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    ﷽ 

 سّد الذرائع في الشريعة اإلسالمية

 وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد  ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم على رسول هللا  الحمد هلل

الحديث عن سّد الذرائع هو حديث عقل ومنطق ونظٍر أصيل في المقام األول. فسّد الذرائع هو أحد األدلة 

النصيّة القائمة في الكتاب وفي السنة المطهرة، وكانت الشرعية اإلجتهادية التي استنبطها العلماء من األحكام 

 باباً يُد من أوسع أبواب استنباط األحكام التي لم ترد في النصوص، حتى قيل "سّد الذريعة ربع الشريعة".

دليل العظيم من أدلة الشرع، نود أن نشير إلى أمر يتعلق به من قريب. وقبل أن نشرع في الحديث عن هذا ال

أو بالتعبير األصولّي "تقديم المصلحة  قد بُني على اعتبار صالح المجتمع قبل الفرد ع اإلسالميّ فإن التشري

 حاالت استثنائية. بضع في، إال العامة على الخاصة" بشكٍل عام

ل الدنيا آوم  ، وفي المصطلح، هي الوسيلة إلى الحرام بالتحديد.ومعنى الذريعة في لسان العرب: الوسيلة

. وسد الذريعة 1في تحصيل "عاقبة محمودة يُعمل لها، وغائلة مذمومة يُتجنب ما يُصل اليها"وعملها يدور 

 يتعلق بالشق الثاني من هذه الجملة النافعة.

ل والنقل، فهو مدعوم بالعقل من حيث أن المرء السوّي، صاحب العقل قوالحديث في سد الذريعة محله الع

به إلى الهالك. فأنت ترى أن من ال يُحسن السباحة ال سنزل المستقيم، ينأى بنفسه عن فعل ما سيؤدي 

البحر، ومن ال يُحسن القيادة ال يجلس خلف مقود سيارة. هذه من بدهيات العقل الصحيح، وهي من البدهيات 

العقلية في قواعد النظر واالستدالل. ثم تجده كذلك مدعوم من الشرع، إذ يحرم النظر إلى األجنبية لقطع 

، ومنع الربا ى الغواية، وحفر البئر في األرض المملوكة إن كان منها ما هو طريق للعامةالطريق عل

ومن هذا المعني يأتي حديث . والعقدان في عقد واحد وتلقى الركبان لقطق طريق االستغالل المادي لآلخرين

ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به  ملسو هيلع هللا ىلص رواه البخاري قالت "إن كان رسول هللا يعائشة رضي هللا عنها، الذ

لصريح والشرع الصحيح يلتقيان في تقرير هذا األمر، كما افالعقل ية أن يًعمل به الناس فيُفرض عليهم". شخ

  يلتقيان في كل أمٍر آخر.

وينقسم التحريم، من هذا الباب إلى نوعين، تحريم مقاصد، وهو ما جاء النّص بتحريمه لذاته ابتداًء، لما 

من مفاسد تربو على أّي مصالح قد تواكبه. ومن ذلك تحريم الخمر والزنا والربا ولحم الخنزير يحمل 

 وعقوق الوالدين وهلم جرا مما هو من المحرم لذاته.

، سواء ورد بالنص أو اجتهاداً، من حيث يؤدي إلى محرم لذاته، ومثال ذلك تحريم الوسائلوالقسم األخر هو 

 لمسة، والتبسط مع أهل البدع وهلم جرا، وهو يسمى محرم لغيره.تحريم القبلة، والنظرة وال
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وقد جاءت الشريعة، من باب التيسير، بالمناطات التي يحّل فيها كّل محرم، أو على األصح يرفع عنه الجناح. 

فالمحرمات لذاتها، أي تحريم المقاصد، ال تحّل إال لضرورة. والضرورة التي يعنيها الشرع غير الضرورة 

القضاء على الحياة، أو فقد عضو  إلى اصطلح عليها الناس لغة وعرفاً. فالضرورة الشرعية هي ما يؤدي التي

وللضرورة شكالن، إما أن تكون بفعِل قاصٍد أو ابن من األبناء أو جميع ما يملك المرء. من أعضاء الجسد، 

ملجئا أو غير ملجئ )ارجع إلى بحثنا ، بشرّي، أو بفعل كونّي قدرّي. وأكبر أشكال الفعل البشرّي هو اإلكراه

http://tariq-من مجموعة المائة بحث بعنوان "الضرورة واإلكراه في الشريعة اإلسالمية  57رقم 

73198-abdelhaleem.net/new/Artical   ًأّما الفعل القدري الكونّي، فمثل أن يخرج رجالً عارياً من بيته، هاربا .

من حريق هائل، فهذا مكره على الخروج عارياً. أو أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر في صحراء التيه، 

 وهذه األمور ال جدال فيها. 

رة. ومن ذلك حّل النظر لألجنبية ثم الحاجة، وهي ما يمكن التعايش دونها، لكن بمشقة تأباها الشريعة الميس

إن تطلبت العالج عند طبيب مختص ال بديل له، أو الذهاب للسوق لغرض اكتراء مستلزمات العيش من 

 طعام وخالفه دون تباطئ، ال لغرض النزهة. 

لحاجة"  ل  ح  لضرورة، وما ُحّرم لغيره تحريم وسائل  ل  ح   ،والقاعدة هنا أن "ما ُحّرم لذاته تحريم مقاصد

 وهي قاعدة أصولية في غاية األهمية لطالب العلم وللفقيه المتصدي للنوازل.

. المفسدة األصلية جة تحريمتختلف باختالف در الوسائل تحريمدرجات علم أن يأن ومن المفيد لطالب العلم 

رجيح بين المحرمات فيما مر ينبني عليه التوهذا األ. عند أهل السنةذنوب كبائر وصغائر كما هو معلوم فال

ام الصغار ولم يدركه أهل البدع من ، كما يُرّجح بينها، مقصداً. وهو موضع زلت فيه أقد، وسيلةاستجد منها

 ار.كبالصغار وال

 ؟ دليل المصلحة المرسلة سّد الذرائع وبين دليل القة بينعائدة: ما هي الف

طبق على جلب ، رغم أنه يظهر تعلقه بالمصالح، لكنه في األساس ينرسلةموالحق أن دليل المصلحة ال

قول أن دليل المصلحة أعم من المصالح ودرأ المفاسد، ومن هنا نرى الصلة بينه وبين سد الذرائع. فيمكن ال

 .عنه درأ مفسدة باللزومرائع ينشأ فسد الذولون منه. رائع خاص من المصلحةذسد الدليل سد الذرائع، ودليل 

منها. وهذ اعتبار قد يكن باجتنابها بالتحريم أو بالندب أو حتى بتحملها لتجنب ما هو أفسد درأ المفاسد لكن 

 يله على المسألة.لبينة منه حين يسوق ديجب أن يكون الفقيه على 

ومن هنا استخدمه دليل العظيم. د بُنيت على هذا القآنية والنبوية من األحكام القر وكما ذكرنا، فإن كثيراً 

تطبيقات هذا المبدأ العظيم ال تكاد تُحصى في الشريعة، فط أحكام متجددة للوقائع المتجددة. الفقهاء في استنبا

 من حيث إنها تسير مع كل ما يجّد في حياة الناس من مستجدات.

أو إلى األماكن مناطات )أو األحداث( المستجدة مثال، الذهاب إلى األندية العامة للتنزه أو التريض، فمن ال

في البلدان األوروبية أو امريكا الشمالية لسياحية العامة في مختلف البلدان في الشاليهات ومراكز السياحة، ا

http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73198
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73198
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فإن هذا يحرم بشكل قاطع لسد ذريعة ما ر! وإدعاء غض البص الشاطئ،والجلوس على وكونا وما إلى ذلك، 

 ك من الشريعة بالنظر إلى محرمات ال حصر لها، من الممكن تجنبها بغير ذلك. يُنته

ذريعة قتال  م من بابين، الوالء، سدتماء إلى القوات الحربية للدول المحاربة لإلسالم، وهذا ُمحرّ ومنها االن

الجندي  مرافقةممن أحل  واإلخوان منهم، ،المسلم إن وقع هذا األمر. وال علينا من بعض فقهاء المرجئة

 ب هللا من قال بهذا.، خيّ إذ هو ذريعة لقتل المسلمين بال جدال !انستانغالمسلم للقوات التي تقاتل في أف

و ذريعة إضعافها كلها، وقد رأينا بأعيننا نتيجة عدم إدراك تحريم ها تعدد قادة الفصائل والجماعات مما هومن

راعية الضامنة ؤالء القادة، غير والئهم وطاعتهم للدول )الفما فعله ه يتها.ذلك في نتائج الثورة السورية وتفت

 المعتدية!( هو حرام شرعاً ومرفوض عقالً.

ث( التي امتأل بها شرقنا بتمويل )األبحاومنها قبول العمل في وظائف معينة مشبوهة الغرض مثل مراكز 

يخهم، ونقض ثوابت دينهم. فالعمل فيها يحرم تارفإن تلك المراكز تسعى لتضليل المسلمين وتشويه  أجنبّي،

 سدا لذريعة المشاركة في عداء الدين.

من امرأة سافرة، أعلنت عدم نيتها الرتداء الحجاب بحال من األحوال، فيحرم زواجها لسد  الزواجومنها 

 ذريعة الوالية على فاسقة.

ومنها الجلوس على طاولة مفاوضات مع عدو دون أن يكون هناك مع المسلم ما يُفاوض به ويضمن له 

 حقوقه، سّداً لذريعة الرضوخ لألمر الواقع والتخلي عن المبدأ.

التواصل الُمحّرم. اً لذريعة دّ بحجة أي مؤتمر أو نشاط إسالمي، مهما كان، س، ولو تالطومنها تحريم االخ

 ال ، حملوه على ظهورهم وهمإثم وقعسالميين" ال يحسبون له حساباً، فكم من إلوهو ما نرى غالب "ا

 يعلمون.

في حياتنا  رعيّ شسعة التطبيقات الفقهية التي يمكن أن تُستنبط من اعتبار هذا الدليل الرك دومن هنا نّ 

 المعاصرة.

  ولّي التوفيقوهللا

 2018أغسطس  20 1439ذو الحجة  9 د طارق عبد الحليم
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