصغريمها
 أودوافع ضـرورية    تضمنها  لعدم   ،شرعاً حمرمة   صورهاهذه اجلراحة جبميع    ال شك أن    و      
أن هـذه  كما  اهلوى والشهوة،بل غاية ما فيها تغيري خلقة اهللا تعاىل والعبث ا حسب           ،حاجية

 أو  عامـاً سواء كان    التخدير   : هاومن،املفاسدكثري من    ارتكاب يتم إجراؤها إال مع      اجلراحة ال 
 تتضمن الغش والتدليس وكشف العورة والنظر إليها      كثرياً من هذه العمليات     كما أن   ،موضعياً

ومثل هذه املفاسد ، من األضرار واملضاعفات اليت تنشأ عنها  غالبا  ال ختلو   كما  ،واخللوة باألجنبية 
   .)٣ (شى على املريضالذي خية األمل النفسي ــإزال تربو على ما يتوهم من مصلحة

                                         
  .٤٨-٢٥/٤٧ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، ٢٦٨٨الفتوى رقم )١(
  .١٩٣-١٩١ صاجلراحة الطبيةأحكام :  انظر )٢(
  .٢٤/١٠١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ١٩٨-١٩٣ صاجلراحة الطبيةأحكام :  انظر )٣(
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ألـا ال    فاألصل فيها اجلواز ،      اجلراحة التجميلية احلاجية واجلراحة التجميلية الضرورية     أما      
 ، ويلحظ يف هذين القسمني أن  املفاسد         )١ (ختلو يف حقيقتها من كوا نوعا من أنواع العالج        

 بالـشرط الثـاين    وذلك عمالً واملصاحل قد تعارضت فيهما ، إال أن جلب املصاحل فيهما أوىل،          
أن ال تكون املصاحل أرجح من املفاسـد        ،وهو  )درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل       (لقاعدة  

؛ألن جمال عمل القاعدة فيما إذا كانت املفاسد املدفوعة أرجـح مـن املـصاحل الـيت يـراد                 
  .قريرهيـة هلا على أقل تقدير، كما سبق تحتصيلهــا ، أو مساو

 
 القول جبواز بيعها، ألن البيع مبادلة مال        ستلزم ال ي   اآلدمية القول جبواز التربع باألعضاء           

 تقرر عند الفقهاء أن البيع ال يكون صـحيحاً          وهلذا اإلنسان ليس مبال،   أعضاءمبال بالتراضي، و  
 ، اإلنسان ما ال ميلك غري صحيح    فيه،فبيع  له بالتصرف  إال إذا كان البائع مالكاً للمبيع أو مأذوناً       

تـصبح  أن   كما أن ذلك يؤدي إىل    ، من أعضائه  أن يبيع شيئا  ال جيوز لإلنسان شرعاً     وبناًء عليه   
وهو ما حدث لألسف يف بعض األقطار الفقـرية،          حمالً للتجارة والبيع والشراء،    اإلنسانء  أعضا
ممـا أدى إىل    حلساب األغنياء، تضعفني من الناس،  ء الفقراء واملس  شراء أعضا  سوق    راجت حيث

 وما ذلك إال طمعـاً    األخرى اليت مل يأذن البائع ا،     مشاكل كثرية من أمراض وسرقة األعضاء       
  .)٢(  للفقراء يف سبيل راحة األغنياء وسعادمباملال واحتقاراً

                                         
  .٢٤/١٠١ ائمة للبحوث العلمية واإلفتاءفتاوى اللجنة الد، ١٨٨-١٨٥ صاجلراحة الطبيةأحكام :  انظر )١(
 أصبحت   البشرية جتارة األعضاء   أن :هـ٠٩/٠٤/١٤٢٨وتاريخ  ) ٢١٣٩(يف عددها  السعودية   صحيفة عكاظ  ذكرت   )٢(

ن أكثـر  أ  للنظر الالفت و ، له وكالؤه ومساسرته وأطباؤه ومروجوه       ،يف بعض دول شرق آسيا نشاطا اقتصاديا علنيا       
عراض العجز والضعف الـيت تالزمهـم   أالذين حيصلون على الفتات الذي ينفقونه يف عالج اعة،الباملتضررين منه هم   

ففي الفلبني مثال حيث تنشط   ،عضائهم احليوية وبيعها  أعمال الشاقة اليت كانوا ميارسوا قبل استئصال        وحترمهم من األ  
فظع مما كانـت    أشية وتدهورها بدرجة    يعاين جيش ممن باعوا كالهم من احندار أوضاعهم املعي        » الكلى«أسواق بيع   

ن السلطات التركية الحقت العيادات اليت جتري فيها عمليـات          أال  إ تركيا شهدت حاالت مماثلة      ويف،عليه قبل بيعها  
 مفتوحـة  ةعضاء اجلسديما يف بعض مناطق اهلند وباكستان وبنغالديش فسوق األأ ،البيع من استئصال وزراعة قضائيا  

م تعرضوا  أا للسرقة ايضا حيث ينوم البسطاء يف بعض املستشفيات وعندما يغادروا يكتشفون             ليس للبيع فقط وامن   
م أكثر جدارة باحلياة    أ) اللصوص(طباء  خرين يعتقد األ  عضاؤهم املهمة لبيعها آل   ألعمليات جراحية استؤصلت خالهلا     

 الدول العربية حيث نشط العرض والطلب       ىل بعض إخالقيات املريعة   لألسف تسربت هذه األ   ، بل   من هؤالء البؤساء  
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ا ـل قد كرمه فبيعه بيع اإلنسان ألعضائه فيه امتهان له،واهللا عز وج    ومن جهة أخرى فإن         
هـذه  ال شك أن و،)١ (خمالف ملقصود الشارع من تكرميه وما خالف مقصود الشارع فهو باطل   

ومن املعلـوم أن درء     تربو على املصاحل املتحققة منها،    املفاسد املترتبة على بيع األعضاء اآلدمية       
  .املفاسد مقدم على جلب املصاحل

أنَّ االتفاق على : "  ، وكان مما قرر      هذا املوضوع  يجملس جممع الفقه اإلسالم   درس  لقد  و      
 إذ ال   ؛مشروط بأن ال يتم ذلك بواسطة بيع العضو         العضو يف احلاالت اليت مت بياا،     جواز نقل   

  . )٢ ( "جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع حبال ما
 

ـ  ولـذلك     يف هذا العصر،   مور العلمية املستجدة  ألمعرفة تشوه اجلنني من ا             ث مل يبح
جهزة الدقيقـة املتـوفرة يف   اإلمكانيات العلمية واأل عدمظراً لحكم إسقاطه ، نوائل  األالفقهاء

  .وخيتلف احلكم الشرعي إلسقاطه باختالف مرحلة احلمل به ودرجة التشوه،عصرنا احلاضر

ما إذا كان اجلـنني      ) :د مقدم على جلب املصاحل    درء املفاس (       والذي يدخل حتت قاعدة     
هذه احلال مهمـا  فإنه ال جيوز إسقاطه يف يه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً،   املشوه قد نفخت ف   

فخ وذلك ألن اجلنني بعد ن    اة األم؛ إال إذا كان يف بقاء احلمل خطر على حي        كانت درجة التشوه،  
سواء كانت سليمة أو مريـضة،      احملافظة عليها، الروح فيه أصبح نفساً معصومة،جيب صيانتها و      

                                                                                                                            
األمر الذي الميكن تصوره    ،ووانتفخت جيوب السماسرة والوسطاء   ،يف هذه التجارة اخلطرية بعيدا عن التربع الطوعي       

قناعـه  حد البائعني الذي بذلوا جهدا إل     أخذوا حصتهم من الزبونة الراغبة يف شراء كلية         أن يقدم مساسرة بعدما     أهو  
وبعد ما حصل على حفنة من املال مقابـل  .. شكلته األسرية وهي تأمني متطلبات جتهيز شقيقته للزفاف  ا حلل م  ،ببيعه

جراء العملية  إحيث استدرجوه منذ خروجه من املستشفى بعد        ،بيع كليته عملوا على مالحقته وقتله لالستئثار حبصته         
  .إخل. .التجارية

  .٥٩٢-٥٩١ ص حة الطبيةاجلرا، أحكام ٤/١٤٥حاشية ابن عابدين :  انظر )١(
  .هـ١٤٠٨  عام جبدةمي يف دورة انعقاد مؤمتره الرابعجممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسال )٢(
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 اإلنسان أكثر ذلة ومـسكنة      ل لعل يف وجود هذا التشوه ما جيعل       ،بوسواء رجي شفاؤها أو ال    
  . )١( وابتالء منه واختبارادهـكما أن هذه التشوهات اخللقية قدر أراده اهللا لبعض عبلربه،

 عن إسقاط   باململكة العربية السعودية  فتاء  للبحوث العلمية واإل  قد سئلت اللجنة الدائمة     و      
بعد أن أثبتت األشعة تشوهه بعـدم وجـود اجلـزء العلـوي مـن             اخلامس، احلمل يف شهره  

ألن الغالب على أخبار األطباء ؛إسقاط احلمل املذكور  ال جيوز  " :بأنه  فأجابت،ةـاجلمجم
 سبحانه وتعاىل قد يصلح حال اجلنني وحترمي إسقاطه ، وألن اهللا الظن ، واألصل وجوب احترام

، فيخرج سليماً مما ذكره األطباء إن صح ما قالوه ، فالواجب حسن الظن               اجلنني يف بقية املدة   
ه وأن خيرجه سليماً ، وعلى والديه أن يتقيـا       ـسبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقت      وسؤالهباهللا،
  . )٢( "  بوالدته سليماًسبحانه ويسأاله أن يشفيه من كل سوء ، وأن يقر أعينهما اهللا

 جملس امع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته الثانية عشرة،          كما نظر        
من قبـل هيئـة    هذا املوضوع، وبعد مناقشته ١٧هـ املوافق ١٤١٠  عاماملنعقدة مبكة املكرمة  

ان احلمل قد بلغ مائة وعـشرين        إذا ك  :أنهقرر باألكثرية    ، ، ومن قبل األطباء املختصني    الس  
، إال إذا ثبت بتقريـر      يوما، فال جيوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطيب يفيد أنه مشوه اخللقة           

أن بقاء احلمل فيه خطر مؤكد على حياة األم، فعندئـذ  جلنة طبية،من األطباء الثقات املختصني،    
  .دفعا ألعظم الضررينواء أكان مشوها أم ال،جيوز إسقاطه، س

 
بـارزة يف بعـض   ا يف زرع األعضاء أصبحت ظاهرة إجهاض األجنة بغية االستفادة منه         

عتداء على مقـصد    االوهو صورة من صور     ، ومؤسساا هاؤهلا جتارها وخربا  اتمعات الغربية، 
  .فسوهو ما يتعلق بالنمن مقاصد الشرع،

                                         
، وحبث اجلنني املشوه، للدكتور حممد علي  حبث عصمة دم اجلنني املشوه ، للدكتور حممد احلبيب بن اخلوجة:انظر  )١(

  ).٤٦٣  وص٢٨٦ السنة الثانية، العدد الرابع، ص اإلسالمي،جملة امع الفقه(البار 
  .٢٥١-٢١/٢٥٠فتاوى اللجنة الدائمة   )٢(
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فـإن اإلجهـاض نفـسه      ...ألغراض االستفادة من اجلـنني     " مت اإلجهاض عمداً  وإذا         
ومحاية حلياة  أ للفساد، وتفويتاً لقصد اجلاين،    سداً للذريعة،ودر حمرم،واالستفادة من اجلنني حمرمة،   

ى جلب  درء املفاسد مقدم عل   (قاعدة   ب ، فكان دفع هذه املفاسد أوىل بالتقدمي ، عمالً         )١("اجلنني
  .)املصاحل 

ـ  و، )٢( القضيةجملس جممع الفقه اإلسالمي هذه     وقد درس         علـى األحبـاث   هبعـد اطالع
  :قرر ،هات املتعلقة بوالتوصي
ال جيوز استخدام األجنة مصدراً لألعضاء املطلوب زرعها يف إنسان آخر إال يف             أنه   -١

 :حاالت بضوابط ال بد من توافرها
جل استخدام اجلنني لزرع أعضائه يف إنسان آخـر، بـل    ال جيوز إحداث إجهاض من أ    -أ

 وال يلجأ   ،يقتصر اإلجهاض على اإلجهاض الطبيعي غري املتعمد واإلجهاض للعذر الشرعي         
 .إلجراء العملية اجلراحية الستخراج اجلنني إال إذا تعينت إلنقاذ حياة األم

عالج الطيب إىل استبقاء حياتـه       إذا كان اجلنني قابالً الستمرار احلياة فيجب أن يتجه ال          -ب   
كان غري قابل الستمرار احلياة فال جيـوز        ال إىل استثماره لزراعة األعضاء،وإذا    واحملافظة عليها،   

  .االستفادة منه إال بعد موته 
  .ال جيوز أن ختضع عمليات زرع األعضاء لألغراض التجارية على اإلطالق -٢    

 
  سواء كانـت يف املعامـل أو يف        ،   إلجراء التجارب العلمية عليها    استخدام األجنة البشرية

ملا يف ذلك    ؛ حتت أي ظرف   أمر مرفوض شرعا  ،األرحام أو بعد إجهاضها وهي يف حال احلياة         
  . واالعتداء عليه كرامة اجلنني اإلنساينمن إهدار

                                         
-١٥٨جممع الفقه اإلسالمي، الد الثالث صجملة (عبالسالم العبادي . حبث حكم االستفادة من األجنة اهضة، د)١(

١٦١.(  
 شـعبان   ٢٣ إىل   ١٧سالمي يف دورة انعقاد مؤمتره السادس جبدة من         جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإل        )٢(

   . هـ١٤١٠
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 جتارب على األجنة يف أرحام أمهاا، الاليت ينوين   أجريت" أن      ولألسف فإنه قد وقع بالفعل    
 وأن  ،اإلجهاض بسبب أو آلخر، وعللوها بأنه ما دامت األم قررت اإلجهاض على أية حـال              

وقامت جتارب على أجنة حية بعد إجهاضـها وبقائهـا أو           ...اجلنني حمكوم عليه إذاً باإلعدام    
،وعرضت للسموم ، فعرضت لإلشعاعات لدراسة آثارها   على قيد احلياة لفترة من الزمن      اسبقائها

راحات  يف جتارب تقتضي إجراء ج     واستخدمت ااهيض احلية فور إجهاضها    ...لدراسة مفعوهلا 
كل هذا مربر بأنه من أجل اإلنسانية، ومن أجل البحـث العلمـي     ...هلا وهي حية وبغري خمدر    

احل املدعاة موهومة ال ميكن أن تعارض       ، وال شك أن هذه املص      )١( "اهلادف إىل شفاء األمراض   
 مـن جلـب     ىلفكان درء املفاسد القطعية أو    ترتبة على هذه اجلرمية النكراء،    املفاسد العظيمة امل  
  .املصاحل املوهومة

، يف دورتـه   هلذه القـضية وقد حبث امع الفقهي اإلسالمي النواحي الفقهية واألخالقية       
 ،٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤(، وأصدر قراراته حتت رقم هـ١٤١٠عام املنعقدة جبدة ة السادس
استخدام  اجلنني اآلدمي له حرمة، فال جيوز إجهاضه من أجل أن:  ميكن تلخيصها يف  اليت)٦٠

ـ   ، خالياه واستثمارها جتارياً ـ ـكأن تباع إلجراء التجـارب عليه زرع  ا يفـا واستخدامه
 ة للحصول علـى ـجيوز استنساخ األجن ال ، وأنه اـاألعضاء واستخراج بعض العقاقري منه

كانت حيوانات  جيوز التربع بالنطف املذكرة أو املؤنثة سواء  ، وكذا الاخلاليا اجلذعية اجلينية
احلـصول علـى    منوية أو بويضات، إلنتاج بويضات خمصبة تتحول بعد ذلك إىل جنني دف

  ·اخلاليا اجلذعية منه
 

وقـد يكـون   ،)٢( املـستقبل  وهي اجلراحة اليت يقصد منها دفع ضرر حمتمل الوقوع يف      
  .وقد يكون مشكوكاً فيه أو موهوماًال وقوع الضرر غالباًً على الظن،احتم

                                         
  . )١٨٤٩جممع الفقه اإلسالمي، الد الثالث صجملة  (حسان حتحوت. استخدام األجنة يف البحث والعالج،د: حبث  )١(
  .٢٧١راجي التكرييت ص/السلوك املهين لألطباء ، للدكتور:   انظر)٢(
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استئصال الزائدة الدودية  ، كما يف فإذا كان احتمال وقوع الضرر مشكوكاً فيه أو موهوماً         
 استئصال اللوزتني ومهـا يف حالتـهما   ،أو من التهاا وانفجارها مستقبالً سليمة خوفاً وهي

ا فيهـا مـن   حمرمة شرعاً ، وذلك مل دتعحينئذ فإن اجلراحة  ،بيعية خوفاً من التهاا مستقبالًالط
 حاجة من غريخلقة اهللا تعاىل بقطع األعضاء واستئصاهلا  اإلقدام على تغيري  مناملفاسد العظيمة

بل هناك مصاحل مترتبـة   ،عبثاً  مل يوجدها اهللا تعاىل يف جسم اإلنسان"هذه األعضاء ، كما أن 
فيه تعطيل لتلك املصاحل بدون موجب   والقيام باستئصاهلا وقطعها بأعذار موهومة،على وجودها

هلذا كله فإنه يعترب هذا النوع    ...اإلضرار واإلفساد  والشرع ال جييز  اً ومفسدة ،  معترب فكان ضرر  
فإنه ال جيوز للطبيب فعله ، وال للمريض أن يأذن له بذلك وميكنه  اجلراحة حمرماً ، ومن مثمن 

  .)١( "مبهمته من قيامه
 

         احلاجة إىل  أو تدعوه    قد يضطره املرض   اإلنسان بطبعه حريص على كتمان أسراره ، لكن
الطبيب بسبب مرضه، وقد يكون فعـالً       فيفضي إىل   أو يضره إظهاره،    أن يكشف عما يسوؤه     

 أو رمبـا  ، من بدنه ما حيتاج إىل كشفه ويكون فيه تشويه أو مرض منفِّـر  يكشف له شائناً، أو   
ص اصة أو أوضاع أسرته؛ ليتمكن مـن تـشخي        اخل هأوضاعو  خبلجاته يطبيبه النفس أفضى إىل   

 الطبيـب، ومـن اخليانـة أن        يف األصل  أمانة عند    املرض ومعرفة أسبابه وعالجه، فكل ذلك       
.يفشيها 

 توجد ظـروف  ، فقد ويستثىن من ذلك ما دعت الضرورة أو احلاجة الشديدة إىل إفشائه                  
 أو،  الصغريألب عن سر مرض ابنه      لأن يفشي الطبيب    ك  ، تفرض على الطبيب واجب اإلفشاء    

أكـرب مـن     ومفسدة   لضرروذلك رعاية منه    ،هعد جتنباً إلصابتها ب   امل هخيرب زوجة املريض مبرض   
  .درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل : ومن املعلوم أن مصلحة كتمان السر،

                                         
  .٢٠٥-٢٠٤ صالطبيةاجلراحة  أحكام )١(
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وبعد استماعه  ،  "السر يف املهن الطبية   : "موضوع   سالمي جملس جممع الفقه اإل    وقد تدراس      
  :  )١(  قرر ما يلي ،  اليت دارت حولهإىل املناقشات

 ما يفضي به اإلنسان إىل آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويـشمل مـا       السر هو : أوالً  
حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقـضي بكتمانـه، كمـا يـشمل                  

ــاس       ــا الن ــع عليه ــره أن يطل ــيت يك ــه ال ــسان وعيوب ــصوصيات اإلن   . خ
 الشريعة اإلسالمية وهـو مـا       السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً مبا جاءت به         : ثانياً  

  .تقضي به املروءة وآداب التعامل 

  . وإفشاؤه بدون مقتٍض معترب موجـب للمؤاخـذة شـرعاً     ،األصل حظر إفشاء السر     : ثالثاً   
يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل يف املهن اليت يعود اإلفشاء فيها على أصل املهنة            : رابعاً  

 إىل هؤالء ذوو احلاجة إىل حمض النصح وتقدمي العون فيفضون           باخللل، كاملهن الطبية، إذ يركن    
إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه املهام احليوية، ومنها أسرار ال يكشفها املرء لغريهـم    

  .حىت األقربني إليه 

تستثىن من وجوب كتمان السر حاالت يؤدي فيها كتمانه إىل ضرر يفوق ضـرر              : خامساً    
 إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه احلاالت          يف صاحبه، أو يكون  إفشائه بالنسبة ل  

  :على ضربني 

 حاالت جيب فيها إفشاء السر بناًء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشـدمها،               -أ  
ضرر العام إذا تعني ذلك     وقاعدة حتقيق املصلحة العامة اليت تقضي بتحمل الضرر اخلاص لدرء ال          

  . وما فيه درء مفسدة عن الفرد       ،ا فيه درء مفسدة عن اتمع        م :ه احلاالت نوعان    وهذ،لدرئه  
  . أو درء مفـسدة عامـة   ،جلب مصلحة للمجتمع :جيوز فيها إفشاء السر ملا فيه     حاالت   -ب

                                         
الثامن ببندر سريي بيجوان، بروناي دار    جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره              )١(

   . هـ١٤١٤ عام، السالم 
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 ــــــــــــــــــــــ

  

وهذه احلاالت جيب االلتزام فيها مبقاصد الشريعة وأولوياا من حيث حفظ الـدين والـنفس               
  .ل والعقل والنسل واملا

    وبالتأمل يف هذه القرارت يلحظ مدى التفات الس إىل قاعـدة درء املفاسـد يف جـواز               
  .اإلفشاء يف بعض احلاالت اليت تستدعي من الطبيب توضيح حالة املريض بصفة خاصة أو عامة

 
 امليؤوس من شفائه عند رفع األجهزة الطبية عن املريض:  من النوازل الطبية يف جمال الطب            
غلب على الظن موت املريض األول      فإذا   ا، يغلب على الظن إنقاذه       إلنقاذ مريض آخر   األطباء

 ؛إبقاؤهـا الواجـب    فهل جيوز رفعها ؟ أو       ،امليؤوس من شفائه بسبب رفع تلك األجهزة عنه       
ــ ــاه لكون  ــق ــا  و،أح ــه مل ــا عن ــرضيف رفعه ــن التع ــل م ــصوم ؟م  لقت   ع

مـن  ، و بني مؤيد للرفع ومؤيد لترك الرفـع  يف هذه احلال  وجهات النظرتختلف        وقد ا 
 :ومنـها  املؤيدة لذلك،  اد إىل مجلة من القواعد الفقهية     ستناال:  عنهاملؤيدات لترك رفع األجهزة     

ي نزع األجهـزة    ه: هذه  واملصلحة يف مسألتنا     ، "من جلب املصاحل    درء املفاسد أوىل    : "قاعدة
فبناء على القاعـدة    ،على املريض اآلخر الستبقاء حياته    وس من شفائه لوضعها     ؤعن املريض املي  

ــون  ــزة علـــىيكـ ــسدة أوىل فتبقـــى األجهـ ــريضدرء املفـ   .)١(  األول املـ
  

، وهو  )٢( ة الالزمة لعالجه  موافقة املريض أو وليه على اإلجراءات الطبي      :        اإلذن الطيب هو    
، وال بإغراء مادي    ، باإلكراه  عليه  ال جيوز احلصول    فأمر متعارف عليه عند املشتغلني بالطب ،        

 فيكرهون على فعل طيب ما      –الً   كاملساجني مث  –فال جيوز مثالً استغالل حال بعض األشخاص        
خاص كاملساكني والفقـراء     عند بعض األش    باإلغراء باملال  ال جيوز استغالل حالة العوز    ،كما  

                                         
   .٤٢/٥٢هية  جملة البحوث الفق ،عبداهللا الطريقي/ لدكتور،لالطبية من قبل املرضى التزاحم على األجهزةحبث : انظر  )١(
  .عبد الرمحن بن أمحد اجلرعي. د ، أحكام اإلذن الطيبحبث : انظر  )٢(
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وإمنا قيل باشتراط إذن املريض على عالجـه        ، )١(م  واملشردين إلجراء البحوث والتجارب عليه    
  .حتقيقاً ملصاحله اليت هو أعرف ا يف الغالب

 إال أنه يستثىن من ذلك بعض احلاالت اليت يكون فيها درء املفسدة اخلاصة أو العامة أوىل                     
  املـسلمني  إلزام ويل أمر   :ومن ذلك لحة للمريض؛لعظم املفسدة وخطرها،   من رعاية جلب املص   

  اخلطرة  حاالت اإلسعاف و ،الوقائية والتحصينات   بالتداوي يف بعض األحوال،كاألمراض املعدية    
ويكون فيها فاقـداً    ، عضائهأو دد بتلف عضو من أ     ، لموتلاملريض   اليت تتعرض فيها حياة     

  .اإلذن منه ال تسمح بأخذ أو أن حالته النفسية،للوعي
  موضوع العالج الطـيب ،    الذي حبث جملس جممع الفقه اإلسالميويؤيد ذلك قرارات      

ــه،   ــيت دارت حول ــشات ال ــتماعه إىل املناق ــد اس ــي   وبع ــا يل ــرر م    :    ) ٢( ق
اعترب إذن  فإن كان عدمي األهلية أو ناقصها    األهلية،  يشترط إذن املريض للعالج إذا كان تام-أ

الويل فيما فيه منفعـة      ف  الشرعية ووفقاً ألحكامها اليت حتصر تصر      وليه حسب ترتيب الوالية   
على أن ال يعتد بتصرف الـويل يف عـدم اإلذن إذا     ، ه ورفع األذى عنهـومصلحت عليه املوىل
   .  مـر األ وينتقل احلق إىل غـريه مـن األوليـاء مث إىل ويل      عليه، واضح الضرر باملوىل كان
   الوقائيـة  والتحصينات  كاألمراض املعدية    لويل األمر اإللزام بالتداوي يف بعض األحوال،-ب
  .اإلذن ال يتوقف العالج على   يف حاالت اإلسعاف اليت تتعرض فيها حياة املصاب للخطر-ج

:   
من  تناول ما يضر باإلنسان ، جبسمه أو عقلـه أو مـا              ال شك أن قاعدة الشرع املنع            

كثر استعماهلا بـني الطلبـة      وقد   على اجلسم ،      بالغة معا،واألقراص املنشطة واملنبهة هلا مضار    
اصـلة   لتحقيق بعض املصاحل العاجلة هلـم، كمو       ، وحنوهم   الرياضيني ، وسائقي الشاحنات     و

مرجوحة يف جانـب  ، فإا  ملصاحلجود هذه ا  العمل دون نوم أو شعور بالتعب ، وعلى فرض و         
 ظهور حاالت نشاط مفـرط ، واكتئـاب ،          فقد ثبت أا تسبب   ،  املفاسد املترتبة على تناوهلا   

                                         
  . ٥٥ ، ٥٣ص ، املوسوعة الطبية الفقهية: انظر  )١(
السعودية  العربية  ة  مؤمتره السابع جبدة يف اململك    جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد             )٢(

    .هـ١٤١٢ عام
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واألفكـار  كما أن متعاطيها يصاب مبشاعر عدائية وجنـون االرتيـاب           ،وارتفاع ضغط الدم    
 درء املفاسد مقـدم     :ة الشريعة قاعدواملشاعر االضطهادية ، فكان املنع من تعاطيها متماشياً مع          

  .على جلب املصاحل 
ما حكم األدوية املـسهرة    :  باململكة العربية السعودية   وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء            

ضررها أكثر مـن نفعهـا ،       : " فأجابت   والسائقني يف الرحالت الطويلة ؟       للطالب للمذاكرة 
تغناء عن هذه األدوية مبا هو أنفـع منـها مـع     وكل ما كان كذلك فهو حمرم ، مث ميكن االس         

السالمة من آفاا وعواقبها الوخيمة ؛ إذ ميكن الطالب أن يوزعوا مذاكرة العلوم املقررة علـى       
مدة الدراسة ، وهذا أرسخ للمعلومات يف أذهام ، وأعمق هلا فهما ، حىت إا ال تكاد تنسى                  

م الطويلة ، وإن تأخروا زمنا يف قطع املسافة ،          ، وميكن للسائقني أن يسترحيوا فترات يف رحال       
لكنه أسلم هلم وملن ركب معهم وملن على طريقهم وملواصالم ، وأوفق للنظام الذي وضـع                

  .)١( "ملصلحتهم 
  

هذه أبرز التطبيقات الطبية املخرجة على هذه القاعدة، وقد تبني من خالل النظر فيها أا                     
معاجلة  ا وميكن التمسكيقة اجلذور، وكثرية الدوران يف اال الطيب،     قاعدة مجة الفروع، وعم   

  . على أساسها من القضايا الطبية املعاصرةكثري
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٢٥/٣٢فتاوى اللجنة الدائمة   )١(
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 يل إمتام البحـث يف هـذه   احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، واحلمد هللا الذي يسر      
ذا املوضوع مدى أمهية قاعدة درء املفاسـد         أطرافه، وقد ظهر من خالل دراسة ه       القاعدة،وملِّ

  .مقدم على جلب املصاحل  يف اال الطيب ونوازله املعاصرة
  :ومن خالل هذا البحث توصلت إىل نتائج أخلص أمهها يف النقاط اآلتية  

أمهية قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل عند أهل العلم قدمياً وحديثاً من خـالل                 -١
  . أثرها وكثرة دوراا يف كتبهم وحبوثهم العلميةما ظهر من عظيم

أنه إذا تعارض عند املكلف مفسدة ومصلحة يف أمر مـن           أن املقصود األساس من القاعدة       -٢
أمور دينه أو دنياه،فإن األصل يف حقه دفع املفسدة ودرؤها وأن ذلك مقدم على طلـب                

  .من األضرار والشرورحتصيل املصلحة؛لعناية الشرع بترك املفاسد ملا يترتب عليها 
بأدلـة كـثرية،     ) مقدم على جلب املصاحل   درء املفاسد   (استدل أهل العلم إلثبات قاعدة       -٣

  .حيث تضافرت األدلة من املنقول واملعقول على االعتداد ا
من خالل النظر والتأمل يف كالم أهل العلم حول القاعدة أو بعـض الفـروع الفقهيـة                  -٤

ون ببعض التعليالت إىل مـا ميكـن أن يعـد شـروطاً             املندرجة حتتها يلحظ أم يشري    
أن ال تكـون  ،وعدم إمكانية اجلمع بني جلب املصلحة ودفـع املفـسدة       : إلعماهلا،وهي  

التقدير الـصحيح للمـصاحل     ،وحتقق كل من املفاسد واملصاحل    ،واملصاحل أرجح من املفاسد   
  .واملفاسد

علم ، ختتلف باختالف احليثيـات أو       تنقسم املصاحل واملفاسد أقساماً متعددة ذكرها أهل ال        -٥
  .االعتبارات اليت حلظت يف التقسيم

 قلـة متحـض املـصاحل       :تعارض املصاحل واملفاسد يف     تللخص أبرز األسباب الداعية إىل       -٦
واملفاسد،واالعتماد يف تقدير املصاحل واملفاسد على الظن الغالـب،واختالف االجتـهاد           

  .اسد،و النسبية يف تقدير معظم املصاحل واملفاسدوتفاوت األنظار يف تقدير املصاحل واملف
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أن تغلب املـصلحة املفـسدة،وأن تغلـب        : : تعارض املصاحل واملفاسد له ثالث حاالت      -٧
وكلها واقعة بالنسبة للمكلفني ولكـل      حة،وأن تتساوى املصلحة واملفسدة،   املفسدة املصل 

 .منهاحكمه اخلاص
التـرجيح بـني املـصاحل واملفاسـد     من األمهية مبكان بالنسبة للمجتهد معرفـة طـرق     -٨

تقتضي تقدمي دفع املفاسد علـى      " درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل       : "قاعدة  واملتعارضة،
جلب املصاحل يف حال رجحان املفاسد أو التساوي معها على أقل تقدير ،فال بد مـن معرفـة                  

ل اتهد بالقاعـدة    الضوابط اليت من خالهلا تكون املفاسد أرجح يف نظر الشارع ،ليكون عم           
التـرجيح حبـسب    : وهذه الـضوابط راجعـة إىل     ،على وفق تصرفات الـشرع ومقاصـده      

 .وع،وحبسب العموم،وحبسب القدر،وحبسب الزمن،و حبسب التحققـة،وحبسب النـالرتب
ميكـن  مجة الفروع، وعميقة اجلذور، وكثرية الدوران يف اال الطـيب،           أن هذه القاعدة     -٩

وقد اتضح هذا جلياً مـن      ، على أساسها  كثري من القضايا الطبية املعاصرة    معاجلة   ا و  التمسك
 .على املسائل الطبية الذي تناول تطبيقاا امسخالل ما متَّ عرضه يف املبحث اخل

هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها، فما كان يف هذا البحث مـن صـواب فمـن اهللا          
 فهذه سنة اهللا يف خلقـه، وأسـأله العفـو           وحده، وما كان فيه من جمانبة للصواب أو قصور        

  .والغفران
  .واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  
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باململكة العربية السعودية، طبع ونشر الرائاسة العامة إلدارات البحوث أحباث هيئة كبار العلماء   .١
 .اء والدعوة واإلرشاد،اإلدارة العامة للطبع والترمجة بالرياضالعلمية واإلفت

  وولده تاج الدين ) هـ٧٥٦ت(اإلاج يف شرح املنهاج ـ لتقي الدين السبكي  .٢
 . م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤، دار الكتب العلمية ـ بريوت، الطبعة األوىل، عام )هـ٧٧١ت(

بريوت، –مؤسسة الرسالة ،)هـ١١٨٢ت( لألمري الصنعاين –إجابة السائل شرح بغية اآلمل  .٣
 .م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦الطبعة األوىل، عام 

، مكتبة السنة )هـ٧٠٢ت(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ـ لتقي الدين ابن دقيق العيد  .٤
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ـ القاهرة، الطبعة األوىل، عام 

  . عبد الرمحن بن أمحد اجلرعي. د ، أحكام اإلذن الطيب .٥

 رسالة ماجستري بكلية الشريعة هند القحطاين،/  للباحثة-ه اإلسالميأحكام األلبان يف الفق .٦
 .هـ١٤٢٦جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام -بالرياض

 رسالة ماجستري بكلية عبداإلله السيف،/ للباحث-أحكام األمراض املعدية يف الفقه اإلسالمي .٧
 .هـ١٤٢٥ عام جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،-الشريعة بالرياض

جامعة -، رسالة ماجستري بكلية الشريعة بالرياضسعد الشويرخ .د،أحكام التلقيح غري الطبيعي .٨
 .هـ١٤١٩اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 

 -حممد مب حممد املختار الشنقيطي، دار الصحابة.  د– واآلثار املترتبة عليها اجلراحة الطبيةأحكام  .٩
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥م جدة، الطبعة الثانية، عا

جامعة - رسالة دكتوراه بكلية الشريعة بالرياضسعد الشويرخ،. د-اهلندسة الوراثية أحكام  .١٠
 .هـ١٤٢٧اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 



  - ٧٩ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

 دار النفائس للنشر  حملمد خالد منصور،– يف الفقه اإلسالمي األحكام الطبية املتعلقة بالنساء .١١
 .م ٢٠٠٤ثانية، عاماألردن، الطبعة ال-والتوزيع

- ،دار الفضيلة)هـ١٢٥٠ت (للشوكاين -إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول .١٢
 .هـ١٤٢١الرياض ، الطبعة األوىل، عام 

بريوت،الطبعة _حملمد األلباين،املكتب اإلسالمي-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .١٣
 .م١٩٨٥هـ،١٤٠٥الثانية،عام

جممع الفقه اإلسالمي، الد جملة  (حسان حتحوت. البحث والعالج،داستخدام األجنة يف  .١٤
 ).الثالث

جملة ( حسن على الشاذيل.، دحكم كل نوع ىف الفقه االسالمى، نواعه أ-هحقيقت: االستنساخ .١٥
 ).جممع الفقه اإلسالمي، الد الثالث

 ).مي، الد الثالثجممع الفقه اإلسالجملة (االستنساخ البشري،للشيخ حممد املختار السالمي  .١٦

، دار الكتب العلمية ـ بريوت، الطبعة )هـ٧٧١ت(األشباه والنظائر ـ لتاج الدين السبكي  .١٧
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١األوىل، عام 

بريوت، الطبعة _ ،دار الكتاب العريب)هـ٩١١ت( جلالل الدين السيوطي –األشباه والنظائر  .١٨
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧األوىل، عام 

حممد احلافظ،دار / ، حتقيق)هـ٩٧٠ت( لزين الدين ابن جنيم احلنفي –األشباه والنظائر  .١٩
 .م١٩٨٣هـ،١٤٠٣م عن الطبعة األوىل عام ١٩٨٦الفكر،دمشق، تصوير عام 

حممد األمني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية ـ / أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ـ للشيخ .٢٠
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨القاهرة، طبعة عام 

 .هـ١٤٠٨بريوت،عام -، دار املعرفة)هـ٧٩٠ت(يب إسحاق الشاطيب  أل-االعتصام  .٢١

 ).ضمن حبوث فقهية يف قضايا طبية معاصرة (األم البديلة  .٢٢

ـ ٩١٤ت( للونشريسي املالكي-إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك      .٢٣ ،حتقيـق أمحـد   )هـ
 .اخلطايب،جلنة نشر التراث اإلسالمي



  - ٨٠ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

، دار الصفوة ـ مصر، الطبعة الثانية، عام )هـ٧٩٤ت(البحر احمليط ـ لبدر الدين الزركشي  .٢٤
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

 بنوك احلليب، للدكتور البار، ضمن حبوث جملة جممع الفقه اإلسالمي،الدورة الثانية،الد  .٢٥
 .األول

/ ، حتقيق الدكتور)هـ٨٨٥ت(التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ـ لعالء الدين املرداوي  .٢٦
عوض القرين، مكتبة الرشد ـ الرياض،  / أمحد السراح، والدكتور/ الدكتورعبد الرمحن اجلربين، و

 ..م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١الطبعة األوىل، عام 
الكويت،، الطبعة -حامد العلي،مكتبة اإلمام الذهيب   . د- حترير قاعدة تعارض املصاحل واملفاسد     .٢٧

 هـ١٤١٥األوىل، عام 
 - خالد آل سليمان،مكتبة الرشد/ لناظر زاده ، حتقيق–ترتيب الآليل يف سلك األمايل  .٢٨

 .هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة األوىل، عام 

، جملة البحوث الفقهية (عبداهللا الطريقي/ لدكتور،لالطبية من قبل املرضى التزاحم على األجهزة .٢٩
 ).٤٢عدد 

أليب السعود -)إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي(تفسري أيب السعود .٣٠
 .مصر-حممد علي صبيح وأوالده،مطبعة )هـ٩٥١ت(العمادي

 .دار الفكر العريب) هـ٧٧٤ت(كثري تفسري القرآن العظيم ـ للحافظ ابن  .٣١

 .م١٩٩٦، الطبعة األوىل،بريوت-الفكر،دار )هـ٨٧٩( البن أمري احلاج –التقرير والتحبري  .٣٢

 القاهرة، -،مؤسسة قرطبة)مطبوع امش عون املعبود(  اللنب قيم اجلوزية -ذيب السنن .٣٣
 .م١٩٦٨هـ،١٣٨٨بعة الثانية، عامالط

 .. تيسري التحرير ـ حملمد أمني املعروف بأمري بادشاه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .٣٤

، )هـ٢٩٧ت(ـ أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي ) سنن الترمذي(اجلامع الصحيح  .٣٥
 .بريوت-أمحد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العريب/ حتقيق

جدة، الطبعة -حممد رشاد سامل،دار املدين/  لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق–جامع الرسائل  .٣٦
 .هـ١٤٠٥الثانية، عام 



  - ٨١ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

أمحد عبدالعليم / ، تصحيح)هـ٦٧١ت(اجلامع ألحكام القرآن ـ أليب عبد اهللا القرطيب  .٣٧
 .م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢الربدوين، طبعة عام 

- دكتوراه بكلية الشريعة بالرياض رسالةصاحل الفوزان،.د-)دراسة فقهية(اجلراحة التجميلية .٣٨
 .هـ١٤٢٧جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 

 ). السنة الثانيةجملة امع الفقه اإلسالمي،(اجلنني املشوه، للدكتور حممد علي البار  .٣٩

الكتب   لسليمان البجريمـي الشافعـي ، دار-على شرح منهج الطالب حاشية البجريمي  .٤٠
 .الطبعة األوىل بريوت، –العلمية 

 .، دار الكتب العلمية، بريوت)رد احملتار على الدر املختار(حاشية ابن عابدين  .٤١

 .دار الكتب العلمية، بريوت ،)هـ١٢٥٠ت( حلسن العطار-حاشية العطار على شرح احمللي .٤٢

جممع الفقه اإلسالمي، الد جملة (عبالسالم العبادي . حكم االستفادة من األجنة اهضة، د .٤٣
 ).الثالث

 . بريوت– لعلي حيدر، دار الكتب العلمية –درر احلكام شرح جملة األحكام  .٤٤

سعيد أعراب، دار الغرب / ، حتقيق )هـ٦٨٤ت( لشهاب الدين القرايف -الذخرية .٤٥
 .م١٩٩٤بريوت،الطبعة األوىل، عام-اإلسالمي

ث ندوة من حبو(حممد نعيم ياسني/، للدكتورميزان املقاصد الشرعية رتق غشاء البكارة يف .٤٦
 ).هـ١٤٠٧الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية املنعقدة بالكويت عام 

أمحد السايح،الدار .د/،حتقيق)هـ٧١٦ت( لنجم الدين الطويف – رسالة يف رعاية املصلحة .٤٧
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل،عام 

،دار )هـ١٢٧٠ت( البغدادي  لأللوسي-القرآن العظيم والسبع املثاين تفسري روح املعاين يف .٤٨
 .بريوت-إحياء التراث العريب

. د/ ، حتقيق)هـ٦٢٠ت(روضة الناظر وجنة املناظر ـ ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي  .٤٩
 ..م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩عبدالكرمي النملة، دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة السادسة، 



  - ٨٢ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

شعيب األرنؤوط / ، حتقيق)هـ٧٥١ت(ة زاد املعاد يف هدي خري العباد ـ البن قيم اجلوزي .٥٠
هـ ـ ١٤٠٦لثالثة عشر، عام وعبد القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بريوت، الطبعة ا

 .م١٩٨٦

 .بريوت،الطبعة الثانية- للخطيب الشربيين،دار املعرفة-)تفسري القرآن الكرمي(السراج املنري .٥١

بريوت،الطبعة -ملكتب اإلسالميسلسلة األحاديث الصحيحة، حملمد ناصر الدين األلباين، ا .٥٢
 .م١٩٨٥هـ،١٤٠٥الرابعةن عام

 .هـ١٤٠٢راجي التكرييت ، دار األندلس، الطبعة الثانية،/السلوك املهين لألطباء ، للدكتور .٥٣

مكة املكرمة،عام -، مكتبة دار الباز)هـ٤٥٨ت(السنن الكربى ـ للحافظ أيب بكر البيهقي  .٥٤
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

حممد / ، حتقيق)هـ٢٧٥ت( عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين سنن ابن ماجة ـ للحافظ أيب .٥٥
 .فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ـ بريوت

 .هـ١٤٠٩ األردن،الطبعة األوىل،عام- البن هشام ، مكتبة املنار–السرية النبوية  .٥٦

 .، دار الكتب العلمية ـ بريوت)هـ٦٧٦ت(شرح صحيح مسلم ـ لإلمام النووي  .٥٧

تصحيح ) هـ٧٥٦ت(ى ـ للقاضي عضد امللة والدين اإلجيي شرح العضد ملختصر املنته .٥٨
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الدكتور شعبان حممد إمساعيل، 

 دمشق، الطبعة الثانية ، عام – ألمحد بن حممد الزرقا،دار القلم –شرح القواعد الفقهية  .٥٩
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

حممد /،حتقيق)ـه٩٩٥ت( ألمحد بن علي املنجور–شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب  .٦٠
 .الشيخ حممد األمني،دار عبداهللا الشنقيطي 

الرياض،الطبعة - للشبخ ابن عثيمني،مؤسسة آسام–الشرح املمتع على زاد املستقنع  .٦١
 .هـ١٤١٥األوىل،عام

حممـد  / ، حتقيق الدكتور)هـ٩٧٢ت(شرح الكوكب املنري ـ البن النجار الفتوحي احلنبلي   .٦٢
 .١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ار الفكر ـ دمشق، طبعة عام نزيه محاد، د/ الزحيلي، والدكتور



  - ٨٣ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة ـ  . د/ شرح خمتصر الروضة ـ لنجم الدين الطويف، حتقيق  .٦٣
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠بريوت، الطبعة األوىل، 

، مطبعة )هـ٥٠٥ت(أليب حامد الغزايل–شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل     .٦٤
 .هـ١٣٩٠، طبعة عام بغداد-اإلرشاد

، دار ابن كثري ـ )هـ٢٥٦ت(صحيح البخاري ـ لإلمام احلافظ حممد بن إمساعيل البخاري  .٦٥
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بريوت، الطبعة الثالثة، عام 

 . بريوت-،دار إحياء التراث العريب)هـ٢٦١ت(صحيح مسلم ـ ملسلم بن احلجاج القشريي  .٦٦

دمشق،الطبعة -مد البوطي،مؤسسة الرسالةحم. د-ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية .٦٧
 .هـ١٤٠٢الرابعة،عام

 .بريوت-،دار صادر)هـ٢٣٠ت( البن سعد الزهري–الطبقات الكربى  .٦٨

 تصوير دار إحيار -الطبعة املصرية ، )هـ٨٠٦ت( لزين الدين العراقي –طرح التثريب  .٦٩
  .التراث العريب

 السنة جملة امع الفقه اإلسالمي، (جةعصمة دم اجلنني املشوه ، للدكتور حممد احلبيب بن اخلو .٧٠
 ).الثانية

-،مكتبة أمحد بن نبهان)هـ٩٢٦ت( لزكريا األنصاري–غاية الوصول شرح لب األصول  .٧١
 .أندونيسيا،الطبعة األخرية

من حبوث ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض (غشاء البكارة من منظور إسالمي ،لعز الدين اخلطيب  .٧٢
 ).هـ١٤٠٧الكويت عام املمارسات الطبية املنعقدة ب

 بريوت، الطبعة األوىل، -،دار الكتب العلمية)هـ١٠٩٨ت( للحموي –غمز عيون البصائر  .٧٣
 م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥عام 

 .، دار الفكر ـ بريوت) هـ٩٧٤ت(البن حجر اهليتمي -الفتاوى الفقهية الكربى  .٧٤

أمحد بن عبد / دية، مجعيف اململكة العربية السعوفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  .٧٥
 .م٢٠٠٠عام ، الرزاق الدويش، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع



  - ٨٤ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

  

، دار )هـ٨٥٢ت(فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ للحافظ ابن حجر العسقالين  .٧٦
 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الريان للتراث ـ القاهرة، الطبعة الثانية، عام 

 .، عامل الكتب ـ بريوت)هـ٦٨٤ت(الفروق ـ لشهاب الدين القرايف  .٧٧

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، /  حملمد الوكيلي ،الناشر-) دراسة يف الضوابط(فقه األولويات  .٧٨
 .م١٩٩٧هـ،١٤١٦الطبعة األوىل، عام 

الكويت، -الفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية شرح الفرئد البهية، حملمد الفاداين، دار البشائر .٧٩
 .هـ ١٤١٧الطبعة الثانية، عام 

 .الطبعة الثانيةد العلي بن نظام الدين األنصاري،دار الكتب العلمية،بريوت،لعبفواتح الرمحوت، .٨٠

 )هـ ١٠٣١ ت(املنـاوي حملمد بن عبد الرؤوف -  شرح اجلامع الصغريفيض القدير .٨١
 .مصر،الطبعة األوىل-،املكتبة التجارية الكربى

 بريوت، -، دار اجليل ) هـ٦٦٠ت(الم  للعز بن عبدالس-قواعد األحكام يف مصاحل األنام .٨٢
 .م١٩٨٠هـ،١٤٠٠الطبعة الثانية، عام 

أمحد احلميد، طبع مركز إحياء التراث .د/،حتقيق)هـ٧٥٨ت( أليب عبداهللا املقري–القواعد  .٨٣
 . جامعة أم القرى-اإلسالمي

 الرياض، الطبعة األوىل، عام -،مكتبة الرشد)هـ٨٢٩ت( لتقي الدين احلصين –القواعد  .٨٤
 م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

 الرياض، الطبعة الثانية، عام -يعقوب الباحسني ، مكتبة الرشد/ القواعد الفقهية، للدكتور .٨٥
 م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

حممد الزحيلي، مطبوع من قبل جملس /القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي، للدكتور .٨٦
 .النشر العلمي جبامعة الكويت

عبدالسالم .  د– املالية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت .٨٧
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-احلصني، رسالة علمية بكلية الشريعة بالرياض

 .، دار صادر ـ بريوت)هـ٧١١ت(لسان العرب ـ أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور  .٨٨



  - ٨٥ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
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ات البحوث العلمية واإلفتاء باململكة جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة إلدار   .٨٩
 .٢٢، الد العربية السعودية

 .جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي .٩٠

 .، دار الفكر ـ بريوت)هـ٦٧٦ت(اموع شرح املهذب ـ أليب زكريا النووي  .٩١

ن بن حممد بن عبد الرمح: ـ مجع وترتيب) هـ٧٢٨ت(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .٩٢
 .قاسم، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة

، املكتبة املكية،مكة )هـ٧٦١ت(لصالح الدين العالئي –اموع املذهب إىل قواعد املذهب  .٩٣
 .هـ١٤٢٥املكرمة،الطبعة األوىل،عام

 .م١٩٦٧ ملصطفى الزرقا، دار الفكر،الطبعة التاسعة، عام -املدخل الفقهي العام .٩٤

، دار الكتـب العلميـة ـ    )هـ٥٠٥ت( ـ أليب حامد الغزايل  املستصفى من علم األصول .٩٥
 ..بريوت، الطبعة الثانية

، مؤسسة الرسالة ـ بريوت، الطبعة األوىل، عام )هـ٢٤١ت(مسند اإلمام أمحد بن حنبل  .٩٦
 ).عبد اهللا التركي/ إشراف الدكتور(م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩

 بريوت، الطبعة الثانية،عام – ،دار املعرفة)هـ٥١٦ت( تفسري اإلمام البغوي -معامل الترتيل .٩٧
 .م١٩٨٧هـ،١٤٠٤

عبد اهللا التركي، والدكتور / ، حتقيق الدكتور)هـ٦٢٠ت(املغين ـ ملوفق الدين ابن قدامة  .٩٨
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦عبد الفتاح احللو، دار هجر ـ القاهرة، الطبعة األوىل، عام 

 اخلطيب، دار إحياء التراث العريب مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ـ حملمد الشربيين .٩٩
 .م ١٩٥٨هـ ـ ١٣٧٧ـ بريوت، طبعة عام 

بريوت، الطبعة األوىل،عام - ،دار الكتب العلميةالرازي فخر الدين  تفسري -مفاتيح الغيب .١٠٠
 .م١٩٩٠هـ،١٤١١

،دار )هـ٧٥١ت( لشمس الدين ابن القيم -مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة .١٠١
 .بريوت-يةالكتب العلم



  - ٨٦ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
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الرياض، الطبعة األوىل،عام -حممد اليويب،دار اهلجرة.د–مقاصد الشريعة اإلسالمية  .١٠٢
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

عبد السالم هارون، دار الفكر ، بريوت،عام /  أليب احلسني بن فارس، حتقيق-مقاييس اللغة .١٠٣
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩

وزارة األوقاف /فائق، الناشرتيسري /،حتقيق)هـ٧٩٤( لبدر الدين الزركشي-املنثور يف القواعد .١٠٤
 .م١٩٨٥هـ،١٤٠٥والشؤون اإلسالمية بالكويت،الطبعة الثانية،عام

 -،دار ابن اجلوزي)هـ١٤٢١ت( للشيخ ابن عثيمني–منظومة أصول الفقه وقواعده  .١٠٥
 .هـ١٤٢٦الدمام،الطبعة األوىل،عام

ن  للشيخ سليمان ب-اجلهل واالبتداع منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل .١٠٦
 .عبدالسالم بن برجس، مكتبة الفرقان/، حتقيق)هـ١٣٤٩ت(سحمان

، حبث يف جملة البحوث للدكتور عبدايد السوسوة -منهج فقه املوازنات يف الشريعة اإلسالمية      .١٠٧
 .هـ١٤٢٢،عام٥١الفقهية املعاصرة،العدد 

، سـي للدكتور حسن بن سامل الدو    -)دراسة أصولية (منهج فقه املوازنات يف الشرع اإلسالمي      .١٠٨
،مجـادى اآلخـرة عـام      ٤٦ جامعة الكويت،العـدد     -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية     

 .هـ١٤٢٢

عبد اهللا /، شرح وتعليق)هـ٧٩٠ت(املوافقات يف أصول الشريعة ـ أليب إسحاق الشاطيب  .١٠٩
 .دراز، دار املعرفة ـ بريوت

 –لمي بوزارة التعليم العايل  موعة من األطباء، جلنة النشر الع–املوسوعة الطبية احلديثة  .١١٠
 .هـ١٩٧٠مصر، الطبعة الثانية 

لدكتورة أماين -موقف الشريعة اإلسالمية من الضوابط واألخالقيات يف جمال اإلخصاب الطيب  .١١١
 .كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالقاهرة–عبد القادر، رسالة دكتوراه 

-،دارالبشائر اإلسـالمية  )هـ١٢٠١(هزيلعبداهللا اجلر –املواهب السنية شرح الفرائد البهية     .١١٢
 .م١٩٩١-هـ١٤١١بريوت،الطبعة األوىل،عام 



  - ٨٧ -  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة 
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 - جملة العلوم الشريعة واللغة العربية(ناصر بن عبد اهللا امليمان    . د ،   لإلرشاد اجليين  نظرة فقهية  .١١٣
 )٢٠العدد  جامعة أم القرى

هرة،طبعة عام  القا-حسني عباس، مكتبة املتنيب،. د–نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي  .١١٤
 .م١٩٨١

صاحل / ، حتقيق الدكتور)هـ٧١٥ت(لصفي الدين اهلندي . اية الوصول يف دراية األصول .١١٥
هـ ـ ١٤١٦سعد السويح، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، عام / اليوسف، والدكتور

 .م١٩٩٦

، دار اجليل )هـ١٢٥٠ت(نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار ـ حملمد بن علي الشوكاين  .١١٦
 .١٩٧٣ـ بريوت،عام 

 
  
 
  


