
 منصة أسوار املعرفة                                                                »أصول يف املعامالت املالية املعاصرة«كتاب 

 

 
 

aswaralm٣refa.com ----------------» منصة أسوار املعرفة----------------» ١  

 :ً إمجاعاما يسد من الذرائع
َّحترير حمل النزاع يف قاعدة سد الذرائع :َّاملطلب الثاين" ِّ ِّ: 

 : ِّتنقسم الذرائع من حيث أقوال العلماء يف سدها، إىل ثالثة أقسام
ِّما أمجعت األمة على وجوب سده، وذلك يف األفعال املؤدية إىل الفساد: القسم األول ِّ ُ إذا كانت . َّ
ُفاسدة حم ا أفعال وضً ِرمة؛ أل ُ ٌ ٌة إىل املفسدة بيقني، وليس هلا ظاهر غريهاَيِضْفُت مَعَّ ً. 

ِّ حترمي شرب املسكر املفضي إىل مفسدة السكر، وحترمي الز:ِومن أمثلة هذا القسم  املفضي إىل ُ
ُش، وكذا سب آهلة الكُرُاختالط األنساب وفساد الف َار، عند من يـعلم من حاله أنه يسَّفُّ ْ ُّب هللا ُ

 ."تعاىل
ما أمجعت األمة على وجوب سده من الذرائع، والغالب يف هذا أن يكون : هذا هو القسم األول، وهو

 :َّقد جاء به النص، ومثل له بثالثة أمثلة
َّ حترمي شرب اخلمر، ملاذا حرم اخلمر؟ ملا يفضي إليه من غياب العقل الذي إذا غاب ترت:املثال األول ِّ  تبُ
ب . فاسد واألضرار يف التصرفات واألقوال واألعمال ما هللا به عليهعليه من امل فتحرمي اخلمر هو من 

ِسد الذرائع؛ ألن اخلمر يـفضي إىل غياب العقل الذي جاءت الشرائع حبفظه وصيانته ُْ َ. 
 تليسم وَكِمته الشريعة؛ ملا يفضي إليه من اختالط األنساب وضياعها، هذا من احلَّالز حر: ًومثله أيضا

؛ صيانة لألعراض لتايل جاء حترمي الز ت، و  .ًاحلكمة الوحيدة، لكن هذا من احلكم والغا
ب حترمي الوسائل املفضية إىل املفاسد  .فهذا من 

َّوهلم جر ُّ َّ يف كل ما جاءت الشريعة بتحرميه على وجه متيـقن مصرح به، أياُ َ ِإمنا جاء التحرمي ملا يـفضي : ٍ ُْ
 .مجع عليه العلماء من سد الذرائع بتحرميهأوهذا مما ، من املفاسدإليه هذا العمل 

 :أما القسم الثاين يقول
 :ًما ال يسد من الذرائع إمجاعا

ٌما أمجعت األمة على أنه ذريعة: َّالقسم الثاين"  لئال ؛ُّ، لكن ال جيب سده؛ كاملنع من زرع العنبَّ
ًيـتخذ مخرا، وكاملنع من اجملاورة يف البيوت  ."ِّ خشية الز؛َُّ

ُاخلمر يتخذ من العنب، فزراعة العنب ذريعة إىل : هذا صورة من صور ما ال جيب سده من الذرائع
َصناعة اخلمر، ومع هذا اإلمجاع منعقد على أنه ال مينع أحد من زراعة العنب، لكن مينع م ٌ ن يبيع العنب ُ

ال جيوز زراعة العنب؛ ألنه : ُكن ال يقالملن يعلم أنه سيستعمله يف صناعة اخلمر، فهذا تقييد وحصر، ل
إلمجاع،  ُّسيشرتيه من يستعمله يف صناعة اخلمر، فينبغي التنبه إىل هذا، فهذا مما ال يسد من الذرائع 
َّملاذا؟ ألنه يرتتب على السد من املفاسد أكرب مما يؤمل إدراكه من املصاحل، والشريعة دائرة على حتصيل  ُ

ُ فإذا تزامحت املفاسد واملصاحل، عند ذلك ينظر إىل أيهما أكثر؟ فإن كانت األكثر املصاحل ودفع املفاسد،



 منصة أسوار املعرفة                                                                »أصول يف املعامالت املالية املعاصرة«كتاب 

 

 
 

aswaralm٣refa.com ----------------» منصة أسوار املعرفة----------------» ٢  

َّهي املفاسد، منع، وإن كان األكثر هي املصاحل، أذن، ولو كان مثة مفاسد حتصل مبا أذنت فيه الشريعة؛  ُِ ُِ
 .لرجحان وكثرة املصاحل املرتتبة على العمل أو الفعل


