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تاريخ قبوؿ البحثٕٓٓٙ/ٔ/ٔٛ :ـ

تاريخ وصوؿ البحثٕٓٓ٘/ٜ/ٕٔ :ـ

ملخص
تناولت الدراسة م وضوع مفيوم األولويات لما لو من أىمية خاصة لكثرة تداولو في واقعنا ،وتوصمت إلى أنو القاعدة المبنية عمى فيم
األنسب واألجدر من األعمال ،ومعرفة فاضل األعمال ومفضوليا ،وراجحيا ومرجوحيا ،بناء عمى

العمم بمراتبيا ،وبالواقع الذي يتطمبيا،

بغرض تحقيق أىم المصالح بأخف األضرار ،ومعرفة النتائج التي يؤول إلييا تطبيق تمك األعمال .
وقد قمنا بتأصيل مفيوم األولويات شرعاً باستقراء نصوص القرآن الكريم ،والسنة ،وأقوال بعض العمماء وتحميل ىذه النصوص

واألقوال ،وأبرزت الدراسة أن مبدأ مراعاة األولويات ثابت ومحدد في الشريعة اإلسبل مية وأن الشواىد عمى ترتيب األولويات كثيرة .
وتبين من خبلل الدراسة أن ىناك بعض المحددات التي تساعد عمى ضبط منيجية ترتيب األولويات وكيفية مراعاتيا .

Abstract
This study Investigates a significant concept of priorities that is widely used in our life, and showes
that it is a rule grounded on most merited and suitable deeds, and differentiates between good versus
better, weighing versus overweighed acts in light of one being alert to their ratings according to life
requirements for the sake of having the most reducible damage for the greatest advantage, and their
predictable consequences.
We have legally documented the concept of priorities by a partial survey of Koranic and Sunna
texts, arguments by some ulema and have them analyzed. The study clearly shows that the principle of
Priorities is well established and determined in the Sharia Islamic law with abundant supporting
evidence.
Furthermore, there are some determinants helpful in having a well-controlled prioritization and how
to be considered.

المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلم عمى

أشرف الخمق وسيد المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو
وصحبو وسمم ،وبعد،

فقد أعطى اإلسبلم العقل أىمية كبرى ،فيو مناط
التكميف وأساس التفكير ،وأراد أن يصل بالعقل إلى
أحسن مستوى بتقديم أفضل أداء ،فالعقل شرط في

معرفة العموم وبو يكمل العمم والعمل.

ومن ىنا أصبح لزاماً عمى كل فرد الحرص عمى

ترتيب واجباتو وحقوقو ،وتنظيم احتياجاتو وغاياتو وذلك

** قسم الفقو وأصولو ،كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية جامعة
اليرموك.

ـاالت أولى

يؤخر؟ وأي المج
بمعرفة ماذا ّ
يقدم؟ وماذا ّ
بالتقديم؟ وأي ميدان يجب أن يكون لو القسط األكبر من

الرعاية واالىتمام عن غيره ،حتى يكون قاد اًر عمى اإلنتاج

والعطاء ،والمساىمة في بناء مجتمعو.

وىذا أصل عظيم في الشريعة إذ جاءت لتحصيل

المصالح وتكميميا ،وتعطيل المفاسد وتقميميا ،كما أنيا
ترجح خير الخيرين ،وشر الشرين وتحصل أعظم
المصمحتين بتفويت أدناىما ،وتدفع أعظم المفسدتين
باحتمال أدناىما.

وقد كثر ترداد م صطمح األولويات عمى األلسنة

* أستاذ مساعد،قسم الفقو وأصولو ،كلية الشريعة،جامعة اليرموك.

في حياتنا المعاصرة ،فأمتنا لم تكن في يوم بحاجة إلى
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مراعاة تقديم األولى كما ىي اليوم،

فمعرفة أولويات

الخاتمة وفييا أىم نتائج البحث.

األعمال ،ومعرفة ترتيبيا وضوابطيا  ،تُعين المسمم عمى
الخروج من الحيرة والتردد عندما تواجيو الحياة
ردىا إلى آحا
بمشكبلت وأحوال يصعب ّ
والفتاوى التي صيغت في إطار نظري أُحادي ،كما تُعين
حل
عمى تقدير الخصوصيات التي تُؤثر عمى اختيار ّ

المبحث األول:

مفهوم األولويات

د األحكام

من الحمول المتعددة والذي يحقق أكبر قدر من المصالح

نتناول في ىذا المبحث مطمبين ،المطمب األول :
تعريف األولويات لغة .المطمب الثاني :تعريف األولويات
اصطبلحاً.

المطلب األول :تعريف األولويات لغة

المعتبرة.
وعميو فإن موضوع مراعاة األولويات الذي

نود

دراستو ،والتعرف إلى مفيومو وتأصيمو في القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة ،وكذلك في أقوال العمماء ،وادراك
كيفية تحديد األولويات ،سيؤدي  -ببل شك  -إلى رفع
مستوى التفكير لدى المسمم بأسموب مرن يتكيف مع

الواقع ،وبعقل ّنير وفق منيجية واضحة ،وبالتالي سيساعد
في تمكين األمة اإلسبلمية من القدرة عمى مواجية
المتغيرات بحكمة ،دون المعاناة من التعميمات
والمتناقضات ،وغير ذلك من انعكاسات سمبية عمى تربية

الجيل.
وقد قسم نا البحث إلى ثبلثة مباحث:
المبحث األول :مفهوم األولويات ،وفيو مطمبان:
المطمب األول :تعريف األولويات لغة.

المطمب الثاني :تعريف األولويات اصطبلحاً.

المبحث الثاني  :تأصيل األولويات  ،وفيو ثبلثة
مطالب:

تعود كممة أولويات إلى أصل (و ،ل ،ي ) ولي،
جمست مما يميو  :أي مما
الولي :ىو القُرب يقال :
ُ
وَ
يقاربو )ٔ(.ومن ذلك قولو تعالى  :أ َْولَى لَ َؾ فَأ َْولَى * ثَُّـ
أ َْولَى لَ َؾ فَأ َْولَى  :ٖ٘،ٖٗ[القيامة] أي أىمكك اهلل تعالى
شر ،وقال األصمعي  :قاربو ما
ىبلكاً أقرب لك من ك ّل ّ

ييمكو ،بمعنى التيديد والوعيد(ٕ).

وااَ ْولَى صيغة تفضيل عمى وزن أفعل لممقاربة،
َّ ِ ِِ ِ
ِ
يـ
من باب أحرى ،وفي التنزيل :إ َّف أ َْولَى الناس بإ ْبَراى َ
يف اتََّب ُعوهُ َو َى َذا َّ
آم ُنوا َوالمَّ ُو َولِ ُّي
الن ِب ُّي َوالَِّذ َ
لَمَِّذ َ
يف َ
يف :ٙٛ[آل عمران] بمعنى األحق واألجدر(ٖ) .يقال:
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
أحق بو ،وفبلن أَولى
فبلن أولى بيذا األمر من فبلن :أي ّ
بكذا :أي أحرى بو وأجدر  .وفي الحديث "ألحقوا الفرائض
(ٗ)

بأىميا ،فما بقي فيو اَولى رجل ذكر"

أي أدنى وأقرب

في النسب إلى المورث ،فيو األولى ،وىم األوالي

واألَولون(٘).

ومنو تكون النس بة :أولوية ،وجمعيا  :أَولويات،
()ٙ

يقال :لو األولوية في ىذا العمل  ،أي لو األحقية  .أما

المطمب األول  :نماذج من القرآن الكريم لمراعاة

النسبة (أ ّوليات) ،فيي النسبة من أ ََّول  :نقيض اآلخر،

المطمب الثاني  :نماذج من السنة النبوية لمراعاة

يقال :ىذا ّأول بين األولية ومؤنث األول
وجمعيا :أ ّوليات( .)ٚوباختصار يمكن القول

إن

المطمب الثالث  :نماذج من أقوال العمماء في

المعاني التالية  :األحق واألجدر واألرجح و األقرب .وقد

األولويات.
األولويات.

مراعاة األولويات.

المبحث الثالث :كيفية تحديد األولويات .
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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 :األولى،

االستعمال المغوي لمصطمح األول ويات ينحصر

في

قمنا باستقراء لكممة "أولى" في القرآن الكريم فوجدنا أنيا

قد تكررت في سبع آيات  ،تضمنت المعاني السابقة
الذكر وىي عمى ترتيب المصحف:
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ٔ -ـقولو تعـالى :إِ َّف أَولَى ػَّ ِ ِِ ِ
يف
يـ لَ َّؿِذ َ
ْ
الفاس بإ ْب َراى َ
اتََّب ُعوهُ َو َى َذا َّ
يف 
آم ُنوا َوالمَّ ُو َولِ ُّي ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
الن ِب ُّي َوالَِّذ َ
يف َ
[ :ٙٛآل عمران ] أي أحق الناس بمتابعة إبراىيم الخميل
الذين اتبعوه عمى دينو وىذا النبي يعني محمداً  ،والذين

آمنوا من أصحـابو المياجرين واألنصار ومن

األحق.
تبعيم بعدىم( ،)ٛفاألولى في اآلية بمعنى
ّ

يف آم ُنوا ُكوُنوا قََّو ِ
ٕ -قولو تعالى :يا أَي َِّ
يف
ام َ
َ َ
ُّيا الذ َ َ
ِ
ِ
ِ
اء لِمَّ ِو َولَ ْو َعمَى أَنفُس ُك ْـ أ َْو ا ْل َوال َد ْي ِف
س ِط ُ
ِبا ْلق ْ
ش َي َد َ
ير فَالمَّ ُو أ َْولَى ِب ِي َما :ٖٔ٘[
يف إِ ْف َي ُك ْف َغ ِنيِّا أ َْو فَ ِق ًا
َو ْااَق َْرِب َ
األحق.
النساء] واألولى في اآلية أيضاً بمعنى
ّ

ِ
اى ُدوا
اج ُروا َو َج َ
ٖ -قولو تعالىَ  :والَِّذ َ
آم ُنوا م ْف َب ْع ُد َو َى َ
يف َ
ض ُي ْـ أ َْولَى ِب َب ْع ٍ
ض
َم َع ُك ْـ فَأ ُْولَِئ َؾ ِم ْن ُك ْـ َوأ ُْولُوا ْاا َْر َح ِاـ َب ْع ُ
اا المَّ ِو إِ َّف المَّ َو ِب ُك ّْؿ َ ٍ ِ
ِفي ِكتَ ِ
يـ  :ٚ٘[األنفال]،
ش ْيء َعم ٌ
(
األقرب.)ٜ
األحق و
فاألولى في اآلية بمعنى
ّ
يف ُى ْـ أ َْولَى ِب َيا
َعمَ ُـ ِبالَِّذ َ
ٗ -قولو تعالى  :ثَُّـ لَ َن ْح ُف أ ْ
ِ
صمِيِّا :ٚٓ[مريم] ،أي أحق بجينم دخوالً واحتراقاً  .إلى
غيرىا من اآليات (ٓٔ) ،ويتّضح لنا مما سبق أن لفظ
األحق واألجدر
األولى في اآليات الكريم ة جاء بمعنى
ّ

واألقرب .وقد ورد في السنة النبوية ما يدل عمى
المعاني السابقة مثل:

ٔ -عن جابر بن عبد اهلل  قال " :كان رسول اهلل  إذا
خطب احمرت عيناه وعبل صوتو واشتد غضبو حتى

وبني إسرائيل عمى فرعون ،فنحن نصومو تعظيماً لو،

فقال النبي" :نحن أَ ْولى بموسى منكم" فأمر بصومو(ٕٔ)،

والمقصود بكممة أولى األجدر واألقرب.

ٖ -عن رسول اهلل أنو قال  " :أنا أَ ْولى الناس بابن مريم،
(ٗٔ)
(ٖٔ)
نبي "
األنبياء أوالد عبلّت
وليس بيني وبينو ّ
األحق واألجدر واألقرب.
واألولى ىنا بمعنى
ّ
ويرى الباحث من خبلل استعراض كممة أولى في

المعاجم المغوية ومن استق ار ئيا في القرآن الكريم وبعض
األحاديث أنيا تد ّل عمى المعاني السابقة ولم تخرج عنيا
وكميا مجتمعة ُمرادة في البحث عند قولنا أولويات  ،فإذا
أردنا معرفة الحكم وتنفيذهُ ،يراعى دائماً ترتيب األولى
األحق ؛ وذلك بتقدير األصمح واألر جح ،واعتبار
أي
ّ
األقرب لمتحقيق.

المطلب الثاني :تعريف األولويات اصطالحا ًا
برز استعمال ىذا المصطمح حديثاً في كتابات

الميتمين بإدارة الذات ،من اإلداريين والتربويين ودعاة
التغيير االجتماعي ،لذا نجد التعريفات االصطبلحية

لؤلولويات في معظميا حديثة وقميمة ،فمنيا:

أ -تعريف (السقا) بأنيا "القطاعات والعمميات التي

تعطى أسبقية في الترتيب عمى غيرىا ،فيي نقطة البدء
ُ
(٘ٔ)
األساسية في غايات المجتمع وأىدافو" .
ا -تعريف (سعادة) بأنيا وضع األشياء أو األمور في

كأنو منذر جيش ،ويقول  " :بعثت أنا والساعة كياتين
ّ
ويقرن بين إصبعيو السبا بة والوسطى ،ويقول  :أما بعد

ترتيب معين حسب أىميتيا ،ومن الكممات أو المفاىيم

فإن خير الحديث كتاب اهلل ،وخير اليدي ىدي محمد،
ّ
وشر األمور محدثاتيا ،وك ّل بدعة ضبللة ،ثم يقول  :أنا
ّ

ج -تعريف (السميم) لؤلولويات بأنيا األعمال واألنشطة التي

أَ ْولى بكل مؤمن من نفسو ،من ترك ماالً فؤلىمو ،ومن
وعمي "(ٔٔ) فالمقصود بكممة
فإلي
َّ
ترك ديناً أو ضياعاً ّ
األحق.
أولى في الحديث
ّ

ٕ -عن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال ِ :
قدم رسول
اهلل المدينة فوجد الييود يصومون يوم عاشوراء فسئموا
عن ذلك ،فقالوا  :ىذا اليوم الذي أظير اهلل فيو موسى
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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المرادفة ليا مفيوم الترتيب(.)ٔٙ

(
ىا .)ٔٚإلى غيرىا من تعريفات تتناول
حقيا التقديم عمى غير

أولوياتو
.
العمل اإلداري وضرورة ترتيب
وقد ظير مصطمح األولويات في الفقو اإلسبلمي

رواد ىذا المصطمح،
حديثاً ،وُيعد (القرضاوي) رائداً من ّ
وقد أ ضاف لؤلولويات كممة فقو فأصبحت (فقو
أن األولويات ليا
ااولويات)ُ ،ليعطي بذلك داللة عمى ّ
خاص بيا ،وسنوجز باختصار بعض تعريفات
فقوٌ
ٌ
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تصور
العمماء لفقو األولويات  ،والتي تساعد في وضع ّ

شامل لؤلولويات.

عرف (القرضاوي) فقو األولويات بأنو "وضع كل
ّٔ -
شيء في مرتبتو بالعدل ،من األحكام والقيم واألعمال،

()ٔٛ

بناء على معايير صحيحة ييدي إلييا نور الوحي" ،
ً
الفقو ىنا جـاء بمعنى الفيم ،أي فو ـم
فاستعمال لفظ ـ
األولويات بأن تُرتّب ِوفق األىم.

وعرف (العثماني) فقو األولويات بأنو " :العمم بفاضل
ّٕ -
األعمال ومفضوليا ،وحسن التصرف بالبدائل من خير أو
الشرين"(.)ٜٔ
وشر ّ
شر ،وذلك بمعرفة خير الخيرينّ ،

عبر (فتحي يكن ) عنو :بأنو معرفة ما ىو
ٖ -وقد ّ

أجدر من غيره في التطبيق  ،بمعنى أن يقدم األفضل

واألجدر عمى غيره ،وىذا تابع لمعرفة طبيعة الوقت

(ٕٓ) .ىذه باختصار بعض

الذي يطبق فيو األمر

تعريفات المعاصرين

(ٕٔ)

 ،وأىم ممحوظات الباحث ىي:

أ -التعريفات تؤ ّكد أن القيم واألحكام واألعمال والتكاليف

متفاوتة ،وليست كميا في

مرتبة واحدة ،فمنيا الكبير،

ومنيا الصغير ،ومنيا ما موضعو في الصمب ،وما

موضعو في اليامش ،وأن ا لواجب عمى المسممين أمةً

النسب التي جعميا اهلل بين التكاليف
وأفراداً المحافظة عمى ّ
ٍ
عمل في
واألعمال بعضيا م ع بعض ،حتى يبقى ك ّل
عمييا
.
مرتبتو الشرعية ال ينزل عنيا ،وال يعمو

ب -اتفقت التعريفات عمى أحقية تقديم عمل عمى آخر،
بناء عمى
وىذه األحقية يفترض أال تكون جزافاً ،بل ً
ضوابط ومعايير تحكم التقديم  ،فالشريعة اإلسبلمية
جاءت لتوازن بين المصالح والمفاسد ،وتقدي م الراجح

منيا وفق ضوابط يمكن أن تستنبط من نصوص

الشريعة بطريق االستقراء  ،وال بد من الكشف عن كيفية
تحديد وترتيب األولويات ،فعامة المصالح والمفاسد تكون
مزدوجة؛ فالفعل الواحد يكون مناطاً لمصمحتين ،أو

مصمحة ومفسدة ،فالقصاص مثبلً  :مصمحة لمجماعة في
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حفظ نفوسيم ،وه ي مصمحة ضرورية  ،ولكنو مفسدة في
حق الجاني.
ج -معرفة األولويات ومراعاتيا ال تنحصر بالمختصين
من المشتغمين بالفتوى واستنباط األحكام ،فكل مسمم
مطالب باالجتياد حسب الحالة التي يواجييا.
د -الظروف التي تنشئ ضرورة مراعاة األولويات ىي
ٍ
حينئذ في
فيراعى
حاالت التزاحم ،وكثرة البدائل،
تحصيميا ترتيب األولى وتقدير األصمح.
أما إذا بحثنا عن تعريفات األقدمين لؤلولويات،

فبل نجد ليم تعريفاً اصطبلحياً محدداً وقد يعود السبب
إلى ما يأتي:

 كون المسألة بدىية عقمية ،فالعقول السميمة تجمع عمىما منفعتو غالبة.

صب االىتمام
 كون مراعاة األولويات حقيقة شرعيةُ ،ي ّعمى تطبيقيا دون أن تَُّولى حظُّيا من التدوين ،فعدم
تبمور مصطمح األولويات كمبحث مستقل وقضية

تُدرس في ذلك الزمن يعني عدم وجود المبررات
والحاجة إلى ظيوره.

وبما أن أحكام الشريعة في مجموعيا ُمعمّمة ،وأن
وراء ظواىرىا مقاصد ىدف الشارع إلى تحقيقيا ،فإن
ىذا الموضوع يندرج بشكل طبيعي تحت مباحث فقيية
أصولية كثيرة منيا  :مقاصد الشريعة  ،و العمة ،و أقسام
الحكم التكميفي  ،والقياس واالستحسان ،و

مسائل رفع

الحرج والتيسير  ،و سد الذرائع  .وغيرىا من المباحث
األعمال،

اليامة التي راعت األولويات في الحكم عمى
ّ
وقد عرف األصوليون والفقياء باستقرائيم لطريقة الشارع

سنة تشريعية ،فبنوا
في التشريع أن ترتيب األولويات ّ
عمييا قواعدىم الفقيية واحتكموا إلييا.

فالشريعة قدمت الفرض عمى النافمة ،والنص عمى
االجتياد ،ودرء المفاسد فييا أولى من جمب المصالح،
وي ْرتكب
والمصلحة العامة ّ
مقدمة عمى المصمحة الخاصةُ ،

الشرين مخافة ضرر أكبر ،وغيرىا
ّ
أخف ّ
الضررين وأىون ّ
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من التفصيبلت .وخبلصة األمر أن الباحث لم يجد تعريفاَ

اصطبلحياً لؤلولويات عند األقدمين ،لكنو وجدىم مدركين
لمفيوم األولويات؛ أي تقديم األىم عمى الميم في طرائق

اىم
تفكيرىم وجزيئات فتاو .
لألولويات،

بد من تحديد تعريف
وان كان ال ّ
مستمد من التعريفات السابقة
فنقترح التعريف اآلتي وىو
ّ

تصرف يخدم البحث.
مع ّ
الم ْب ّنية عمى فيم
فااولويات :ىي تمك القاعدة َ
األنسب واألجدر من األعمال ،ومعرفة فاضل األعمال
بناء عمى العمم
ومفضوليا ،وراج حيا ومرجوحياً ،
بمراتبيا ،وبالواقع الذي يتطمبيا بغرض تحقيق أىم

المصالح بأخف األضرار ،ومعرفة النتائج التي يؤول
إلييا تطبيق تمك األعمال.

ييدف ىذا المبحث إلى عرض نماذج لمراعاة
األولويات في الشريعة اإلسبلمية م ن مصادرىا األصمية:
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،كما يذكر بعض

األمثمة في أقوال العمماء  .واالقتصار عمى بعض األمثمة
تفرضو طبيعة البحث ،إذ ليس اليدف ىو الحصر فيذا
يستمزم الكثير وانما حاولنا أن تكون األمثمة المختارة
كما يجب التنويو عمى أن

ه لم يتم التعرض

لبلختبلفات الفقيية في النماذج المذكورة

إذ ليست

الدراسة لذكر االختبلفات  ،وما ذكر من تعميقات العمماء
يوضح البحث فحسب.
كان مما ّ

المطلب األول  :نماذج من القرآن الكريم لمراعاة
األولويات
المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أنيا لم

بأوامر م طمقة مجردة عن اعتبار الزمان والمكان

تأت

واألشخاص ،فجميع األوامر والتوجييات كانت تأتي مع
إشارات واضحة إلى اعتبار ظروف التطبيق ،وتقرير
البديل الذي يتناسب مع حال المكمّف ،وىذا االعتبار
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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األولويات ،وىو منيج سار عميو ال

قرآن الكريم في

معالجة قضايا تقديم األولى ،األىم فالميم ومثالو ّبين في
االنتقال إلى
ـ
المحافظـة عمى الضروريات ثم
تحقيق الحاجيات فالتحسينيات.

لتؤصل مراعاة
وقد جاءت بعض اآليات
ّ
األولويات كمبدأ وفكرة عامة دون تخصيص لمسألة

الرآن الكريم مثل:
عامة وحكم جزئي ،وىي ُكثر في ق
َع َمى * َو َما
س َوتََولَّى * أ ْ
اءهُ ْاا ْ
َف َج َ
قولو تعالىَ  :ع َب َ
ُي ْد ِري َؾ لَعمَّ ُو َيَّزَّكى * أَو َي َّذ َّكر فَتَ ْنفَع ُو ّْ
َما َم ْف
الذ ْكَرى * أ َّ
ْ
َ
َ
ُ
َما
صدَّى * َو َما َعمَ ْي َؾ أَََّّل َيَّزَّكى * َوأ َّ
ْ
استَ ْغ َنى* فَأَ ْن َت لَ ُو تَ َ

شى *فَأَ ْن َت َع ْن ُو تَمَ َّيى 
س َعى* َو ُى َو َي ْخ َ
اء َؾ َي ْ
َم ْف َج َ
ٓٔ :عبس] والقصة من الشيرة بمكان ،فالسورة الكريمة

[ٔ-

تصور لنا مجمساً من مجالس رسول اهلل

المبحث الثاني :تأصيل األولويات

متنوعة.

لظروف تطبيق األوامر الشرعية ىو ما يسمى بمراعاة

 وىو يدعو

فيو إلى اهلل تعالى ،حريصاً عمى ىداية زعماء قريش ،إذ

جاءه ابن أم مكتوم ،وكان ضري اًر أعمى ،جاءه مقببلً،

فمما لم يمتفت إليو ،وعبس في وجيو عبسة الميتم بأمر
خطير وما ذاك إال لشدة حرصو عمى أولئك الزعماء،

نزلت ىذه السورة(ٕٕ).

فمم تكن ىذه اآليات مجرد تبيان لحقيقة كيف
ُيعامل فرد اً من الناس؟ كما ىو المعنى القريب لمحادث،
وانما ىي أبعد من ىذا ،وىي كيف يزن الناس كل أمور
يقدمون األَولى؟ ومن أين يستمدون القيم
الحياة ،وكيف ّ
التي يزنون بيا؟ وىذه القيم ىي التي يحددىا اهلل تعالى
ال المتعارف عمييا عند الناس(ٖٕ).

فيذه المعاتبة كانت بسبب التصرف بخبلف

األولى ،فكان االىتمام واالشتغال بأمر سؤال ابن أم
مكتوم عن اإلسبلم وأموره أَو لى من االشتغال بالكفار
واإلقبال عمى المدبر في الموازين اإلليية(ٕٗ).

وىناك آيات جاءت لتؤصل مراعاة األولويات عن
طريق مقارنة بين مسألتين فقييتين ومفاضمة األحكام

التي يفضل بعضيا بعضاً  ،مع إشارة واضحة إلى

اعتبار ظروف التطبيق لكل حالة  .فقد وردت بعض
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اآليات ا لقرآنية بأحكام فييا مجموعة من البدائل فكانت

األولى ،وتستثنى حالة رجحان مصمحة إقتداء اآلخرين

تفاضل بين األحكام وتقدم بعضيا عمى بعض ،وىي

بالمتصدق.

عمى قسمين:
لممفاضلة بين األعمـال
ـ
القسم األول :منيا ما ـكان
ـ
واظيار التفاوت بين مراتبيا.

القسم الثاني  :ما كان لممفاضمة بين البشر واظيار

التفاوت بين مراتبيم.
القسم األو ل :أدلة المفاضلة بين األعمال في القرآن
الكريم:
يقول العز بن عبد السبلم " :أمر اهلل تعالى بإقامة
مصالح متجانسة ،وأخرج بعضيا عن األمر إما لمشقة

مبلبستيا واما لمفسدة تعارضيا ،وزجر عن مفاسد متماثمة
الز جر ،إما لمشقة اجتنابيا واما
وأخرج بعضيا عن ّ
ويعبر عن المصالح والمفاسد بالقرآن
لمصمحة تعارضياّ ،

الضر ،والحسنات والسيئات؛
الشر ،والنفع و ّ
الكريم بالخير و ّ
ألن المصالح كميا خيور نافعات حسنات والمفاسد بأسرىا
(ٕ٘)

شرور ومضرات وسيئات "

 .فمؤلولويات بين األعمال

ثبلثة أنواع:
ٔ -األولويات في المصالح (تقديم خير الخيرين).

ٕ -األولويات في المصالح والمفاسد (تقديم المصمحة
عمى المفسدة).
ٖ -األولويات في المفاسد (تقديم أخف الضررين).
ٔ-ااولويات في المصالح (تقديـ خير الخيريف )

الص َدقَ ِ
ات
الشاىد ااوؿ قولو تعالى  :إِ ْف تُْب ُدوا َّ
اء فَ ُي َو َخ ْيٌر لَ ُك ْـ
وىا َوتُ ْؤتُ َ
فَِن ِع َّما ِى َي َوِا ْف تُ ْخفُ َ
وىا ا ْلفُقََر َ
ِ

ير
س ّْي َئ ِات ُك ْـ َوالمَّ ُو ِب َما تَ ْع َممُ َ
َوُي َكفُّْر َع ْن ُك ْـ م ْف َ
وف َخ ِب ٌ
[ٔ :ٕٚالبقرة] ،فاآلية فييا داللة عمى أن إسرار الصدقة

أفضل من إظيارىا؛ ألنو أبعد عن الرياء ،إال إذا ت رتب

عمى اإلظيار مصمحة راجحة من اقتداء الناس ،فيكون
أن إخفاء
إن اآلية عامة في ّ
أفضل من ىذه الحيثية ،ثم ّ
الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة وبذلك
يحصل الخير ورفع الدرجات،

()ٕٙ

فإخفاء الصدقة ىو

اج
ؽ َاي َة ا ْل َح ّْ
َج َع ْمتُ ْـ ِس َ
الشاىد الثاني قولو تعالى  :أ َ
و ِعمارةَ ا ْلم ِ ِ
ِ
آم َف ِبالمَّ ِو َوا ْل َي ْوِـ ْاْل ِخ ِر
َ ََ َ ْ
سجد ا ْل َحَراـ َك َم ْف َ
اى َد ِفي س ِب ِ ِ
وف ِع ْن َد المَّ ِو َوالمَّ ُو ََّل
َو َج َ
ستَُو َ
يؿ المَّو ََّل َي ْ
َ

يف  :ٜٔ[التوبة] ،وقد عمّق الشوكاني
َي ْي ِدي ا ْلقَ ْوَـ الظَّالِ ِم َ
عمى اآلية ُمبيناً أن ا هلل تعالى أنكر عمى من ساوى بين
ما كانت تعممو الجاىمية من األعمال التي صورتيا

صورة الخير ،وان لم ينتفعوا بيا ،وبين إيمان المؤمنين
وجيادىم في سبيل اهلل ،وقد كان المشركون يفتخرون

بالسقاية والعمارة ويفضمونيا عمى عمل المسممين ،فأنكر
صرح سبحانو بالمفاضمة بين الفريقين
اهلل عمييم ذلك ،ثم ّ
وتفاوت مراتبيم وعدم استوائيم فقال  " :ال يستوون عند

اهلل" ،ود ّل سبحانو بنفي االستواء عمى نفي الفضيمة التي
يدعييا المشركون  :أي إذا لم تبمغ أعمال الكفار إلى أن
تكون مساوية ألعمال المسممين فكيف تكون فاضمة

يدعون(.)ٕٚ
عمييا كما ّ

أن كبل األمرين
فبالنظر إلى ماىية الفعمين ،نجد ّ
لكن العمل المقترن باإليمان
طاعة وقربة إلى اهلل تعالىّ ،

المقدم دائماً ،وىذا ما يجب إعطاؤه األولوية في
ىو ّ
حياتنا ،فميما بمغت أعمال الكفار من األىمية فيي ببل
قيمة إذا ما قورنت ٍ
ٍ
ٍ
مؤمن باهلل واليوم
صادر عن
بعمل
اآلخر.

ٕ -ااولويات في المصالح والمفاسد (تقديـ المصمحة
عمى المفسدة)

ِ
وس ُك ْـ
الشاىد ااوؿ قولو تعالى َ  :وَّل تَ ْحمقُوا ُرُء َ
يضا أ َْو ِب ِو
ي َم ِحمَّ ُو فَ َم ْف َك َ
اف ِم ْن ُك ْـ َم ِر ً
َحتَّى َي ْبمُ َغ ا ْل َي ْد ُ
صي ٍاـ أَو ص َد َ ٍ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
س ٍؾ 
ؽ ة أ َْو ُن ُ
أَ ًذى م ْف َأرْسو فَف ْد َي ٌة م ْف َ ْ َ
[ :ٜٔٚالبقرة] ،جاء في سبب نزول ىذه اآلية "عن كعب
ابن عجرة أن رسول اهلل  رآه وقممو يتساقط عمى وجيو،

ىوامك ()ٕٛ؟" قال :نعم ،فأمره أن يحمق
فقال " :أيؤذيك ّ

وىو بالحديبية ،ولم يبين ليم أنيم يحمون بيا ،وىم عمى

طمع أن يدخموا مكة فأنزل اهلل الفدية ،فأمره رسول اهلل 
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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أن يطعم فرقاً

()ٕٜ

الشاىد الثاني قولو تعالى  :إَِّن َما َي ْفتَ ِري ا ْل َك ِذ َا
وف ِب ي ِ
وف * َم ْف
ات المَّ ِو َوأ ُْولَِئ َؾ ُى ْـ ا ْل َك ِاذ ُب َ
الَِّذ َ
يف ََّل ُي ْؤ ِم ُن َ َ
َّ ِ ِ
ِ ِ
ط َم ِئ ّّف
يم ِان ِو إََِّّل َم ْف أُ ْك ِرهَ َوَق ْم ُب ُو ُم ْ
َكفََر ِبالمو م ْف َب ْعد إ َ
ِب ِْ
يم ِ
ا ِم ْف
اف َولَ ِك ْف َم ْف َ
ص ْدًار فَ َعمَ ْي ِي ْـ َغ َ
ضٌ
شَر َح ِبا ْل ُك ْف ِر َ
اْل َ
ِ
ِ
يـ  :ٔٓٙ ،ٔٓ٘[النحل] ،ذكرت اآلية
المَّو َولَ ُي ْـ َع َذ ٌ
اا َعظ ٌ

بين ستة مساكين أو ييدي شاة أو

يصوم ثبلثة أيام "(ٖٓ) .فحمق الرأس من محظورات

اإلحرام ،ولكن إذا ما ترتبت المفسدة من مرض وأذى ،
قدمت المصمحة  ،وىي حمق الرأس

أي اإلخبلل في

ترتيب مناسك الحج  ،بغرض التيسير ورفع المشقة ،ففي
ىذه الحالة القيام بحمق الرأس مع الفدية

أولى من

أمرين وىما إما التمفظ بالكفر أو القتل دون ذلك ،وكما

المحافظة عمى المحظورات والتمسك بترتيب مناسك
الحج.
ضى أ َْو
الشاىد الثاني قولو تعالى َ  :وِا ْف ُكنتُ ْـ َم ْر َ
ِِ
ِ
عمَى سفَ ٍر أَو جاء أ ِ
ستُ ْـ ّْ
اء
َ ْ َ َ َ
َ
َح ٌد م ْن ُك ْـ م ْف ا ْل َغائط أ َْو ََّل َم ْ
س َ
الن َ
س ُحوا ِب ُو ُجو ِى ُك ْـ
يدا َ
اء َ
ص ِع ً
ام َ
ؼتََي َّم ُموا َ
َفمَ ْـ تَ ِج ُدوا َم ً
ط ّْي ًبا فَ ْ
ور  :ٖٗ[النساء] ،أخرج ابن
اف َعفُِّوا َغفُ ًا
َوأ َْي ِدي ُك ْـ إِ َّف المَّ َو َك َ
أبي حاتم عن مجاىد قولو :نزلت ىذه اآلية في رجل من
األنصار كان مريضاً ،ولم يستطع أن يقوم فيتوضأ ،ولم

النخعي،
يكن لو خادم يناولو .وأخرج ابن جرير عن إبراىيم ّ
قال :نال أصحاب النبي جراحة ،ففشت فييم ،ثم ابتموا

بالجنابة فشكوا لمنبي فنزلت "وان كنتم مرضى …"(ٖٔ).

فالمقارنة حاصمة بين طيارة أصيمة  :الوضوء ،وطيارة

بديمة :التيمم ،وتقرير البديل يجب أن يناسب حال المكمف،
واعتبار ظروف التطبيق ،فإذا كان الوضوء يترتب عميو
المشقة والحرج والمرض(مفسدة) ،والتيمم بديل مناسب لرفع
ىذه األمور (مصمحة) ،فالنتيجة ىي أولوية التيمم في ىذه
الظروف ،ىذه ىي المنيجية التي تعممنا إياىا اآلية
الكريمة.
ٖ -ااولويات في المفاسد (ارتكاا أخؼ الضرريف)

الشاىد ااوؿ قولو تعالى :إَِّن َما َحَّرَـ َعمَ ْي ُك ْـ ا ْل َم ْيتَ َة
ير وما أ ِ
َّـ َولَ ْح َـ ا ْل ِخ ِ
اضطَُّر
ُى َّؿ ِب ِو لِ َغ ْي ِر المَّ ِو فَ َم ْف ْ
نز ِ َ َ
َوالد َ
ِ
ٍ
َّ
ور
َغ ْي َر َب ٍ
اغ َوََّل َعاد فَ ََل إِثْ َـ َعمَ ْيو إِ َّف الم َو َغفُ ٌ
َر ِحيـ :ٖٔٚ[البقرة] ،أي من دعتو الضرورة إلى تناول شيء

من المحرمات المذكورة من غير ميل ورضاً منو ،ومع
يسد
انتفاء البغي والعدوان في األكل؛ فمو أن يأكل بما ّ
رمقو ،ليحافظ عمى حياتو وهذا مقصد ضروري.
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مر ،فكبل األمرين مفسدة  ،فأما فوات
يقال :أحبلىما ّ
النفس فمفسدة أعظم من مفسدة التمفظ بالكفر مكرىاً،

وىذا ما قرره العمماء" ،فإجراء كممة الكفر عمى المسان

مفسدة ،لكنو جائز بالحكاية واإلكراه إذا كان قمب المكره
مطم ئناً باإليمان؛ ألن حفظ الميج واألرواح أكمل
ٍ
بكممة ال يعتقدىا الجنان ،وقد
مصمحة من مفسدة التمفظ
نزلت ىذه اآلية في عمار بن ياسر ،فقد أعطاىم ما
(ٕٖ)

أرادوا بمسانو مكره اً"

فأخف ا لضررين التمفظ بالكفر

والنجاة من القتل.

القسـ الثاني :أدلة المفاضمة بيف البشرفي القرآف الكريـ
يتساوى الناس جميعاً في النسبة الطينية ،وىم في

فضل اهلل تعالى في
درجة واحدة ميما كان نسبيم ،ولكن ّ
بعض اآليات الكريمة بعضيم عمى بعض بتقواىم
وطاعتيم لو ولرسولو

 وىو أصل كل تفاوت بين

البشر ،فإذا كانت طبيعة اإلنسان تسعى دائماً إلى نيل

أعمى الدرجات والحصول عمى األفضمية واألسبقية في

كل المجاالت ،فإنو يسعى إلى تحصيل معيار التفاضل،

وىو ثابت ال يتغير ،ىذا المعيار تُبينو اآليات اآلتية :
ِ
اا
الشاىد ااوؿ قولو تعالى  :ثَُّـ أ َْوَرثَْنا ا ْلكتَ َ
ظِ
اؿ ٌـ لِ َن ْف ِس ِو َو ِم ْن ُي ْـ
طفَ ْي َنا ِم ْف ِع َب ِاد َنا فَ ِم ْن ُي ْـ َ
اص َ
الَِّذ َ
يف ْ
ؽ ِبا ْل َخ ْير ِ
ِ
ات ِبِإذ ِ
ْف المَّ ِو َذلِ َؾ ُى َو
سا ِب ٌ
ُم ْقتَص ٌد َو ِم ْن ُي ْـ َ
َ

ض ُؿ ا ْل َك ِبير  :ٖٕ[فاطر] ،قيل إن التقسيم في ىذه اآلية
ا ْلفَ ْ
راجع إلى أمة سيدنا محمد  وقيل إ نو راجع إلى العباد
وقد كثرت األقوال في تحديد ىذه الفئات،

والذي يع نينا

أن البشر عمى درجات ،وىم في ىذه اآلية ثبلث
منيا ّ
فرق ،تفاضمت أعماليم ،ك ّل لو منزلتو ،فيناك الظالم
السابق بالخيرات ،فاهلل تعالى
وىناك المقتصد ،وىناك ّ
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ذكر أنيم متفاوتون عنده بالقُرب وان كانوا متساوين في
مبني عمى العمل
أصل الخمقة ،وأساس التفاوت
ّ

والتقوى(ٖٖ).

ُّيا َّ
اس إَِّنا
الشاىد الثاني قولو تعالى َ :يا أَي َ
الن ُ
وبا َوقَ َب ِائ َؿ ِلتَ َع َارفُوا
َخمَ ْق َنا ُك ْـ ِم ْف َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْـ ُ
ش ُع ً
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
:ٖٔ[
يـ َخ ِبير
إ َّف أَ ْك َرَم ُك ْـ ع ْن َد المو أَتْقَا ُك ْـ إ َّف الم َو َعم ٌ
الحجرات] ،يقول تعالى مخبراً الناس أنو خمقيم من ٍ
نفس

واحدة ،وىما آدم وحواء  -عمييما السبلم -وجعميم شعوباً

وىي أعم من القبائل ،فجميع الناس متساوون ،وانما

يتفاضمون باألمور الدينية وىي طاعة اهلل ومتابعة رسولو

 أي :بالتقوى ال باألحساب (ٖٗ) .واهلل تعالى فاضل بين
وقدم بعضيم عمى بعض فاألولى واألحسن عنده
البشر ّ
ىو األتقى.

المطلب الثاني  :نماذج من السنة النبوية لمراعاة
األولويات
بانتقالنا إلى سنة رسول اهلل  نجد معنى مراعاة

األولويات مبثوثاً في كثير من المواقف واألوامر

والتوجييات التي تمقاىا الصحابة  وفيموا منيا ترتيب

األولى .فنجد فييا ج ممة من المعايير لبيان األفضل
واألحب إلى اهلل تعالى من األعمال والقيم والتكاليف،

وبيان ما بينيا من تفاوت كبير  .وفي الجانب المقابل
وضعت معايير لبيان األعمال السيئة ،كما بينت تفاوتيا
عند اهلل من كبائر وصغائر ومكروىات وشبيات،
وذكرت أحياناً بعض النسب بين األعما ل ،وحذرت من
أعمال أكثر ش اًر مما سواىا.

ومن استقراء األحاديث الشريفة نجد أن لمراعاة

إماطة األذى عن الطريق "(ٖ٘)َ .نّبو  عمى أن لئليمان
شعباً أفضميا  :التوحيد المتعين عمى كل فرد والذي ال

 :ما

صحتو ،وأدناىا
يصح شيء من الشعب إال بعد ّ
ُيتوقع ضرره بالمسممين من إماطة األذى عن طريقيم،

وبقي بين ىذين الطرفين أعداد كثيرة من الشعب ترك

رسول اهلل  لمعقول السميمة البحث عنيا ،ولو حاول
وشّدة
المجتيد تحصيميا بغمبة الظـ ّن ـ
التتبع ألمكنو ذلك.
الكتاب
وقد قام النووي بعممية إحصائية لما في ـ

من خصال الخير  ،فوجدىا تنقص عن السبعين ،ولما
في السنة النبوية فوجدىا كذلك ،وجمع ما في القرآن وما
في السنة فوجدىا تزيد عن ذلك ،فعرف أن المقصود

ليس عين العدد(.)ٖٙ

صح عن أبي ىريرة  أن رسول
الحديث الثاني ّ :
أي العمل أفضل؟ فقال  " :إيمان باهلل
اهلل ُ سئلّ :
ورسولو" ،قيل  :ثم ماذا؟ قال  " :الجياد في سبيل اهلل "،
()ٖٚ

قيل :ثم ماذا؟ قال" :حج مبرور"

.

وقد كثرت األحاديث النبوية في مثل ىذا السياق،
فكانت األسئمة عن أي العمل أفضل؟ وأييا خير؟ وأييا
أحب إلى اهلل ورسولو؟ ولم تكن اإلجابة واحدة بل

متعددة ،واالختبلف قد يعود إلى ا ختبلف أحوال السائمين
وظروفيم ،وقد أعمم رسول اهلل  كل قوم بما يحتاجون
إليو ،أو بما ليم فيو رغبة ،أو بما ىو الئق بيم ،أو
الختبلف األوقات وما يتناسب معيا .

ونجد الحديث الشريف ُيعطي األولوية لئليمان ،ثم

األولويات بين األعمال ثبلثة أنواع ىي  :األولويات في

الحج  ،وفي حديث آخر عن عبد اهلل بن
الجياد ،ثم ّ
مسعود قال :سألت رسول اهلل  :أي العمل أفضل؟ قال:

في المفاسد.

ثم أي؟ قال ّ " :بر الوالدين "،
"الصبلة لوقتيا " ،قال  :قمتّ :
ثم أي  :قال " :الجياد في سبيل اهلل " ،فما تركت
قمتّ :

المصالح ،واألولويات في المصالح والمفاسد ،واألولويات
ٔ -ااولويات في المصالح (أولوية خير الخير يف في
السنة النبوية)

الحديث ااوؿ :عن رسول اهلل  أنو قال" :اإليمان

بضع وسبعون شعبة  :أعبلىا ال إلو إال اهلل ،وأدناىا
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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()ٖٛ

عميو(.)ٖٜ

عاء
أستزيده إال إر ً
فيذا الحديث يقرر إعطاء األولوية لمصبلة لوقتيا،

وبر الوالدين ثانياً ،والجياد ثالثاً ،وما اختبلف الترتيب
ّ
إال ويرجع ألحد األسباب السابقة.
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النبي  يستأذنو في
الحديث الثالث :جاء رجل إلى ّ
أحي والداك؟" قال :نعم ،قال رسول
الجياد ،فسألو النبيٌّ " :ي
(ٓٗ)
يبين فضل تعظيم
اليو " ففييما فجاىد "  .والحديث ّ

ي فضل بعضيا عمى بعض،
البر َ
الوالدين ،وأن أعمال ّ
البر عمى الجياد وتوقفو عمى إذن
وفي ىذا الحديث تقديم ّ
يبر والديو مع و فور حقيما عميو كان
الوالدين ،ومن لم َّ

(ٔٗ)
البر وأنو
لغيرىما أق ّل ب اًر  .والحديث دليل لعظم فضيمة ّ
آكد من الجياد في حال السائل ،وفيو حجة لما قالو

العمماء :أنو ال يجوز الجياد إ

ال بإذنيما إن كانا

(ٕٗ)
فبر
مسممين،
وىذه اإلجابة مبلئمة لحال السائلّ ،
العدو،
قدم عمى الجياد إذا كان الجياد في ببلد
الوالدين ُم ّ
ّ
أما إذا كان العدو قد غ از ببلد المسممين ،فالجياد فرض

االستئذان
.
عين عمى كل مسمم ،وال يجب فيو
بوب
وقد ّ

النووي ألحاديث رواىا مس

لم في

صحيحو من ىذا النوع فقال  " :باب بيان تفاضل اإلسبلم
(ٖٗ)

أو أي أموره أفضل" ،

ذكر فيو أن رجبلً سأل رسول

اهلل  :أي اإلسبلم خير؟ قال  " :تطعم الطعام وتُق أر

السبلم عمى من عرفت وعمى من ال تعرف "(ٗٗ) .وفي
أي المسممين خير ،قال ":من َسمِم
رواية أخرى ُّ " :
المسممون من لسانو ويده"(٘ٗ).
أي
وقد ذكر العمماء أن معنى الرواية األولى ُّ :

خصالو وأموره وأحوالو أفضل ،وقالوا  :وقع االختبلف في
الجواب من خير المسممين الختبلف حال السائل

والحاضرين ،فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء
أىم لِما حصل من
السبلم واطعام الطعام أكثر و ّ
إىماليما والتساىل في أمورىما ونحو ذلك ،وفي الموضع
الكف
اآلخر كان
ّ
أفضل(.)ٗٙ

عن إيذاء المسممين بالقول والفعل

واألحاديث في ىذا الباب كثيرة ،و يرى الباحث أن

أغمب األحاديث التي تكون

بصيغة ا ألحاديث السابقة

البر كثيرة وىي ذات منزلة رفيعة
تدل عمى أن أعمال ّ
عند اهلل  ،وذات داللة واضحة عمى مبدأ األولويات
فأعبلىا فرض العين ،فالمستحب فالمباح وىكذا.
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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إال أن بعض الناس يقع في خمل ترتيب األَ

ولى

البر والخير؛ ألنيم يظنون أنيا
خاصةً في أعمال ّ
يفرقون بينيا وليذا
بالدرجة نفسيا ،وليا األجر ذاتو ،فبل ّ
يضيع عمييم األجر الكبير.

الحية لنماذج اإلخبلل في مراعاة
ومن الصور ّ
األولويات في واقعنا التبرع باألموال الطائمة لبناء
المساجد في ٍ
بمد تكثُر مساجده ،مع وجود الحاجة ليذه

األموال في أعمال خير أخرى  .أو القيام بالحج والعمرة

البلدان
ىناك من ـ
عشرات المرات  ،مع أن ـ

المسممة المجاىدة من تحتاج إلى اليسير من تكمفتيا.

ٕ -ااولويات في المصالح والمفاسد (أولوية المصمحة
عمى المفسدة).

الحديث ااوؿ  :عن جابر قال  :خرجنا في سفر

فشجو
فأصاب رجبلً منا حجر ّ

()ٗٚ

في رأسو ،ثم احتمم

فسأل أصحابو فقال  :ىل تجدون لي رخصة في التيمم،

فقالوا :ما نجد لك رخ صة وأنت تقدر عمى الماء،
فاغتسل فمات ،فمما قدمنا إلى النبي

 أُخبر بذلك،

فقال " :قتموه قتميم اهلل ،أال سألوا إذ لم يعمموا ،فإنما شفاء
العي السؤال ،إنما يكفيو أن يتيمم ويعصر أو يعصب
ّ
عمى جرحو خرقة ثم يمسح عمييا ،ويغسل سائر

جسده"(.)ٗٛ

والحديث دا ّل عمى جوا ز العدول إلى التيمم خشية
خاف
الضرر ،فالمرض الذي يباح لو التيمم ىو الذي ُي ُ
فيو فوات الروح أو فوات بعض األعضاء لو استعمل

الماء(.)ٜٗ

توضح سوء الفيم لؤلولويات ،فعند سؤال
فالقصة ّ
الرجل أصحابو ىل يصمح في حالو التيمم أو االغتسال،
كان حكميم باالغتسال لعمّة وج

لمتيمم ،فمما رجعوا إلى رسول اهلل

ود الماء فبل حاجة

 أوضح ليم أن

المقارنة يجب أن تحصل بين  :االغتسال والتيمم في
حالة المرض أو خوف فوات النفس ،فالتيمم يؤدي إلى
مصمحة وىي الحفاظ عمى النفس ،واالغتسال يؤدي إلى
مفسدة الضرر وفوات النفس  .فاعتبار رخصة التيمم
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مقدمة عمى واجب الغسل لمتطير من الجنابة عند
ّ
المرض .و في الحديث إشارة صريحة إلى وجوب التفقو
لعامة الناس واال لما دعا عمييم رسول اهلل 
باألولويات ّ
بسبب فتواىم بغير عمم.
أخؼ الضرريف)
ٖ -ااولويات في المفاسد (أولوية ّ
الحديث ااوؿ :عن أنس بن مالك أن أعرابياً بال
رسول اهلل " :ال
إليه ،فقال ـ
فقاموا ـ
في المسجد ،ـ

تزرموه"(ٓ٘) ،ثم دعا ٍ
فصب عميو(ٔ٘).
بدلو من ماء،
ّ
النبي  عمى أصحابو  -رضوان اهلل
ولم ينكر ّ

عمييم -فعميم ،ولم يقل ليم لم نييتم األعرابي ،بل أمرىم

بالكف عنو لدفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرىما(ٕ٘).
ّ
فمو قمنا بمقارنة سريعة لموصول إلى الحكم بأولوية
التالي
:
أحد األمرين عمى اآلخرفستكون عمى النحو

 لو تُرك الصحابة ينيونو عن فعمو فقطع بولو ،فماالنتائج المترتبة عمى ذلك؟
جراء ذلك.
أوَّلً :احتمال حدوث داء في بطنو ّ
ثانياً :لنجس بدنو وثيابو أو مواضع أخرى من المسجد.

أما القيام بتركو وعدم زجره فنتيجتو واحدة  :وىي
ّ
حصول المنيي عنو بتنجيس موضع واحد من المسجد.
فاألولوية تكون لدفع أعظم المفسدتين ،وارتكاب
أخف الضررين وىي تركو ومعالجة فعمو بتطيير

النجاسة ،وىذا ىو خيار رسول اهلل  إذ أمر ٍ
بدلو من

ماء لتطيير مكان النجاسة.

الحديث الثاني  :عن عبد اهلل بن مسعود قال ":

قمت يا رسول اهلل  :أي الذنب أعظم؟ قال  :أن تجعل هلل
ثم أي؟ قال  :أن تقتل ولدك خشية
ّ
نداً وىو خمقك قمت ّ :
ثم أي؟ قال  " :أن تزاني حميمة
أن يأكل معك قمت ّ :
جارك"(ٖ٘).

والحديث د ّل عمى أن بعض الذنوب أعظم من
بعض ،فإذا كانت الذنوب الثبلثة المذكورة عمى ترتيبيا
في العظم فيناك ذنوب أخرى قد تساوي ما ُذكر في

التقدير ،أو تكون ىي أعظم من تمك المذكورة ،ولكن
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قُصد باألعظم ما تكثر مواقعتو ،ويظير االحتياج إلى
بيانو في ذلك الوقت(ٗ٘).
وال يمتنع أن يكون الذنب أعظ م من غيره ،وبعض
أفراده أعظم من بعض ،فيو عمى درجات ومستويات،
فأعبلىا الكفر ،وأدناىا المكروه تنزيياً ،حتى الكفر عمى
اق ،
النف
رك وكفر ـ
الش
درجات فمنو كفر اإللحاد وكفر ـ

وغيرىا ،وكذلك الصغائرفيي أيضا عمى مراتب.

المطلب الثالث  :نماذج من أقوال العلماء في مراعاة
األولويات

اىتم العمماء بموضوع مراعاة األولويات وجوىرىا-

وان لم يذكروىا اسماً -وألمحوا إلى أىميتيا في الشريعة
اإلسبلمية ،فكثرت أقواليم وفتاواىم وتعميقاتيم عمى

السنة
األوامر والتوجييات التي وردت في القرآن الكريم و ّ

النبوية الشريفة ،والتي تنبع بوضوح من فك رة األولويات

وتعد شواىد عمى وجودىا.
ّ
وىذه األقوال تعمل عمى توضيح ما سبق من
اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة بصيغة قواعد ترشد

الخمق لما بو صبلحيم ،وتُحفظ بيا ِّ
النسب الشرعية
بأسرىا .والعمماء الذين ُعنوا بموضوع مراعاة األولويات

ُكثر ،وأقواليم ىي التي تدل عمى ذلك من خبلل استقراء
كتبيم ومؤلفاتيم ،ومن ىؤالء العمماء  :الغزالي ،والعز بن
عبد السبلم ،وابن تيمية ،وابن القيم ،وابن الجوزي،
والشاطبي ،وغيرىم .ويكتفي الباحث ىنا بذكر ثبلثة
نماذج من أقوال العمماء ىي  :بعض أقوال لمعز بن عبد
السبلم ،وابن تيميو ،وابن الق يم ،وسيتم انتقاء بعضيا

لمداللة عمى الموضوع.
أوَّلً :العز بف عبد السَلـ (تٓٙٙى).

عد العز بن عبد السبلم من أوائل من أشار إلى
ُي ّ
(٘٘)
عمم المقاصد  ،ومن أبرع من تكمم في مراعاة

األولويات خاصةً في كتابو القواعد الكبرى أو قواعد

األحكام في مصالح األنام ،وقد قال في مقدمة كتابو :

"الغرض بوضع ىذا الكتاب بيان مصالح الطاعات
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والمعامبلت وسائر التصرفات ،ليسعى العباد في كسبيا،
وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئيا ،وبيان
مصالح المباحات ليكون العباد عمى خبرة منيا ،وبيان ما
يؤخر من بعض
ّ
يقدم من المصالح عمى بعض ،وما ّ
المفاسد عن بعض ،مما يدخل تحت إكساب العباد دون
إليو(.)٘ٙ
ما ال قدرة ليم عميو ،وال سبيل ليم "

فصول ـ
ومن اطمع عمى ـ
الكتاب يجد أن قسمـاً

يخص مراعاة األولويات مثل:
كبي اًر منيا
ّ
تفاوتيما
.
تعرف بو المصالح والمفاسد وفي
 فصل فيما ُ

 فصل في تفاوت رتب األعمال بتفاوترتب المصالح.
 فصل تقسيم المصالح والمفاسد.
تبين رتب األعمال
وغيرىا من الفصول التي ّ
وتقديميا وتأخيرىا ،وكل فصل يحوي مجموعة من

فصل وتوضح مبدأ مراعاة األولويات،
الجزئيات التي تُ ّ
وليذا سيقوم الباحث بانتقاء بعض األقوال الموجودة في
الكتاب.
الشاىد ااوؿ

قولو " :أما مصالح الدارين

ومفاسدىما في رتب متفاوتة ،فمنيا ما ىو في أعبلىا،

عرف لنا أعمى
ىي مصالح ،والمنييات ىي مفاسد ،كما ّ
مرتبة في المصالح بأنيا ما ك ان من األعمال
ِّ
محصبلً

وعرف
ألحسن المصالح ،وعمييا نقيس المراتب األخرىّ ،
المرتبة العميا في المفاسد بأنيا ما حصل أرذل األعمال

وعمييا نقيس ما دونو.
الشاىد الثاني قولو " :فمن وفّقو اهلل تعالى لموقوف
عمى رتب المصالح َعرف فاضميا من مفضوليا،

ومقدميا من مؤ ّخ رىا ،وقد يختمف العمماء في بعض رتب
ّ
المصالح ،فيختمفون في تقديميا عند تَع ّذر الجمع،
وكذلك من وفّقو اهلل لمعرفة رتب المفاسد ،فإنو يد أر
أعظميا بأخفيا عند تزاحميا وقد يختمف العمماء في

بعض رتب المفاسد ،فيختمفون فيما ُيد أر منيا عند تع ّذر
دفع جميعيا"(.)٘ٛ

ُيشير العز بن عبد السبلم إلى ما يأتي:
 -ضرورة مراعاة األولويات ومن عرف ىذا األمر فيو

عز وجل ،فيستطيع تقديم الفاضل عمى
بتوفيق من اهلل ّ
المفضول ،ويد أر أعظم المفاسد بأخفيا.

 حاالت التزاحم تُنشئ ىذه الضرورة ،ويترتب عمى ذلكاختبلف العمماء في التقديم والتأخير وقد يرجع ىذا

ومنيا ما ىو في أدناىا ،ومنيا ما يتوسط بينيما  ،وىو
ٍ
منقسم إلى متف ٍ
ٍ
مأمور بو ففيو
ومختمف فيو ،فكل
ق عميو

إلى اعتبار ظروف التطبيق ومكانو وزمانو.

محصبلً ألحسن المصالح فيو أفضل األعمال ،وما كان
ِّ

معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدىما ُيبنى في
األغمب عمى ما يظير من الظنون "( ،)ٜ٘عمى أن

منيي عنو ففيو
مصمحة في الدارين أو أحدىما ،وكل
ٌ
كان من األكساب
مفسدة فييما أو في إحداىما ،فما

 -يؤكد في موضع آخر بقولو  " :بأن االعتماد في جمب

محصبلً ألقبح المفاسد فيو أرذل األفعال"(.)٘ٚ
منيا
ِّ

الظن ،كما أن أىل
مبني عمى غمبة ّ
الحكم باألولوية ّ
الظن ،فالبشر
بناء عمى غمبة
الدنيا يتصرفون ً
يأخذون الدواء لعميم يشفون ويبرؤون ،ومعظم ىذه

ولو قمنا بتحميل كبلم العز بن عبد السبلم لوجدناه

يقسم مراتب المصالح والمفاسد إلى قسمين  :األول في
ّ
ُّ
الدنيا ،والثاني في اآلخرة ،وكل قسم يق ّسم إلى ثبلثة

الظنون صادق ،فاعتمد عمييا ألن الغالب صدقيا

مراتب:

 -المرتبة العميا.

 المرتبة المتوسطة. المرتبة الدنيا.وىذه المراتب لممصالح ،وثبلث غيرىا لممفاسد .وقد

عند قيام أسبابيا.
الشاىد الثالث قولو" :تنقسم المصالح والمفاسد إلى
وجل ،و ُكثر ٍّ
نفيس وخسيسٍّ ،
وخفي،
وجمي
وقل،
ودق ّ
ّ
ّ
وآجل أخروي ،وعاجل دنيوي ،والدنيوي منقسم إلى متوقّع
وواقع ،ومختمف فيو ومتفق عميو ،وكذلك ترجيح بعض

عرف لنا ما ىي المصمحة ،وما ىي المفسدة ،فالمأمورات
ّ
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بد من وجود حاالت
األمور ال تجري بسيولة بل ال ّ
التعارض حيث قال " :فالتعارض إما بين حسنتين ال

المصالح عمى بعض ،وترجيح بعض المفاسد عمى

بعض ،وتقسم إلى المتفق عميو ،والمختمف فيو"(ٓ.)ٙ

يمكن الجمع بينيما فتقدم أحسنيما بتفويت المرجوح ،واما

وقد أوضح أيضاً أن من أخذ بمبدأ الحيطة بالتزام

بين سيئتين ال يمكن الخمو منيما فيدفع أسوأىما باحتمال

المتفق عميو واجتناب المختمف فيو فقد نال صبلح الدنيا
واآلخرة ،وذكر أن الناس في معرفة األولويات ثبلثة :ىم

أدناىما ،واما بين حسنة وسيئة ال يمكن التفريق بينيما؛

العامة :ويعرفون قسماً من المصالح والمفاسد ويعممون
ّ
عمى ترجيح األفضل بحدود عمميم.

مستمزم لترك الحسنة؛ فيرجح األرجح من منفعة الحسنة

بل فعل الحسنة مستمزم لوقوع السيئة وترك السيئة
(ٕ)ٙ

ومضرة السيئة"،

يقسم األولويات إلى ثبلثة
وىو بذلك ّ

الخاصة :ينفردون بقسم ال تعرفو الفئة األولى ،فيقومون
ّ
بالترجيح عمى نطاق أوسع.

أقسام:

الخاصة :وفّقيم اهلل تعالى لموقوف عمى الخفي من
خاصة
ّ
ّ
تعرفو الفئات السابقة
الترجيح ،فيم يعرفون ما ال

ق ّدم
- 1األولويات بين المصالح  :أي بين حسنتين فتُ َ
أحسنيما ،ومثالو تقديم الواجب عمى المستحب ،أو تقديم

وعمميم والحقيقة أن كتاب العز
.
الختصاصيم وسعة فقييم

نفقة األىل عمى نفقة الجياد.

أمثمتو
األولويات وتبمورىا في ذىنو ،سواء في أقوالو أو .

- 2األولويات بين المفاسد  :أي بين سيئتين فتُدفَع
أسوأىما ،ومثالو تقديم السفر لممرأة المياجرة ببل محرم

ثانياً :ابف تيمية (ٕٚٛى).

عمى بقائيا بدار الحرب.

بن عبد السبلم كمو شواىد دالة عمى وضوح مراعاة

لُقّب أحمد بن تيمية بشيخ اإلسبلم ،فيو إمام عصره
وعالم أمتو ،وكانت لو المؤلفات الكثيرة؛ التي جمعت أغمب

اء
العموم النافعة والمتنوعة بأسموب واضح سديد المنيج سو ً
في عموم النقل أم العقل ،وعموم األخبلقِ ،
وح َكم األحكام،

- 3األولويات بين المصالح والمفاسد  :أي بين حسنة
وسيئة فيرجح األرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة ،
ومثالو شرب الخمر لمدواء(ٖ.)ٙ

الشاىد الثاني قولو " :فتفطّن لحقيقة الدين ،وانظر

توسعو في
و ّ
الرد عمى الفرق الضالة ،باإلضافة إلى ّ
الحديث عن مسائل المقاصد والوسائل والمصالح والمفاسد،

ما اشتممت عميو األفعال من المصالح الشرعية

فكانت أقوالو المتناثرة في كتبو بيذه المواضيع مادةً عمميةً
ُيعتمد عمييا في ىذه الدراسة ،وقد قام الباحث بانتقاء

المنكر ،حتى ِّ
تقدم أىميا عند االزدحام ،فإن ىذ ا حقيقة

بعض الشواىد من كتب ابن تيمية لمداللة عمى موضوع

مراعاة األولويات ومنيا:
الشاىد ااوؿ يقول ابن تيمية " :إن الشريعة جاءت

بتحصيل المصالح وتكميميا وتعطيل المفاسد وتقميميا،

الشرين ،وتحصيل أعظم
وشر ّ
وأنيا ترجح خير الخيرين ّ
المصمحتين بتفويت أدناىما وتدفع أعظم المفسدتين

باحتمال أدناىما"(ٔ.)ٙ

يكون مفيوماً لمراعاة األولويات،
وكبلمو ىذا ّ
فيصمح أن يستخمص منو تعريفاً اصطبلحياً ،كما أنو

والمفاسد؛ بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب
العمم بما جاءت بو الرسل ،فإن التمييز بين جنس

المعروف وجنس المنكر ،أو جنس الدليل وغير الدليل

يتيسر كثي اًر ،فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب
الدليل؛ بحيث َّ
يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين ،وينكر
أنكر المنكرين ،ويرجح أقوى الدليمين؛ فإنو ىو خاصة

العمم اء بيذا الدين"(ٗ.)ٙ

ُي ّبين كبلم ابن تيمية األمور اآلتية:
 أىمية معرفة األولويات وأنو أصل ىام في الشريعةاإلسبلمية فيو ُيوصل لحقيقة الدين ،وىو حقيقة العمم
الذي جاءت بو الرسل.

أصل عام في الشريعة اإلسبلمية وقد أوضح بعدىا أن
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 األفعال جميعيا ليا مراتب ودرجات ،وتط أر عميياحاالت التزاحم والتعارض فنحتاج

معصية ،ألن فييا فوات فعل الحسنات ،وزوال طاعة

لمعرفة األولويات

وذلك بمعرفة مراتب المعروف ،ومراتب المنكر حتى

اهلل وطاعة رسولو .
 -فعل فيو منكر أكثر من المعروف ،حكمو

نقدم األىم عمى الميم.

بالمعروف القليل معصية ومنكر ،والنيي عن المنكر

يقسم ابن تيمية الناس في معرفة األولويات إلى
 ّقسمين:
القسم األول عامة الناس  :وىم الذين عندىم قسم
من معرفة مراعاة األولويات وال يطمعون إال عمى
الظاىر واليسير منيا ،أي يعرفون جنس المعروف

وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل.

صموا بمعرفتيم
القسم الثاني العمماء  :وىم الذين َح ّ
وعموميم القسم السابق باإلضافة إلى ما خفي عمى العامة
من معرفة الدقائق؛ وذلك ب

تمييز مراتب المعروف

والمنكر ،فيعرفون بالضبط أعرف المعروفين وأنكر

المنكرين ،كما يستطيعون فحص األدلة وتمييز أقواىا
أنفع
أدق و .
وبيذا يكون حكميم بالداللة عمى األولوية ّ
الشاىد الثالث قولو" :فإذا كان المعروف أكثر أمر

بو ،وان استمزم ما ىو دونو من المنكر ،ول م َينو عن
المنكر وان استمزم تفويت معروف أعظم منو؛ بل يكون
ٍ
الصد عن سبيل اهلل ،فالسعي في
حينئذ من باب
النيي
ّ
زوال طاعتو وطاعة رسولو زوال فعل الحسنات ،وان

كان المنكر أغمب نيى عنو وان استمزم فوات ما ىو
دونو من المعروف ،ويكون األمر بذلك المعروف
المستمزم لممنكر

 :األمر

الزائد عميو أم اًر بمنكر وسعياً في

معصية اهلل ورسولو ،وان تكافأ المعروف والمنكر

المتبلزمان لم يؤمر بيما ولم ُينو عنيما"(٘.)ٙ
قعد ابن تيمية لصورة من صور اختبلط
ُي ّ
األولويات وىي  :أن الفعل الواحد يختمطو مصمحة

ومفسدة في ٍ
آن واحد وتتساويان ،ففي ىذه الحالة يحمّل
ويقارن بين أركانو كالتالي:
ابن تيمية الفعل ُ
 -فعل فيو معروف أكثر من المنكر ،حكمو

 :األمر

بالمعروف واجب ،والنيي عن المنكر الذي فيو

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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واجب.

 فعل تكافأ فيو المعروف والمنكر ،حكمو :التوقف.وقد ّبين ابن تيمية سبب وجود مثل ىذه المسائل
في موضع آخر ،حيث ذكر أن باب التعارض واسع
يقل فيو
جداً ،وتكثر مسائمو في المكان والزمان الذي ّ
لسنة رسول اهلل  ،فالعبلقة طردية بينيما،
اتّباع الناس ّ
فكمما زاد نقص اإلتباع ازدادت ىذه المسائل ،األمر

الذي يؤدي إلى وجود أسباب الفتنة(.)ٙٙ

وىذا كما نعرف حال أمتنا ،فكثرة المسائل

المختمطة ليس في األحكام الشرعية فحسب بل في
الواجبات اليومية ،وعدم القدرة عمى تقرير البديل
المناسب ح تى في أبسط األمور ىو دليل قوي عمى أن

زمننا نقصت فيو آثار النبوة إلى ٍّ
حد كبير.

القيـ (ٔ٘ٚى)
ثالثاً :ابف ّ
كثرة التقسيمات وتعداد األصناف واألنواع ىي من
السمات الغالبة عمى كتب ابن القيم فالكفر لو أنواع،

والجياد لو مراتب ،والعبادات والنعم والمعرفة والذ

كر

والتوكل والسعادة وغيرىا من الطاعات أو المعاصي فميا
مراتب وأقسام ،وحتى البشر ىم أنواع وأصناف

 .فمن

النسب في
ضبطت لديو ّ
عرف ىذه األنواع والمراتبُ ،
يميزون الفروق الدقيقة بين األحداث
األعمال وكان ممن ّ
واألشخاص ،وبالتالي تتبمور قضية مراعاة األولويات

عنده.
ومن الشواىد الدالة عمى مراعاة األولويات عند
القيم ما يأتي:
ابن ّ
الشاىد ااوؿ قولو":ومن أصول الشريعة أنو إذا

تعارضت المصمحة والمفسدة قُ ِّدم أرجحيما والضرر إنما

ُنيي عنو لما فيو من الضرر بيما أو بأحدىما ،وفي
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من

ضرر أعظم
المنع مما يحتاجون إليو من البيع
ٌ
ضرر المخاطرة؛ فبل يزيل أدنى الضررين بأعبلىما بل

االقتصار عمى نماذج معينة ،فالكثير من العمماء قد
عمل عمى إيضاح فكرة مراعاة األولويات.

قاعدة الشريعة ضد ذلك ،وىو دفع أعمى الضررين

باحتمال أدناىما"(.)ٙٚ

وبالنظر إلى كبلمو تُستنبط الفوائد اآلتية:
 مراعاة األولويات من أصول الشريعة اإلسبلمية وىذاثابت باتفاق.

()ٙٛ

 -بيع الغرر

مثال عمى تعارض المصمحة والمفسدة،

المبحث الثالث :كيفية تحديد األولويات
المحددات ا لتي
قدم ىذا ا لمبحث خبلصة ألىم
ّ
ُي ّ
المحددات ىي:
ُيرجع إلييا عند التزاحم ،وىذه
ّ
أوَّلً :معرفة مقاصد الشريعة واْللماـ بيا
المقاصد لغةً  :جمع ِ
مقصد وىو استقامة الطريق،
(ٕ .)ٚواصطبلحاً:

فقدم أرجحيا وىو حرمة ىذا البيع لما فيو من المفسدة،
ّ

أو االعتماد ،أو العدل ،أو التوسط
"ىي المعاني و ِ
الح َكم الممحوظة لمشارع في جميع أحوال

ضبط مراعاة األولويات وقد ذكر ابن القيم إحداىا

عد ضابطاً ىاماً لتحديد
ومقاصد الشريعة تُ ّ
األولويات في كل ٍ
مكان وزمان ،والحديث عن المقاصد

يضر
ففيو جيل بالمبيع وجيل بالثمن فكبلىما ّ.
 ىناك قواعد فقيية في الشريعة اإلسبلمية تفيد فيوىي :دفع أعمى الضررين باحتمال أدناىما.

ويعّبر عن ىذه القاعدة بصيغ أخرى مثل ُ :يختار
أىون الشرين  ،أو إذا تعارضت مفسدتان ُروعي
أعظميما ضر اًر بارتكاب أخفيما  ،أو الضرر األشد يزال

األخص ألجل دفع
تحمل الضرر
ّ
بالضرر األخف  ،أو ُي ّ
الضرر األعم.

الشاىد الثاني قولو" :فأما الكفر فنوعان :كفر أكبر،

وكفر أصغ ر ،فاألول ىو الموجب لمخمود في النار

الخمود(.)ٜٙ
"
واألصغر :موجب الستحقاق الوعيد دون
وقولو " :الجياد أربع مراتب  :جياد النفس ،وجياد
(ٓ)ٚ

الشيطان ،وجياد الكفار ،وجياد المنافقين" ،

وقد ذكر

بعدىا مراتب كل نوع ،فجياد النفس أربع مراتب ،وجياد

(
اتبٔ.)ٚ
الشيطان مرتبتان وجياد الكفار والمنافقين أربع مر

فيذا التفصيل الدقيق يدل عمى سعة معرفة ابن
القيم باألولويات فمن عرف مراتب الشيء عرف منزلتو
يقدم من المراتب وأييا
ومقامو ،وبالتالي عرف أييما ّ

يؤخر.

ويرى الباحث أن نقمو ألقوال ابن عبد السبلم وابن

بالنص ىو تأصيل لمراعاة األولويات
القيم
تيمية وابن ّ
ّ
عند العمماء وىم قمةٌ من ُكثر ،ولكن مجال البحث يستمزم
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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التشريع أو معظميا"(ٖ.)ٚ

يتطمب تناوليا في ثبلثة محاور ،أوالىا  :أقسام مقاصد
الشريعة ومراتبيا  .وثانييا :دور مقاصد الشريعة في
تحديد األولويات وأىميتيا في ذلك ،وثالثيا

 :تطبيق

عممي لكيفية تحديد األولويات عن طريق فيم المقاصد.
 - 1أقسام مقاصد الشريعة وترتيبيا.

تتعدد أقسام مقاصد الشريعة حسب االعتبارات؛

فمنيا ما ىو باعتبار مدى شموليا لمجاالت التشريع
فيي عامة وخاصة ،وباعتبار آثارىا في قوام األمة،
وباعتبار تعمقيا بعموم األمة أو أفرادىا ،وباعتب ار مدى
تحققيا في نفسيا أو نسبية ثبوتيا ،إلى غير ذلك من

االعتبارات(ٗ .)ٚويمكن اإلفادة من مقاصد الشريعة عن
طريق حفظ المقاصد الشرعية لمعناصر الخمسة التي
ويعبر عنيا
تدور أحكام الشريعة حول رعايتيا وحمايتياّ ،
(بحفظ الكميات الخمس ) وىي عمى الترتيب اآلتي  :حفظ

الدين ،وحفظ النفس  ،وحفظ العقل  ،وحفظ النسل  ،وحفظ
المال.

قسـ المقاصد مف حيث مدى الحاجة إلييا إلى
وتُ ّ
ثَلث مراتا ىي:

بد منيا في قيام
ٔ -مقاصد ضرورية  :وىي التي ال ّ
مصالح الدنيا واآلخرة ،ويترتب عمى فقدىا فساد
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(٘)ٚ

وخسران،

فأي خمل في قياميا يؤدي إلى اختبلل

نظام الحياة بشكل كامل.
ٕ -مقاصد حاجية  :وىي ما تحتاج األمة إليو القتناء

مصالحيا وانتظام أمورىا )ٚٙ(،وىي ُمفتَقر إلييا من حيث
()ٚٚ
الغالب -إلى الحرج
- 3التوسعة ورفع
مقاصد حاجية
مقاصدالضيق المؤدي في 1
ضرورية وجودىا يدخل الخمل إلى معنى الحياة
والمشقة ،فبعدم

مقاصد تحسينية

ولكن ليس كما لو ذىبت المصالح الضرورية.

ٖ -مقاصد تحسينية :وىي األخذ بما يميق من محاسن

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

النفس ُّ
العقول الر
المدنسات
وتجنب
العادات،
اجحة ،العقل
النفس
تأنفيا الدين
النسل التيالمال
العقل
الدين
كمكارم 3
األخبلق و 4
العادات ٘
وذلك ٕ
الفردية
ٔ

الجماعيةٛ )ٚٛ( ،
وٙ
ٚ

فيذه األمور تزيد الحياة جماالً ،وتركيا

وىذان الترتيبان (الكميات الخمس وترتيب المقاصد

المقدم
إلى ثبلث مراتب) متداخبلن ،وقد ذكر اآلمدي أن ّ
منيا ما ىو ضروري ،فيو أولى لزيادة مصمحتو ،فإذا

قورنت إحدى العمّتين من الحاجات باألخرى من باب

التحسينات قُ ّدمت الحاجات ،وما كان مقصده حفظ أصل
الدين ومقصود غيره ما سواه من المقاصد الضرورية فوو

(
مقصده.)ٜٚ
أولى بالتقديم نظ اًر إلى

وقد الحظنا من استقراء أحكام الشريعة أن األحكام

مرتبة عمى خمسة عشرة مرتبة،

وىذا اجتياد بحاجة

إلى تصويب ،لكن اليدف منو محاولة فيم األحكام

وترتيب األولى منيا فاألولى ،وىي محاولة بحاجة إلى
مزيد بحث ودراسة ،وفيما يمي رسم توضيحي ُي ّبين ىذه
المراتب.
لئلفادة من ىذا الرسم ينبغي التعرف

مقاصد الشريعة وأىميتيا في تحديد األولويات.

إلى دور

 دور مقاصد الشريعة وأىميتيا في تحديد ااولوياتاألولويات إلى تعـدد
ـ
تحديد
ـ
صعوب
ـة
ترجع

النسل
ٜ

المال
ٓٔ

الدين
ٔٔ

النفس
ٕٔ

العقل
ٖٔ

النسل المال
٘ٔ
ٗٔ

األحوال والمبلبسات ،فينبغي تحميل ىذه الظروف

بالجممة يؤدي إلى صعوبة الحياة.

(ٓ)ٛ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

حفظ

واختيار ما يتوجب ترجيحو وفق خطوات مدروسة ،ولئلفادة

ات
من الرسم السابق نقوم بأربع خطو :

ٔ -تحديد السموك الذي سيقوم اإلنسان بو ،ىل يتعمق
بالدين أو بالنفس أو بالعقل أو بالنسل أو بالمال ،فكل
تصرف أو سموك يصدر عن اإلنسان فإن لمدين
اإلسبلمي فيو حكماً واضحاً.

ٕ -تحديد مرتبة ىذا السموك ،ىل ىو من الضروريات
فن لحق كل سموك بمرتبتو،
أو الحاجيات أو التحسينيات ُ
فتتكون لدينا مجموعة من األعمال ٍّ
لكل منيا مرتبة
خاصة بيا.

ٖ -إعطاء كل سموك رقماً خاصاً بو ونقا

رنو بما

يزاحمو ،ونستخمص النتيجة وذلك بتقديم الفئة المتقدمة
مقدم عمى
عمى الفئة المتأخرة ،فما ينتمي لمفئة رقم (ٖ) ّ

السموك المنتمي لمفئة رقم ( )ٚوىكذا.

التنبو ألقسام الفئات الموجودة ىل ىي من المصالح
ّٗ -
أو من المفاسد ،فإذا كانت المقارنة بين مصمحتين عممنا
بين
كانت ـ
ئة المتقدمة عمى الفئة المتأخرة  ،واذا ـ
بالف

المقاصد الشرعية
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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شج في رأسو وقد أصابتو
ٔ -مثاؿ الرجؿ الذي أصابو ّ
جنابة(ٗ.)ٛ
نبدأ بالخطوة األولى

 :وىي تحديد السموك

(الواجبات المتزاحمة ) ،وىي ىنا إما االغتسال لمتطير
من الجنابة ،أو التيمم لحفظ النفس ،وكبلىما متعمق

بحفظ النفس.
والخطوة الثانية  :ىي تحديد مرتبة كل فعل،
فاالغتسال لمتطير من التحسينيات ،والتيمم مع المرض
ظ النفس من الضروريات.
لحف
مفسدتين عممنا بالفئة المتأخرة عمى الفئة المتقدمة؛ ألننا
ندفع أعظم المفسدتين ونرتكب أخف الضررين.

أما الخطوة الثالثة :فيي تحديد الفئات ،فاالغتسال

من فئة التحسيني في حفظ النفس أي فئة رقم

(ٕٔ)،

والتيمم من الضروري في حفظ النفس؛ أي فئة رقم (ٕ)

فمن خبلل ما سبق تظير لنا أىمية مقاصد

الشريعة في ضبط األولويات ،فيي طريقة دقيقة ترتكز
عمى منح كل سموك درجة أو فئة ،فيرتب اإلنسان

فبل نتردد في تقديم التيمم في مثل ىذه الحالة وال حرج

في ذلك بل إنو الواجب .

ٕ -مثاؿ كشؼ العورة لمتداوي.

أعمالو أياً كانت حسب ىذا التسمسل.

التداوي ألجل حفظ النفس ،إما أن يكون ضروري اً

ولطريقة تحديد وضبط األولويات بالمقاصد جممة

حاجي أي رقم ( ،)ٚوكشف العورة حكم
أي رقم (ٕ) أو
اً

 -نستعين بالمقاصد لفيم األحكام الشرعية ،خاصة ما

يتعمق بحفظ النظام االجتماعي–

أي حفظ النسل -

وىو إما أن يكون حاجياً أي رقم

( )ٜأو تحسينياً أي

من الفوائد منيا:

يبدو منيا غامضاً ،كما نستعين بيا في فيم
النصوص وتوجيييا،

(ٔ)ٛ

ومعموم أ ن السموك اإلنساني

ك أن يكون أحد ىذه األحكام.
ال ينف ّ
 تُفيد المقاصد في معرفة عمل األحكام التي قد تُتّخذأساساً لمقياس )ٕٛ( ،وىذه العمل ىامة جداً في ترتيب
األولويات وضبطيا.

 -استنباط األحكام لموقائع المستجدة مما لم يدل عميو

دليل ،وال ُو ِجد لو نظير ٌيقاس عميو ،فمعرفة مختمف
حصل
أنواع المصالح التي قصد الشارع إلى تحقيقيا تُ ّ

لنا أصوالً كمية نقيس عمييا ما َي ُج ّد من حوادث،
وبناء عمى مرتبتيا نحدد أييا أولى.
ً

 -التطبيؽ العممي لكيفية تحديد وضبط المقاصد

لألولويات

(ٖ)ٛ

رقم (ٗٔ).

فنصل إلى النتيجة الواضحة وىي تق ديم فئة رقم

( )ٚوىي التداوي (في أدنى الحاالت ) عمى الفئة رقم
( )ٜوىي كشف العورة (في أحسن الحاالت ) فالتداوي
ومقدم.
واجب ّ

ٖ -مثاؿ الرحـ المؤجرة(٘.)ٛ

اإلنجاب مقصد من مقاصد حفظ النسل،وىو مقصد

حاجي لمحفاظ عمى النوع البشري أي فئة رقم( ،)ٜوادخال

المادتين من ماء الرجل وماء المرأة إلى رحم امرأة أجنبية

لحصول الحمل مفسدة ليا حكم الزنا وىي حرمة ضرورية
لحفظ النسل أي فئة رقم (ٗ) .والنتيجة ىي تحريم الرحم
المؤجرة لما ينجم عنيا من انتياك حرمة الدين وحصول

التنازع واالختبلف عمى المولود ،فعدم اإلنجاب أخف ضر اًر

من ارتكاب تمك األخطار.
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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ومن ىنا يمكن القول إن الباحث لو أجرى تطبيقاً

محدد
شامبلً لكثير من األمثمة لوجد أن المقاصد خير ّ

تزاحمت المصمحة مع

تم انتقاء أعظميا نفعاً ،واذا
ّ
تم تقديم درء المفسدة عمى جمب المصمحة
المفسدة
ّ

.

وضابط لؤلولويات ،حيث إنيا تبين ما يجب اعتباره أو

فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميميا وتعطيل

إىمالو من األفعال ،مع ضرورة التنبيو عمى أن ىذه

المفاسد وتقميميا بحسب اإلمكان وكان ىدفيا ترجيح خير

الطريقة نستعمميا عند التعارض والتزاحم ،فيتعمم المسمم

الشرين
شر ّ
الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً ،ودفع ّ
إذا لم يندفعا جميعاً(ٓ.)ٜ

حسن الموازنة بين المصالح والمفاسد والترجيح بينيا ،أما

في الظروف االعتيادية فيو مطالب بجميع األحكام بقدر
استطاعتو.
ثانياً :اْلفادة مف القواعد الفقيية.

القاعدة لغةً  :ىي األساس واألصل ( ،)ٛٙوفي

االصطبلح :ىي حكم كمي ينطبق عمى جميع جزئياتو

()ٛٚ
توصل الفقياء
أو أكثره ا لتعرف أحكاميا منو
 .وقد ّ
إلى مجموعة كبيرة من القواعد ،من خبلل تتبعيم

لممسائل الفقيية ثم صاغوىا صياغةً قانونية بأسموب

رصين وتركيب محكم(.)ٛٛ

وبما أن القواعد الفقيية مبادئ عامة تتضمن

أحكاماً شرعية تنطبق عمى الوقائع والحوادث فنستطيع

 -قواعد الضرر ومنيا :ال ضرر وال ضرار ،والضرر

األشد ُيزال بالضرر األخف،
ُيزال ،والضرر
ّ
الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

تحمل
وُي ّ

تُ ّبين ىذه القواعد أن الضرر ال يجوز؛ ألنو ظمم
فبل يجوز اإلضرار وال مقابمتو بالضرر ،وىو ُيزال بقدر

اإلمكان بحيث يحقق أعظم مصمحة ،فإذا ما قار ّنا بين
أشد دفعنا الضرر األشد بالضرر
ما ىو أخف وما ىو ّ
األخف ،واذا قارنا بين الضرر العام والضرر الخاص
(ٔ)ٜ

فيدفع العام بالخاص وىكذا

.

عد دستو اًر ُيتّبع عند
وغيرىا من القواعد التي تُ ّ
ازدحام األولويات ،ويقترح الباحث أن يعتنى أكثر

أن نرجع إلييا عند تعارض الواجبات المتزاحمة لتحديد

بالقواعد الفقيية وأن تدر س مجتمعو كمبادئ ،فنقول

عد خطوطاً عريضة
قدم منيا وما يؤخر ،فيي تُ ّ
ما ُي ّ
ُيستعان بيا في ترتيب األولى من األحكام  .وفيما يمي

قواعد المصالح والمفاسد ثم قواعد الضرر وىكذا ،ويا

بعض القواعد الفقيية التي توازن بين األعمال:

 قواعد المصالح والمفاسد ومنيا :درء المفاسد أولىمن جمب المصالح،

ويجوز ارتكاب أخف الضررين

لتحقيق أعظم المصمحتين،

و إذا تعارضت مفسدتان

ُروعي أعظميما ضر اًر بارتكاب أخفيما.
ونمحظ من القواعد السابقة مقارنة حاصمة إما بين

ومسمى المفاسد بشكل عام ،أو بين
مسمى المصالح
ّ
ّ
مفسدتين أو بين مصمحتين ،ومعموم أن المقصد العام من
التشريع إما دفع مفسدة أو جمب مصمحة  ،وليس ىناك
(
ندر.)ٜٛ
مصمحة محضة أو مفسدة محضة إال ما

من ىنا يمكن أن تكون ىذه القواعد ضابطة

لؤلولويات التي تندرج تحت موضوعيا ،فإذا ما ازدحمت

درس ىذه القواعد في المراحل المبكرة في
حبذا لو تُ ّ
المدارس قبل الجامعات لكي تصبح ثقافة شعبية عام ة
يعرفيا العوام كما يعرفيا العمماء.
التطبيؽ العممي لكيفية تحديد القواعد الفقيية لألولويات

وضبطىا:

تحمل
ٔ -قطع يد السارؽ  :وىذا الحكم تطبيق لقاعدة "ُي ّ
الضرر الخاص لدفع الضرر العام " فقطع يد السارق

ضرر فردي أما انتشار الفساد لعدم وجود رادع لجريمة
ضرر جماعي.
السرقة ف
ٕ -حكـ أكؿ الميتة  :أبيح أكل الميتة لممضطر تبعاً

ظ النفس من
لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات " فحف
اليبلك أولى من المحافظة عمى المحظور.

ٖ -حكـ التدخيف :يترتب عمى التدخين ضرر بدني إما

تم انتقاء أخفيا ضر اًر ،واذا تزاحمت المصالح،
المفاسدّ ،
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ُيفيد الجسم وال ينفع في الدنيا وال في اآلخرة ،فيحكم
بتحريمو استناداً إلى قاعدة ال ضرر وال ض (رارٕ.)ٜ

ٗ -حكـ اَّلستنساخ البشري (ٖ )ٜيترتب عمى ِح ّل
االستنساخ مفاسد كثيرة ،وميما تكن المصمحة المحصمة
لمبشرية من حمو فيي قميمة أمام المفاسد ،فاستناداً إلى

قاعدة "درء المفاسد أولى من جمب المصالح
بتحريمو.

" ُيحكم

ثالثاً :اْلفادة مف ترتيا القيـ في اْلسَلـ

ترتبط القيم بالحكم التكميفي في اإلسبلم فيو الذي

يجعل لؤلشياء قيمة ،لذا فإن ليا نظاماً تكاممياً ترتبط فيو

كل قيمة باألخرى ،والمطموب من المسمم أن يضع كبلً

منيا حسب أىميتيا بحيث ُيييمن األعمى عمى األدنى،
كما أن ليا مبادئ ضرورية في تحديد وضبط مراعاة
األولويات ،ومن ىذه المبادئ(ٗ:)ٜ

 القيمة التي تعد أساساً لغيرىا ىي األولى ،فقيمةالتوحيد أولى من أي قيمة أخرى.

 القيمة التي تعد غاية أولى من القيمة التي تعد وسيمة،فالصبلة أعمى مرتبة من الوضوء.

 القيمة التي تتصل بالصالح العام أىم وأولى منالقيمة التي تتصل بصالح الفرد ،فالجياد في سبيل
اهلل أعمى قيمة من صبلة النفل ،والعمم أعمى قيمة من
العبادة.

 القيمتان المتان تنضم إ حداىما إلى األخرى أولى منالقيمة الواحدة ،فصمة ذي القرابة الفقير المريض
أعمى مرتبة من صمة ذي القرابة الفقير أو المريض،
وىذه أعمى مرتبة من صمة ذي القرابة الذي ال ىو

فقير وال ىو مريض لقولو " الصدقة عمى المسكين

رابعاً :تقديـ العمؿ الدائـ عمى العمؿ المنقطع

العمل الدائم ىو الذي يداوم عميو فاعمو ويواظب

عميو ،فيقع منو عدة مرات ويتكرر ذلك يومياً(.)ٜٙ

وقد أمرنا الشارع الحكيم أن نأخذ من األعمال ما

()ٜٚ
ويعد
نطيق الدوام عميو  ،وأن ّ
نقدمو حال االزدحامُ ،
ىذا األمر ضابطاً عاماً في مثل ىذه األعمال ،فالدائم لو

الخيرية واألفضمية عمى المنقطع وذلك لعدة أسباب:

يقول
 أوليا وأىميا األدلة من القرآن الكريم ،حيث ـوف  :ٕٖ[المعارج]،
ص ََل ِت ِي ْـ َد ِائ ُم َ
تعالى :الَِّذ َ
يف ُى ْـ َعمَى َ
كما يتكرر قولو تعالى  :الَِّذ َ ِ
الص ََلةَ َو ِم َّما
يمو َف َّ
يف ُيق ُ
اىـ ي ِ
وف  :ٖ[األنفال] ،واقامة الصبلة بمعنى الدوام
نفقُ َ
َرَزْق َن ُ ْ ُ
عمييا ،وجاءت في معرض المدح الذي ىو دليل قصد
()ٜٛ

الشارع إليو  .فمن أطاع اهلل بما افتُرض عميو من
الصبلة وىو عمى أدائيا مقيم عمى الدوام ال يضيِّع منيا

شيئاً فيو الشخص المقصود في ىذه اآلية(.)ٜٜ

فرط فيو
ذم اهلل تعالى من اعتاد عمبلً ثم َّ
وقد ّ
فقال :ورىباني ًة ابتدعوىا ما كتبناىا عمييـ إَّل ابتغاء
رضواف اهلل فما رعوىا حؽ رعايتيا

:ٕٚ[الحديد] وعدم

مراعاتيم ليا ىو تركيا بعد الشروع فييا وعدم المداومة

عمييا.
وأن المداومة عل ى العمل أمر من الصعوبة
بمكان ،فيي بحاجة إلى الصبر لذلك قال تعالى

:

واستعينوا بالصبر والصَلة وانيا لكبيرة إَّل عمى
الخاشعيف :ٗ٘[البقرة].

 -ثانييا األدلة من السنة النبوية ،فقد قال رسول اهلل :

"عميكم بما تطيقون فواهلل ال يم ّل اهلل حتى تمموا ،وكان
أحب الدين إ ليو ما داوم عميو صاحبو )ٔٓٓ(" ،وكذلك قولو
(ٔٓٔ)

صدقة وىي عمى ذي الرحم اثنتان صدقة وصمة"(٘.)ٜ

" :أحب األعمال إلى اهلل ما دام وان ق ّ"ل
وفي الحديثين حث عمى لزوم الطريق المعتدل

وفق األدلة الشرعية واعطائيا مكانيا المناسب،

الوسط ،فميست الشدة في العبادة دليبلً عمى الخشية هلل،

إلى غيرىا من مباديء تساعد في ترتيب سمم القيم
وبالتالي تحديد األولويات فمعظم اختبلل األولويات

عند بعض المسممين سببو اضطراب سمّم القيم.
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 ثالثيا أن المداومة عمى الخير كمبلزمة الخدمة،وليس من خدم في كل يوم وقتاً محدداً كمن خدم يوماً

ثم انقطع وترك (ٖٓٔ) .فالعمل الدائم ُيظير حرص
كامبلً ّ
صاحبو واخبلصو وشدة التزامو بو ،كما ُيظير الكثير
من جوانب الشخصية المتّزنة لديو.
 رابعيا العمل الدائم ُيثمر بحي ث يزيد عمى العمل(ٗٓٔ)
مل من
المنقطع أضعافاً كثيرة
 ،فاهلل تعالى ال َي ّ
الثواب حتى يم ّل العبد من العمل(٘ٓٔ).

اء
وىذا معيار صادق لضبط أولويات الناس ،سو ً
الدينية منيا أو االجتماعية أو االقتصادية  ...إلى غيرىا

من الواجبات اليومية ،فالمطموب في مثل ىذه األعمال
المتكررة اتباع قول رسول اهلل " :سددوا وقاربوا ،واعمموا
أن لن ُيدخل أحدكم عممو الجنة ،وأن أحب األعمال
أدوميا إلى اهلل وان ق ّل"(.)ٔٓٙ
فاألعمال ال تؤخذ جممة وال تترك جممة ،فعمى

المسمم انتقاء العمل النافع الدائم فيو خير من العمل
النافع المنقطع وان فاقو في ا لقيمة ،فميس من الحكمة أن
نكمّف أنفسنا عدداَ ًً كثي اًر من صموات التطوع ُفنثقل عمى
أنفسنا إلى أن نتكاسل عن الفرائض ،وليس من الحكمة
فتثقل عمينا فنقطعيا ،إلى
أن ُنغالي في صمة الرحمُ ،
غير ذلك من النتائج السمبية في حال عدم أخذ ىذا
المعيار في الحسبان.

فأحق الخمق بالفضيمة أنفعيم لجماعة المسممين
من إمام عدل أو عالم مجتيد أو ُمعين لعامتيم
وخاصتيم ،ألن نفعيم يتعدى إلى الخمق الكثير(.)ٔٓٛ
سادساً :تقديـ العمؿ الذي ينبني عميو غيره

مقدم في الشريعة اإلسبلمية
العمل الذي ينبني عميو غيره ّ

ومفضل ولو األولوية ألنو أكثر نفعاً وأبقى أث اًر ،وىذا
الضابط مختص بأساس العمل ،فما يعد أساساً لغيره

أولى عند الشارع ،وىذا يت طمب التنبو إلى أن األعمال

التي ينبني عمييا غيرىا يجب إتقانيا واحكاميا ،وتقديميا
عمى بقية األعمال ،فالتوحيد أعمى مرتبة من غيره ألنو
أساس بقية األعمال وىي تُبنى عميو كالعناية بإعداد
األجيال ،والعناية بالعمم الشرعي ،ألنو أساس لغيره ،وقد
جاء عن رسول اهلل  " :إذا مات اإلنسان انقطع عممو
إال من ثبلث  :صدقة جارية ،أو عمم ُينتفع بو ،أو ولد
()ٜٔٓ

صالح يدعو لو" ،

بيذه األعمال ،فيي مستمرة األثر ،باقية األجر إلى يوم

القيامة .وبيذا المقياس نستطيع الحكم عمى األشياء،
عي مثل :
ومن ىذا الضابط نستخمص ضوابط فر ة
 أولوية عمل القمب عمى عمل المسان؛ فيو أساسأعمال الجوارح كميا ،ومدار صبلحيا.

 أولوية الفيم عمى مجرد الحفظ؛ فالحفظ مقترن بالذاكرةامتد
ويقع في حدودىا ،أما الفيم فإن بدأ بموضوع ّ
إلى مواضيع كثيرة تكون نتيجتيا دراسة أمور الدنيا

خامساً  :تقديـ العمؿ المتعدي النفع عمى العمؿ
ااحادي النفع

تتحد د
تتفاوت األعمال فيما بينيا ،وأفضمية العمل ّ
كمما َكثُر نفعو ،فعمى قدر نفعو لآلخرين يكون فضمو

فكم من األجر يمتد بعد القيام

والتخطيط المنظم ليا(ٓٔٔ).

 أولوية الكيف عمى الكم ،فمدار االختيار عمى النوعيةوالكيفية فيو ما تنبني عميو األعمال الجادة وليس

الكمية(ٔٔٔ).

وأجره عند اهلل تعالى ،ألن انعكاساتو تكون أكبر عمى

صاحب العمل وعمى من يحيطون بو ،فكمما تع ّلقت فائدة
العمل بع دد أكبر من الخمق زادت أولويتو ،فالعمم أعمى

لمحددات التي تحكم
وبيذا نكون قد قدمنا أىم ا
ّ
منيجية ترتيب األولويات ومراعاتيا  ،األمر الذي يجعل

يعم ويتعدى إلى اآلخرين،
رتبة من العبادة ألن نفعو ّ
لقول رسول اهلل  " :فضل العالم عمى العابد كفضمي

مختمف الحاالت في جميع البيئات واألزمان بنظام

عمى أدناكم"(.)ٔٓٚ
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الخاتمة
في نياية ىذا البحث نحمد اهلل تعالى الموفق عمى

(ٕ) انظر محمود بن عبد اهلل الحسيني

ٕٓٔٚى) ،روح المعاني في تفسير القرآف والسبع

إتمامو ،ونسرد أىم النتائج التي توصمنا إلييا:

الم ْب ّنية عمى فيم
ٔ -يمكن أن ّ
تعرف األ ولويات بالقاعدة َ
األنسب واألجدر من األعمال ،ومعرفة فاضل
بناء عمى
األعمال ومفضوليا ،وراجحيا ومرجوحياً ،
العمم بمراتبيا ،وبالواقع الذي يتطمبيا ،بغرض تحقيق
أىم المصالح بأخف األضرار ،ومعرفة النتائج التي

األلوسي (توفي

المثافي ،ضبط :عمي عبد البار عطية ،بيروت  ،دار

الكتب العممية ٜٜٗٔم ،طٔ ،ج ،ٕٜص.ٜٔٗ
(ٖ) انظر المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم،

المعجـ

العربي ااساسي لمناطقيف بالعربية ومتعممييا ( ،د .ط،

د .م ،د .ت) ،مادة ولي ،صٖٖٗٔ.

(ٗ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب

الفرائض ،باب ميراث الولد من أبيو ،ج  ،ٙص ،ٕٗٚٙ

يؤول إلييا تطبيق تمك األعمال.

حديث رقم (ٖٔ٘ .)ٙوأخرجه مسمم في صحيحو ،كتاب

األولويات في
ـ
تأصيل مراعـاة
ـ
تبن من خبلل
ّٕ -ي
القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال ا لعمماء أن مراعاة

ائض بأىموـا ،جٖ،
الفرائض ،باب ألحقوا الفر ـ

صٖٖٕٔ ،حديث رقم (٘ٔ.)ٔٙ

ومحدد في الشريعة اإلسبلمية
األولويات ثابت
ّ
أغمب
 ،ف
والشواىد عمى ترتيب األولويات كثيرة

لساف العرا ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة

اعتبار ظروف التطبيق مكاناً وزماناً  ،وتقرير البديل

سعدي أبو جيب  ،القاموس الفقيي لغ ًة واصطَلحاً ،

(٘) انظر أبو الفضل جمال الدين ابن منظور (توفئٔٚى)،

األوامر والنواىي اقترنت بإشارات واضحة إلى
الذي يناسب حال المكمف.

لمحددات
تبين من خبلل الدراسة أن ىناك بعض ا ّ
ّٖ -
التي تساعد عمى ضبط األولويات ،وتظير كيفية

التاريخ العربئٜٜٜ ،م ،ط ٖ ،ج ٘ ،ص ٔٓٗ ،وانظر
دمشق ،دار الفكرٜٕٔٛ ،م ،طٔ ،ص.ٖٛٛ

( )ٙانظر المعجـ العربي ااساسي ،مادة ولي ،صٖٖٗٔ.
( )ٚانظر أبو الحسين أحمد بن فارس ،معجـ مقاييس المغة،
بيروت ،الدار اإلسبلمية لمطباعة والنشر ،مادة أول

مراعاتيا.

جٔ ،ص  .ٔ٘ٛوانظر ابن منظور ،لساف العرا  ،مادة

البحثأما عن التوصيات فيي:
كانت ىذه أىم نتائج ،

ٔ -أن تقوم المؤسسات التربوية بتعميم النشء ميارة
مراعاة األولويات عبر آليات مختمفة ،من دورات

أول ،ج٘ ،ص٘.ٜٔ

( )ٛانظر إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ابن كثير
(توفي ٚٗٚى) ،تفسير القرآف العظيـ  ،بيروت ،دار

تدريبية ،وورش عمل ،وبرامج عممية وارشادية لجميع
المراحل العمرية.
ٕ -ضرورة ترتيب المسممين ألولوياتيم ،وتوجيو قادة

الفكر ،د .طٔٗٓٔ ،ه ،جٔ ،ص٘.ٜٗ

( )ٜانظر محمد بن عمي بن محمد

الهوامش:

في عمـ التفسير  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ٜٜٜٔ ،
د .ط ،جٕ ،ص.ٖٗٙ

(ٓٔ) انظر جبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط

(توفئٜٔى) ،تفسير الجَلليف ،القاىرة ،دار الحديث،

ص ٖٓٗ .وقولو تعالى َّ  :
الن ِب ُّي أ َْولَى
ِ
ُم َياتُ ُو ْـ :ٙ[األحزاب]،
اج ُو أ َّ
أَ ْنفُس ِي ْـ َوأ َْزَو ُ

(ٔ) انظر أبو الحسين أحمد بن فارس (توفي ٖٜ٘ى) ،مجمؿ

طٔ ،د  .ت،
يف ِم ْف
ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
أي قد عمم اهلل تعالى شفقة رسولو عمى أمتو ونصحو

المغة ،تحقيق  :شياب الدين أبو عمر ،بيروت  ،دار

الفكر لمطباعة والنشر والتوزيعٜٜٔٗ ،م ،د  .ط ،مادة
ولي ،صٕ.ٚٙ

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1427 ،)2ه 2006/م

الشوكاني (توفي

ٕٓ٘ٔى) ،فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية

الرأي في المجتمع اإلسبلمي الناس إلى أىمية بناء

العقميات وفق األولويات.

:

أحق بذلك ،وحكمو
ليم ،فجعمو أولى بيم من أنفسيم أي ّ
مقدماً عمى اختيارىم ألنفسيم  .انظر ابن كثير،
فييم كان ّ
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تفسير القرآف العظيـ  ،ج ٖ ،ص  .ٙٔٚوقولو تعالى :
ورةٌ فَِإ َذا أ ِ
ورةٌ
َ وَيقُو ُؿ الَّ ِذ َ
ُنزلَ ْت ُ
آم ُنوا لَ ْوََّل ُنّْز َؿ ْت ُ
س َ
س َ
يف َ
ِ ِ
ض
يف ِفي قُمُوِب ِي ْـ َم َر ٌ
ييا ا ْل ِقتَا ُؿ َأر َْي َت الَّ ِذ َ
ُم ْح َك َم ٌة َوُذك َر ف َ
وف إِلَ ْي َؾ َنظَ َر ا ْل َم ْغ ِش ّْي َعمَ ْي ِو ِم ْف ا ْل َم ْو ِت فَأ َْولَى
َينظُُر َ
لَ ُي ْـ :ٕٓ[محمد] واألَولى في اآلية بمعنى

واألرجح ليم طاع ة اهلل تعالى وقو ٌل معروف

األفضل

 .وقولو

تعالى :أ َْولَى لَ َؾ فَأ َْولَى * ثُ َّـ أ َْولَى لَ َؾ فَأ َْولَى ،ٖ٘[ 
ٖٗ :القيامة] فاألَولى في اآلية بمعنى األقرب ،أي قاربو

ما ييمكو.

( )ٔٛيوسف القرضاوي ،في فقو ااولويات دراسة جديدة في
ضوء القرآن والسنة ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،ط

ٜٜ٘ٔم ،ص.ٜ

( )ٜٔسعد الدين العثماني ،فقو مراتا ااعماؿ ،مجمة البيان،
العدد  ،ٜٚصٕ.

(ٕٓ) انظر فتحي يكن ،نحو صحوة إسَلمية في مستوى
العصر ،بيروت ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر
والتوزيع ،طٜٜٔٔٛ ،م ،ص.ٔ٘ٛ

ااولوياتسمسمة
،
(ٕٔ) انظر ناصح نشيط،حاجة اامة إلى فقو
مقاالت منشورة في منتديات ناصح ،الخامس من أيمول،

(ٔٔ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب
الكفالة ،باب الدين ،ج

ٖٕٓٓم) عمى شبكة اإلنترنت

ٕ ،ص ٘ٓ ،ٛحديث رقم

( .)ٕٔٚٙوأخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب

الجمعة،

باب تخفيف الصبلة والخطبة ،ج ٕ ،ص ٕ ،ٜ٘حديث
رقم (.)ٛٙٚ

(ٕٔ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب
موسى ،جٕ ،صٕٗٗٔ ،حديث رقم ( .)ٖٕٔٙوأخرجو

.2003/5/2 .php .com/montada/index

العظيـ جٗ ،صٗٓ.ٙ
،
(ٕٕ) انظر ابن كثير ،تفسير القرآف

(ٖٕ) انظر سيد قطب (توفيٖ٘ٔٛى) ،في ظ ػَّلؿ القرآف ،
(ٕٗ) انظر شياب الدين محمود األلوسي ،روح اؿمعاني في
تفسير القرآف والسبع المثاني  ،بيروت ،دار الكتاب

الصيام ،باب صوم ي وم

عاشوراء ،جٕ ،ص٘ ،ٜٚحديث رقم (ٖٓٔٔ).

العربي ،د .طٔٗٓٗ ،ه ،جٖٓ ،صٔٗ.ٕٗ-

الكبرى الموسوـ بقواعد ااحكاـ في إصَلح ااناـ

شرائعيم شتى والدين واحد.

أحاديث األنبياء  ،باب واذكر في الكتاب مريم ،ج

صٓ ،ٕٔٚحديث رقم

دمشق ،دار القممٕٓٓٓ ،م ،جٔ ،ص.ٚ
ٖ،

( .)ٖٕ٘ٛوأخرجو مسمم في

صحيحو ،كتاب الفضائل ،باب فضائل عيسى عميو

السبلم جٗ ،ص ،ٖٔٛٚحديث رقم (٘.)ٕٖٙ

(٘ٔ) امتثال محمد السقا ،تطوير أنموذج لتحديد ااولويات
في التخطيط التربوي  ،رسالة ماجستير غير منشورة،

عمان ،األردنٜٜٔ٘ ،م ،صٖٔ.

ص.ٕٔٚ

( )ٕٚانظر الشوكاني ،فتح القدير ،جٕ ،صٓٓ٘.

ىوامك :اليوام ما كان من خشاش األرض ،وىنا أراد
(ّ )ٕٛ

فيو
تدب في الرأس وتييم .
القمل ،سماىا بذلك ألنيا ّ
( )ٕٜفرقاً :الفرق ،بالتحريك  :مكيال يسع ستة عشر رطبلً
وىي اثنا عشر ُمداً.

(ٖٓ) جبلل الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي،
أسباا النزوؿ  ،دمشق ،دار قتيبة ،د  .طٜٔٛٚ ،م،

ص .ٙٚرواه البخاري في صحيحو ،كتاب الحج ،باب

لمنشر والتوزيع ،ط ٕٖٔٓٓ ،م،

( )ٔٚانظر عادل بن محمد السميم ،ااولويات وضوابطيا ،
مجمة البيان ،العدد  ،ٔٚٚصٕٕ.

النسك شاة ،جٕ ،ص٘ٗ ،ٙحديث رقم ٕٕ.ٔٚ
(ٖٔ) انظر السيوطي ،أسباا النزوؿ ،صٖٗٔ.

(ٕٖ) أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي (توفي
ٔ ٙٚى) ،الجامع احكاـ القرآف  ،القاىرة ،دار الشعب،
طٕ ،جٓٔ ،ص.ٜٔٔ-ٔٔٛ

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1427 ،)2ه 2006/م

،

( )ٕٙانظر ابن كثير ،تفسير القرآف اؿعظيـ ،جٔ ،صٖٔٗ.

( )ٔٙانظر جودت أحمد سعادة ،تدريس ميارات التفكير ،
عمان ،دار الشروق

(توفيٓٙٙى) ،القواعد

(ٕ٘) عز الدين بن عبد السبلم

(ٖٔ) عبلّت :أي أمياتيم شتى وأبوىم واحد ،واألنبياء
(ٗٔ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب

.Alrewak .www

بيروت ،دار الشروق ،طٜٜٔٔٗ ،م ،ج ،ٙصٖٕ.ٖٛ

أحاديث األنبياء  ،باب قولو تعالى وىل أتاك حديث
مسمم في صحيحو ،كتاب

ٔ،
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(ٖٖ) انظر القرطبي،
ص.ٖٗٛ

رقم (ٔٔ) ،وأخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب اإليمان،

الجامع احكاـ القرآف  ،ج ٗٔ،

العظيـ جٗ ،ص.ٕٚٚ
،
(ٖٗ) انظر ابن كثير ،تفسير القرآف

( )ٗٙانظر النووي ،شرح النووي عمى صحيح مسمـ  ،ج ٕ،

(ٖ٘) متفؽ عميو :أخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب اإليمان،
باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضميا وأدناىا ،ج

باب تفاضل اإلسبلم ،جٔ ،ص٘ ،ٙحديث رقم (ٓٗ).

ٔ،

صٖ ٙحديث رقم (ٖ٘) .كما أخرجو البخاري في

ص.ٔٓ-ٜ

الشج :الكسر في الرأس.
(ّ )ٗٚ
( )ٗٛرواه أبو داود في سننو ،كتاب الطيارة ،باب المجروح

يتيمم ،جٔ ،صٖ ،ٜحديث رقم ( ،)ٖٖٙكما أخرجو ابن

صحيحو بمفظ "اإليمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة

ماجو في سننو ،كتاب الطيارة وسننيا ،باب في المجروح

من اإليمان ،كتاب اإليمان ،باب بيان أمور اإليمان،

تصيبو الجنابة فيخاف عمى نفس ه إن اغتسل ج ٔ،

جٔ ،صٔ٘ ،حديث رقم (.)ٜ

ص ،ٜٔٛحديث رقم (ٕ .)٘ٚوقال البوصري اسناده

( )ٖٙانظر النووي ،شرح النووي عمى صحيح مسمـ  ،ج ٕ،
صٗ.

كتاا

( )ٖٚمتفؽ عميو  :رواه البخاري في صحيحو،

ٔ،

اْليماف ،باب من قال إن اإليمان ىو العمل ،ج

ص ٔٛحديث رقم ( ،)ٔٛوأخرجو مسمم في صحيحو،

منقطع.

( )ٜٗانظر القرطبي ،الجامع احكاـ القرآف ،ج٘ ،ص.ٕٔٚ
(ٓ٘) تزرموه :تقطعوا عميو بولو.

كتاب
صحيحو ،ـ
ـ
(ٔ٘) متفؽ عميو :أخرجو البخاري في
األدب ،باب الرفق في األمر كمو ،ج

كتاا اْليماف  ،باب كون اإليمان باهلل أفضل األعمال،

حديث رقم ( .)ٜ٘ٙٚوأخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب

جٔ ص ،ٛٛحديث رقم (ٖ.)ٛ

الطيارة ،باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات

بطاء عميو.
عاء :رفقاً بو وا ً
( )ٖٛار ً
( )ٖٜأخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب اإليمان ،باب كون

إذا حصمت في المسجد ،ج ٔ ،ص  ،ٕٖٜحديث رقم

(ٗ.)ٕٛ

اإليمان أفضل األعمال ،جٔ ،ص ،ٜٛحديث رقم (٘.)ٛ

(ٓٗ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب
الجياد والسير ،باب الجياد بإذن الوالدين ،ج

صٗ ٜٔٓحديث رقم (ٕٗ ،)ٕٛوأخرجو مسمم في

(ٕ٘) انظر العسقبلني ،فتح الباري ،جٔ ،صٖٕٖ.ٖٕ٘-

ٖ،

(ٖ٘) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب
األدب ،باب قتل الولد خشية أن يأكل معك ،ج

ص ،ٕٕٖٙحديث رقم

صحيحو ،كتاب البر والصمة ،باب ّبر الوالدين وأنيما
أحق بو ،جٗ صٗ ،ٜٔٚحديث رقم (.)ٕٜ٘ٗ

(ٔٗ) انظر العسقبلني ،فتح الباري ،جٕ ،صٓٔ.

(ٕٗ) انظر النووي ،شرح النووي عمى صحيح مسمـ
ج ،ٔٙصٗٓٔ.

،

اإليمان ،باب سنان الطعام من اإلسبلم ،ج ٔ ،ص ٖٔ

كتاب

جٔ ،ص٘ ،ٙحديث رقم (.)ٖٜ

(٘ٗ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب

(٘٘ .)٘ٙوأخرجو مسمم في

وبيان أعظميا بعده ،جٔ ،صٓ ،ٜحديث رقم (.)ٛٙ

(ٗٗ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب

اإليمان ،باب تفاضل اإلسبلم ونصف أموره أفضل

اإليمان ،باب أي اإلسبلم أفضل ،ج ٔ ،ص ٖٔ ،حديث

(ٗ٘) انظر العسقبلني ،فتح الباري ،جٕٔ ،ص.ٔٔٙ
(٘٘) ابن عبد السبلم ،القواعد الكبرى ،ج ٔ ،مقدمة المحقق
صٖٚم.

( )٘ٙابن عبد السبلم ،القواعد الكبرى ،جٔ ،صٗٔ.
( )٘ٚابن عبد السبلم ،القواعد الكبرى ،جٔ ،صٔٔ.
( )٘ٛابن عبد السبلم ،القواعد الكبرى ،جٔ ،صٗ.ٚ٘-ٚ
( )ٜ٘ابن عبد السبلم ،القواعد الكبرى ،جٔ ،ص.ٙ

(ٓ )ٙابن عبد السبلم ،المرجع السابؽ ،جٔ ،ص.ٛٓ-ٜٚ

(ٔ )ٙأحمد بن عبد الحميم ابن تيمية (توفي ٕٚٛى) ،مجموع
الفتاوى ،جمع  :عبد الرحمن بن قاسم ،الرياض ،مكتبة
ابن تيمية ،طٕ ،د .ت ،جٕٓ ،ص.ٗٛ

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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٘،

صحيحو ،كتاب األدب ،باب كون الشرك أقبح الذنوب

مسمـ جٕ ،ص.ٜ
(ٖٗ) النووي ،شرح النووي عمى صحيح ،

حديث رقم (ٕٔ) .وأخرجو مسمم في صحيحو،

٘ ،ص ٕٕٕٗ،
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(ٕ )ٙابن تيمية ،المرجع السابؽ ،جٕٓ ،ص.ٗٛ

(٘ )ٚانظر أبو إسحاق ابراىيم ب ن موسى الشاطبي (توفي

(ٖ )ٙوقد ذكر ابن تيمية ىذا التقسيم في فصل بعنوان "جامع

ٜٓٚى) ،الموافقات في أصوؿ الشريعة  ،بيروت ،إحياء

اقتضاء الصراط

مقاصد الشريعة اْلسَلمية ،

تعارض الحسنات أو السيئات".

(ٗ )ٙأحمد بن عبد الحميم ابن تيمية،

المستقيـ لمخالفة أصحاا الجحيـ  ،تحقيق  :ناصر بن

ٖ،

عبد الكريم العقل ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ط

ٖٔٗٔهم ،جٕ ،صٖٕ.ٙ

اَّلستقامة ،تحقيق :

(٘ )ٙأحمد بن عبد الحميم ابن تيمية،

محمد رشاد سالم ،المدينة المنورة ،جامعة اإلمام محمد

التراث العربي ،طٕٕٔٔٗ ،هم ،جٕ ،ص.ٜ

( )ٚٙانظر ابن عاشور،
صٕٓٔ.

( )ٚٚانظر الشاطبي ،الموافقات ،جٕ ،صٔٔ.
( )ٚٛالشاطبي ،المرجع السابؽ ،جٕ ،صٕٔ.

( )ٜٚانظر عمى بن محمد ا آلمدي (توفي ٖٔٙى) ،اْلحكاـ
في أصوؿ ااحكاـ ،تحقيق :سيد جميمي ،بيروت ،دار

ابن سعود ،طٔ ،د .ت ،جٕ ،ص.ٔٙ

( )ٙٙانظر ابن تيمية  ،مجموع فتاوى شيخ اْلسَلـ ابف
تيمية ،جٕٓ ،ص.٘ٚ
القيم
( )ٙٚمحمد بن أبي بكر ابن ّ

الكتاب العربي ،د .طٔٗٓٗ ،ه ،جٗ ،ص.ٕٛٙ

(ٓ )ٛأُخ َذت فكرة ترتيب األحكام عمى خمس عشرة مرتبة من
مقال بعنوان أولويات األحكام الشرعية فقام الباحث
بتعديميا وتطويرىا برسم توضيحي ونماذج تطبيق

(توفئ٘ٚى) ،أعَلـ

را العالميف
الموقّعيف عف ّ
المعتصم باهلل البغدادي ،بيروت  ،دار الكتاب العربي،

انظر رياض أدىمي ،أولويات ااحكاـ الشرعية ،مقال

 ،ضبط وتعميق  :محمد

طٔٔٗٔٙ ،ى ،جٕ ،صٕ٘.

منشور عمى شبكة اإلنترنت ٕٔ ،ٕٖٓٓ/ٖ/ص ٗٔ.
Www .alrashas .org/ahath/Awlawigat-Adhami .htm

الشارع ص٘ٗ.
،
(ٔ )ٛانظر جغيم ،طرؽ الكشؼ عف مقاصد

جيالة أو تضم ـن
ـ
احتوى
( )ٙٛبيع الغرر :ىو كل بيع ـ

مضنة عدم
مخاطرة أو قما اًر  .فيو من الخداع الذي ىو
ّ
الرضا عند تحققو ،فيكون من باب أكل أموال الناس

بالباطل .وقد نيى الشارع عنو.

القيم،
( )ٜٙأبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر ابن ّ

مدارج

(ٕ )ٛانظر جغيم ،المرجع السابؽ ،صٓ٘.

(ٖ )ٛانظر جغيم ،المرجع السابؽ ،ص.٘ٛ-٘ٚ
(ٗ )ٛسبق تخريجو.

(٘ )ٛجاء في قرار مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة
المؤتمر اإلسبلمي الذي انعقد في األردن ٜٔٛٙم تحريم

السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد واياؾ نستعيف  ،بيروت،
دار الكتب العمميةٕٓٓٗ ،م ،ص.٘ٛ

القيم،
(ٓ )ٚأبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر ابن ّ

زاد المعاد

في ىدي خير العباد  ،تحقق :شعيب األرناؤوط ،بيروت،

مؤسسة الرسالة ،طٔ ،جٖ ،ص٘.

صورة الرحم المؤج .رة

Www islamonline .net/fatawa/arabic/fatawa display .asp

( )ٛٙانظر ابن منظور ،لساف العرا ،جٖ ،صٕ.ٖٙ
( )ٛٚانظر عبد الكريم زيدان،

ص٘.ٔٔ-

(ٖ )ٚمحمد ا لطاىر ابن عاشور (توفي ٖٖٜٔى) ،مقاصد
الشريعة اْلسَلمية  ،تحقيق ودراسة  :محمد الطاىر

ٔ،

(ٗ )ٚانظر نعمان جغيم ،طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع،
عمان ،دار النفائس ،طٕٕٔٔٗ ،هم ،ص.ٖٗ-ٕٙ
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ص.ٚٙ

( )ٛٛانظر زيدان ،المرجع السابؽ ،ص.ٚٙ

(ٕ )ٚانظر ابن منظور ،لساف العرا ،ج٘ ،صٕٗ.ٖٙ

ٔٗٔٛه ،صٔ.ٔٚ

المدخؿ لدراسة الشريعة

اْلسَلمية ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط ٕٔٗٗ ،ٔٙى،

(ٔ )ٚانظر ابن القيم ،زاد المعاد في ىدي خير العباد  ،جٖ،

الميساوي ،د .م ،البصائر لئلنتاج العممي ،ط

ية.

( )ٜٛانظر ابن عبد السبلم،
صٕ٘ٔ.

القواعد الكبرى  ،ج ٔ،

(ٓ )ٜانظر ابن تيمية ،مجموع فتاوى شيخ اْلسَلـ  ،ج ٖٕ،
صٖٖٗ.

(ٔ )ٜانظر السيوطي ،ااشباه والنظائر ،جٔ ،ص.ٛٙ

(ٕ )ٜمن العمماء من حكم بالكراىة التحريمية ،وميما يكن
فإن اإلصرار عمى الصغائر يقربيا من الكبائر ،كما
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تأصيل األولويات وكيفية تحديدها  ...................................................................عالء الدين رحال ونهيل صالح
يجب التنبيو عمى أن تحريم التدخين ال يجعمو في مرتبة

(ٕٓٔ) انظر العسقبلني ،المرجع السابؽ ،ج ،ٜص٘ٓٔ.

المختمف فيو ليس في درجة الحرام المتفق عميو.

(ٗٓٔ) انظر النووي ،شرح النووي عمى صحيح مسمـ ،ج،ٙ

شرب الخمر أو الزنى فالحرام درجات كما أن الحرام

انظر يوسف القرضاوي،

(ٖٓٔ) انظر العسقبلني ،المرجع السابؽ ،جٔ ،صٖٓٔ.
صٓ.ٚ

ىدى اْلسَلـ فتاوى معاصرة،

الكويت ،دار القمم لمنشر والتوزيع ،طٖٜٜٔٛ ،م.

(٘ٓٔ) انظر العسقبلني ،فتح الباري ،جٔ ،صٕٓٔ.

(ٖ )ٜاالستنساخ ىو تكوين مخموقين أو أكثر ك ٌل منيما

( )ٔٓٙسبق تخريجو.

نسخة إرثية من اآلخرُ ،حكم بتحريمو في الندوة الفقيية
الطبية التاسعة والتي بعنوان" :المواد اإلضافية في الغذاء

يب
حديث رقم (٘ .)ٕٙٛوقال الترمذي ىذا حديث غر .

بتاريخ ٗٔ ٔٚ-يونيو ٜٜٔٚم.islamset .Www .

الشافعي ،ااـ ،بيروت  :دار المعرفة ،ط ٕٜٜٖٔ ،م،

والدواء واالستحالة والمفطرات -االستنساخ" في المغرب
htm .com/ambic/abioethics/clone

(ٗ )ٜانظر القيسي،
صٗٔ.ٕٙ-

سمـ القيـ مف منظور إسَلمي

،

( )ٔٓٚأخرجو الترمذي في سننو ،كتاب العمم ،ج٘ ،صٓ٘،
( )ٔٓٛانظر الشافعي :أبو عبد اهلل محمد بن إدريس
ج ،ٙص.ٕٓٚ

( )ٜٔٓأخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب الوصية ،باب ما

يمحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو ،ج ٖ ،ص ٕٕ٘٘،

(٘ )ٜأخرجو الترمذي في سننو ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء

في الصدقة عمى ذي ال قرابة ،ج ٖ ص ،ٗٙحديث رقم

( .)ٙ٘ٛوأخرجو ابن ماجو في سننو ،كتاب الزكاة ،باب

فضل الصدقة ،ج ٔ ،ص ٔ ،ٜ٘حديث رقم (ٗٗ.)ٔٛ

وقال الترمذي حديث حسن.

حديث رقم (ٖٔ.)ٔٙ

(ٓٔٔ) انظر القرضاوي ،في فقو ااولويات  ،ص ٖٔٔ-
.ٔٔٛ

(ٔٔٔ) انظر القرضاوي ،المرجع السابؽ ،صٔٗ.

( )ٜٙانظر القرضاوي ،في فقو ااولويات ،صٔٓٔ.
( )ٜٚانظر النووي ،شرح النووي عمى صحيح مسمـ  ،ج ،ٙ
صٓ.ٚ

( )ٜٛانظر الشاطبي ،الموافقات ،جٕ ،ص.ٜٔٚ

( )ٜٜانظر الطبري ،جامع البياف في تفسير القرآف  ،ج،ٕٜ
ص.ٜٚ

(ٓٓٔ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب

اإليمان ،باب أحب الدين إلى اهلل أدومو ،ج ٔ ،ص ٕٗ،

حديث رقم (ٖٗ) .وأخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب

الصبلة ،باب أمر من نعس في صبلتو أو استعجم عميو

القرآن أو الذكر بأن يرقد ،ج ٔ ،ص ٕٕٗ٘ ،حديث رقم

(٘.)ٚٛ

(ٔٓٔ) متفؽ عميو  :أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب

المباس ،باب الجموس عمى الحصير ،ج ٘ ،ص ٕٕٔٓ،

حديث رقم (ٖٕ٘٘) ،وأخرجو مسمم في صحيحو ،كتاب
الصبلة ،باب فضيمة العمل الدائم عن قيام الميل وغيره،

جٔ ،صٓٗ٘ ،حديث رقم (ٕ.)ٚٛ
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