
203203

ف 
وظي

يف ت
ره 

وأث
ي 

ائع
ذر

د ال
تها

الج
ا

ولة
للّد

لية 
 املا

سة
سيا

ة لل
أدا

ب ك
رضائ

ال

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

االجتهاد الذرائعي وأثره في توظيف الضرائب

ولة
ّ

كأداة للسياسة المالية للد

أنيس القزي 

يتونة - تونس  دكتور ومدّرس عرضي بجامعة الّز

anisguezzi@yahoo.fr

و

 سمر الّسعفي 

يتونة - تونس باحثة دكتوراه بالمعهد العالي للحضارة اإلسالمية بجامعة الّز

Samar.zaituna@gmail.com

م البحث للنشر في 19/ 2021/10م، واعتمد للنشر في 2021/12/31م(
ّ
)سل

الملخص:

أعّم  من  وهو  األصويل،  االجتهاد  أبواب  أوسع  من  الّذرائعي  االجتهاد  يعترب 
اجتهاد  فهو  -خاّصة-،  االقتصادية  القضايا  حّل  يف  للمجتهد  إسعافا  األصول 
وقائي -من جهة- إذ يمّثل سياجًا حيفظ احلقوق يف خمتلف املعامالت والّترّصفات 
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املالّية، كام أّنه من جهة أخرى اجتهاد عالجّي عميّل إذ يمّثل وسيلة موازنة وترجيح 
قة التي توجب العودة إىل أصل اإلذن وإلغاء اعتبار  بني املنع املآيل واملصلحة املتحقٌّ
والتحلييل-  االستقرائي  املنهجني  –معتمدًا عىل  البحث  هذا  وحياول  العوارض. 
الفتح والسّد، وبيان وجه املصلحة  الّذرائع يف االجتهاد من جهتي  ضبط اعتبار 
الّدولة من  ميزانية  لتمويل عجز  الرّضائب،  تطبيقًا عىل مسألة فرض  يف اجلهتني 
خالل بيان املصلحة املعتربة يف هذه القضية وما يسّد وما يفتح يف فروعها الّتطبيقية 
الرضر.  ونفي  العدل  مقصدي  خاّصة  األموال  يف  الرّشيعة  مقاصد  يوافق  بام 
الّدولة من فروع  وقد توّصل البحث إىل اعتبار فرض الرضائب لتمويل ميزانّية 
الّترصف الرشعي املنوط باملصلحة العاّمة يف السياسة املالية للدولة برشوط أمّهها 
التوازن  الفتح وهو عجز اخلزينة وحتّقق املصلحة منه وهي حتقيق  حتّقق موجب 
معاجلة  يف  الذرائعي  األصل  عىل  االنفتاح  بمزيد  يويص  كام  العام..  االقتصادي 
القضايا املالية العاّمة وفق الضوابط املقّررة يف البحث –خاّصة من جهة الفتح- ملا 

يف ذلك من مزية اجتناب الّتلفيق الفقهي والّتمّسك بمنهج مصلحّي أصيل.
الكلمات المفتاحية: الذريعة، االجتهاد، سد الذرائع، فتح الذرائع، الرضائب
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Abstract
Pragmatic diligence is considered as the largest and the most important 
chapter of the fundamentalist diligence, it is the most general principle 
deployed by a Mujtahid (an authoritative Islamic scholar) and it is particularly 
important in resolving economic issues. Thus, on the one hand, it can be 
viewed as preventative diligence that protects the rights in several financial 
actions and transactions, and a on the other hand, it is a therapeutic practical 
diligence and a tool for balancing and ascertaining preference between the 
conclusionary prohibition and the inherent interest which requires referring 
back to the original rule of the permissibility regardless of any contingency. 
Based on the induction and analytical approach, the research seeks to establish 
the control for consideration of means during the diligence from both the 
aspects of ‘opening’ and ‘preventing’ them, as well as to explain the aspect of 
interest by applying them in both the scenarios of ‘opening’ and ‘preventing’ 
in the context of tax imposition for financing the state’s budgetary gap, while 



206206

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

explaining the ‘valid interest’ in this regard and what shall be prevented and 
what shall be opened in the different forms of its application vis-a-vis in line 
with the objectives of Shari’ah related to wealth, especially the two objectives 
of ‘the justice’ and ‘the avoidance of harm’. The research concluded that 
considering the imposition of tax for financing the state’s budgetary gap is part 
of Shari’ah permissible way rooted in ‘public interest’ part of fiscal policy. 
Such consideration follows certain conditions, importantly, satisfaction of the 
preconditions embodied in ‘shortfall in the treasury’ and ‘certainty of interest’ 
by applying it i.e., ascertaining the economic stability in general. The research 
recommends for extended consideration of pragmatic approach for treating 
the general monetary issues as per the controls highlighted in the research, 
in particular from the aspect of ‘opening’ as it overrules the intermixing of 
schools of jurisprudence and asserts the application of traditional methodology 
related to ‘interest’. 

Keywords: Means, Diligence, Preventing the Means, Opening the Means, Tax
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مة:
ّ

المقد

يقّسم األصوليون موارد األحكام إىل قسمني: مقاصد وهي املتضّمنة للمصالح 
واملفاسد يف أنفسها ووسائل وهي الطرق املفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت 

إليه من حتليل وحتريم غري أهّنا أخفض رتبة.)1(
لغلبة  حتريمها  عىل  الفقهاء  يّتفق  حمّرمة  وسائل  إىل:  بدورها  الوسائل  وتنقسم 
إفضائها للمحّرم، وأخرى مباحة مّتفق عىل جوازها لندرة اإلفضاء، وثالثة سكت 
الرشع عن بيان حكمها وترّددت بني النوعني الظاهرين فكانت عرضة الختالط 
املصالح واملفاسد، وما كان حاله كذلك اشتبه وصار مناطا للنّظر والرّتجيح وفق 
النّوع األخري املصطلح عليه  الشارع..وهذا  املوافقة ملقصود  ما تقتضيه املصلحة 
املنع  بجهة  املتعّلق  الّذرائعي  االجتهاد  اشتهر  وقد  بـ«الّذرائع«.  الفقه  أصول  يف 
-أي السّد- حّتى صار أّول ما ينرصف إليه الّذهن إذا أطلق لفظ الّذريعة، غري 
أّن احلاجات والرضورات اقتضت النّظر يف الّذرائع من جهة اإلباحة بعد احلظر 
كانت  ذلك  أجل  من  الّذرائع«،  »فتح  بـ  لّقب  مواز  فقهّي  مسار  -أيضا-فنتج 
الرّشع  نصوص  تكّفلت  وقد  الرّشعية.  املنهّيات  جانب  مسّلطة عىل  فيه  األنظار 
ببيان منهّيات املقاصد، لكن مل حتط بمنهّيات الّذرائع، وتركت بيان أكثرها للعقل 

املتخّصص الذي حيّدد أثر الوسائل يف حصول املفاسد يف املعامالت ونتائجه.
الوسائل  تشهدها  التي  الّتحوالت  ورسعة  ووسائلها،  املعامالت  لتطّور  ونظرا 
اعتبار  نفس  ويف  بل  اعتبارها،  يف  اآلراء  وتباين  املعارصة،  واملالية  االقتصادية 
االجتهاد الذرائعي فيها، تظهر أمّهية موضوع البحث إذ هيدف لضبط هذا االجتهاد 
بجهتيه: جهة السّد وجهة الفتح، وحياول تطبيقه عىل صور من املعامالت املعارصة 

يف نطاق ختّصص مهّم هو السياسة الرشعية املالية.
يف  الّذرائعي  االجتهاد  دائرة  اّتساع  يف  البحث  إشكالية  تكمن  البحث:  إشكالية 
االجتهاد  هذا  تؤّطر  التي  النّصوص  وحمدودّية  خاّصة،  املالّية  املعامالت  باب 

)1(ينظر ابن القيم، حممد، أعالم املوقعني، تح: حممد أمجل اإلصالحي،د.م،دار عامل الفوائد، ط1، 1437هـ، مج4/ص4.
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إّما بأصول عاّمة حتتاج حتقيق املناط  النّبوي باعتباره جاء  البيان  نظرا خلصوصّية 
اخلاّص يف كّل عرص ومكان بام يتوافق مع املصلحة الظرفية، أو باجتهادات جزئّية 
أّن  املعلوم  ومن  والبيان،  الّسؤال  بزمن  اخلاّصة  والظروف  املالبسات  راعت 
الفتاوى أو األقضية  العاّمة كأصل »ال رضر وال رضار«، وتلك  هذه النّصوص 
واألحكام اخلاّصة بنازلة معّينة كالنّهي عن الّتسعري، واّدخار حلوم األضاحي كّلها 
يتطّلب  وقد  يعرس ضبطها،  التي  األمور  املصلحة من  أّن  باملصلحة، غري  منوطة 
ظهورها زمنا يكفي لبيان أثرها يف األحكام، كام أّن استخراج املناسبات املعقولة 
من النّصوص وتقريبها من جنس املعاين املحّققة للمصالح املعتربة يف الرّشع ممّا 
ختتلف فيه األنظار، ومن املعلوم أّن هذا النّوع من املناسبات هو الغالب، من أجل 

ذلك يظهر اخلالف يف تنقيح املناط وحتقيق املصلحة يف احلوادث الّطارئة.
الكشف عن  ودّقة يف  انضباطا  أكثر  بظهور وسائل  احلديثة  العصور  متّيزت  ومّلا   
مآالت الوسائل، كان االجتهاد الّذرائعي املعارص بالغ األمّهية من جهة قدرته عىل 
مراجعة فتاوى وأقضية الّذرائع املبثوثة يف املدّونة الفقهية القديمة، واقتدراه عىل 
حتقيق نسب أعىل للجدوى االقتصادّية من املعامالت املالية املعارصة، من أجل 
ذلك كان من املهّم ضبط النّسق املنهجّي املؤّطر لفتاوى الوسائل والّذرائع، سواء 

من اجلهة الفتح أو السّد.
االجتهاد  يسعف  مدى  أّي  إىل  التالية:  اإلشكالية  حّل  البحث  يروم  هنا  ومن 
الّذرائعي يف توجيه السياسة املالية العاّمة للّدولة وطرح حلول للّطوارئ الواردة 

عليها؟ 
ويتفّرع عن هذا اإلشكال األسئلة التالية:

ماهي األسس التي يقوم عليها االجتهاد الّذرائعي؟  -
ماهي ضوابطه من جهة السّد والفتح؟  -
وكيف يسعف يف ترجيح خيارات تتعلق السياسة املالية العاّمة للّدولة كمسألة  -

فرض الرضائب لتمويل عجز ميزانّية الّدولة؟
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أهداف البحث:

وتلّخص فيام يأيت:
- حتقيق ماهية الّذريعة وهي ماّدة االجتهاد الّذرائعي

- بيان أقسام االجتهاد الّذرائعي: جهة السّد وجهة الفتح
- بيان منزلة اعتبار الّذرائع سّدا وفتحا يف سّلم املصالح 

-حترير ضوابط اعتبار الّذرائع عموما 
-بيان أثر اعتبار الّذرائع يف السياسة املالية العاّمة للّدولة وفق الضوابط املعتربة 

المناهج المعتمدة في البحث:

اقتضت طبيعة البحث االعتامد عىل املناهج التالية: 
األّول: املنهج االستقرائي: 

استقراء الرّشوط التي ساقها العلامء لضبط االجتهاد الّذرائعي
الثاين: املنهج التحلييل: 

حترير ضوابط سّد الّذرائع وفتحها
باملصلحة ومقاصد  الّذرائع سّدا وفتحا  اعتبار  تربط أصل  التي  العالقة  توضيح 

الرشيعة.
حتقيق  نحو  للّدولة  العاّمة  املالّية  السياسة  توجيه  يف  الّذرائعي  االجتهاد  أثر  بيان 

املصلحة الرّشعية.

ة البحث:
ّ

خط

حلّل إشكالية البحث اقتىض النّظر تقسيمه إىل مقّدمة ومبحثني وخامتة.
أّما املبحث األّول فتصّوري يعرض حقيقة الّذرائع وخواّصها، وأقسام االجتهاد 

الّذرائعي، وضوابطه.
يف حني أّن املبحث الثاين تصديقي، وهيدف لبيان أثر االجتهاد الّذرائعي يف توجيه 

السياسة املالّية العاّمة للّدولة من خالل فرع من الفروع التطبيقية.
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راسات السابقة:
ّ

الد

قديام وحديثا،  للجدل  إثارة  املوضوعات  أكثر  من  الّذرائع  أّن موضوع  ال خيفى 
وقد كثرت فيها الكتابات، غري أّن أهّم ما وقفنا عليه منها:

بحث سّد الّذرائع وتطبيقاته يف جمال املعامالت لعبد اهلل بن بّية، وقد اعتنى  -
البحث بضبط جمال الّذرائع االجتهادّية استنادا خلاصّية اإلفضاء، لكن كام 
يظهر من عنوانه فقد اقترص عىل جهة السّد ومل يتطّرق للتنزيل عىل قضايا يف 

جمال السياسة الرّشعية املالية.
كتاب االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قدياًم  -

–عند  الّذريعة  خواّص  يف  حّقق  الذي  اإلدرييس  حممد  للدكتور  وحديثًا 
يف  أجاد  أّنه  ومع  وفتحًا،  سّدًا  الّذرائعي  االجتهاد  حقيقة  وأبرز  املالكّية- 
جمال الّتأصيل إالّ أّن الّتطبيقات مل تتناول املعامالت املالية املعارصة مع أهّنا 
البحث  هذا  تداركه  ما  وهو  الّذرائعي،  االجتهاد  لتطبيق  اخلصب  املجال 
الكتاب  أّن  العاّمة، كام  املالية  السياسة الرشعية  موليًا عناية خاّصة ملسائل 
املذكور اقترص عىل املذهب املالكي مع أّن املذهب احلنبيل –أيضا- أصيل يف 

اعتبار هذا النّوع من االجتهاد.
وقد  - الّسويلم،  سامي  للدكتور  املالية  املعامالت  يف  الذرائع  قواعد  بحث 

تناولت هذه الّدراسات جوانب مهّمة تتعّلق باالجتهاد الّذرائعي وقواعده–
فيها  تسّد  التي  املعامالت  لتمييز  موضوعيًا  معيارًا  واقرتحت  خاّصة- 
مستقلة  والترصفات  للعقود  موضوعية  خصائص  ثبوت  يف  متّثل  الّذرائع 
عن قصد املكّلف وتصّوره وعلمه، ممّيزًا يف ذلك بني الّذرائع واحليل نظريًا 
وعملّيًا من خالل تطبيقات مالّية معارصة، غري أّن ما يضيفه البحث الراهن 
واملصلحة،  الّذرائعي  االجتهاد  بني  العالقة  توضيح  مزيد  هو  سابقه  عن 
وحتديد منزلته يف سّلم املصالح سواء أكان سّدًا أم فتحًا، وتوحيد ضوابطه 
نظريًا  والعكس  اإلذن  إىل  املنع  من  احلكم  انتقال  آلّية  وبيان  اجلهتني،  يف 
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وإجرائيًا من خالل فرع من الفروع املعارصة املتعّلق بالسياسة املالية العاّمة 
للّدولة.

وقد  - الرمحاين،  إلبراهيم  املعارصة  القضايا  يف  الذرائعي  االجتهاد  ضوابط 
واإلنسانية  االجتامعية  بالعلوم  االستعانة  إمكان  مدى  إظهار  غرضه  كان 
الّذرائعي  لالجتهاد  فيه  أّصل  وقد  الّذرائعي،  االجتهاد  وتوجيه  ضبط  يف 
من أدّلة الرّشيعة، وذكر أمّهّيته وأشار لكونه جماال فسيحا لتفعيل الّسياسة 
واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  من  االستفادة  لكيفية  تعّرض  كام  الرّشعّية، 
لدراسة الواقع ممّا يعني عىل إنتاج احلكم الذرائعي، ومل يكن غرض البحث 
يضيفه  ما  وهذا  عليها  الّضوابط  وتطبيق  معارصة  مالية  تطبيقات  تناول 

البحث.

رائعي وأسسه وضوابطه:
ّ

المبحث األّول: حقيقة االجتهاد الذ

يعة وخواّصها الممّيزة: ر
ّ

1. ماهية الذ

عىل  يدّل  واحد  أصل  والعني  والراء  فارس:»الذال  ابن  يقول  لغة:  يعة  ر
ّ

الذ أ- 

»النّاقة  والّذريعة  األصل.«)2(  هذا  إىل  الفروع  ترجع  ثّم  قدم،  إىل  وحتّرك  امتداد 
التي يتسرّت هبا الّرامي يرمي الّصيد«)3(، »ثّم جعلت الّذريعة مثال لكّل يشء أدنى 
من يشء وقرب منه. وتستعمل جمازا بمعنى:»الوسيلة«)4( واملعاين كّلها جتتمع يف 
معاين القرب والرّسعة والّتحّرك نحو اليشء، والّتوّصل وامليل)5(، وال يشرتط يف 

الّتذّرع لغة قصد املتذّرع إليه، بل يسّمى اليشء ذريعة بمجّرد اإلفضاء.

)2( ابن منظور، حممد، لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط3، 1414هـ، ج8/ص94.
)3(ابن فارس، أمحد، مقاييس اللغة، تح: عبد السالم حممد هارون، د.م، دار الفكر، د.ط، 1399هـ - 1979م، ج2/ص350.

)4(ابن منظور، لسان العرب، ج8/ص96.
1424هـ  ط1،  اإلسالمي،  للفكر  العايل  واملعهد  املصطلحية  الدراسات  معهد  د.م،  الشاطبي،  عند  األصويل  املصطلح  فريد،  األنصاري،  ينظر   )5(
الدراسات  املغرب،مركز  وحديثا،  قديام  اإلسالمي  الفقه  يف  وأثره  املالكي  املذهب  يف  الذرائعي  االجتهاد  حمّمد،  واإلدرييس،   438 ص  2004-م، 
الفكـــر،  دار  الرّشيعة اإلســالمية، دمشق،،  الّذرائع يف  62، والربهاين، هشام، ســـــّد  1431هـ 2010-م،ص  الرتاث،ط1،  واألبحاث وإحياء 

ط1،  1406 هـ - 1985م، ص56-52.



212212

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

تعني  للّذرائع يف االصطالح معنيان: األّول عاّم، وهي بذلك   :
ً
ب- اصطالحا

خاّص  )6(والثاين  الرشعية.  األحكام  مجيع  إىل  اإلفضاء  فيها  فيتصّور  الوسائل، 
متعّلق بـ »أصل سّد الّذرائع«.
أّما املعنى اخلاّص للّذريعة فـ:

عّرفها ابن العريب بأهّنا: »كل فعل جائز يف ذاته موقع يف حمذور أو حمظور لعاقبته«)7(
وعند اإلمام الشاطبي هي: »الّتوّسل إىل ما هو مفسدة بفعل ماهو مصلحة«.)8(

فعل  إىل  وسيلة  وهو  مباح،  أّنه  ظاهره  الذي  بأهّنا:»الفعل  تيمية  ابن  وعّرفها 
املحّرم«.)9(

ومل خيرج املعارصون عن قول املتقّدمني وسنقترص عىل تعريف اإلدرييس هلا: »أمر 
ظاهره اإلباحة، يفيض إىل مكروه، أو حمّرم يف الباطن«.)10(

وتتفق التعريفات يف ما ييل:
أّوالً: وصف الّذريعة بكوهنا ليست حمّرمة لذاهتا.)11(

فلو مل تفض مل يصّح وصفها بكوهنا ذريعة، واإلفضاء  للممنوع،  ثانيًا: اإلفضاء 
بحيث  فيه  مشكوكًا  أو  املعترب،  باالحتامل  أو  كثريًا،  أو  غالبًا،  يكون  قد  مراتب 

يتساوى احتامل اإلفضاء مع احتامل عدمه.)12(
أّما تعريف االجتهاد الّذرائعي فيقتيض تعريف جزئي املرّكب الوصفي: 

أّوالً: االجتهاد لغة: هو استفراغ الُوْسع يف املطلوب، أّما اصطالحا فهو:استفراغ 
الُوْسع يف النظر فيام ال يلحقه فيه َلْوٌم رشعي.)13(

)6(ينظر الربهاين،املصدر نفسه، ص69، وقريسة، هشام، سّد الذرائع يف الفقه اإلسالمي، بريوت-لبنان، دار ابن حزم، ط1، 1431هـ - 2010م، ص 
14، والقره داغي عيل حميي الدين، قاعدة سّد الّذرائع وتطبيقات العمل هبا يف املعامالت املالية واملرصفية املعارصة،-دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية-، 

مؤمتر شورى الفقهي السادس،4-5 صفر 1437هـ - 16-17 نوفمرب 2015م، ص18، واإلدرييس، م.س، ص65.
)7(أبو بكر ابن العريب، حممد، املسالِك يف رشح ُمَوطَّأ مالك، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1428هـ 2007-م،ج 6/ص 22.

)8( الشاطبي، إبراهيم، املوافقات، تح: احلسني آيت سعيد، فاس- املغرب، منشورات البشري بن عطية، ط1، 1438هـ - 2017م، ج5/ص 228.
)9( ابن تيمية، أمحد، الفتاوى الكربى،بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية،ط1، 1408هـ - 1987م،ج6/ص172.

)10( ينظر اإلدرييس، ااالجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص94.
)11( ينظر املصدر نفسه، ص91.
)12( ينظر املصدر نفسه، ص85.

القرايف، أمحد،  الّدين  1983م، ص10، وشهاب  1403هـ -  العلمية،ط1،  الكتب  لبنان،دار  التعريفات، بريوت -  ينظر اجلرجاين، الرشيف،   )13(
جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول تح: نارص بن عيل بن نارص الغامدي رسالة ماجستري، د.م، كلية الرشيعة - جامعة أم القرى، 1421 

هـ - 2000 م، ج436/2.
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ثانيًا: وصف الّذرائعي نسبة للّذرائع وقد تقّدم بياهنا.
الّذرائعي كمصطلح فبنّي الدكتور الرمحاين أّن املقصود به أن يبذل  أّما االجتهاد 
املتوّقع  الوسائل  حكم  من  يّتضح  مل  ما  إىل  الوصول  ألجل  اجلهد  منتهى  الفقيه 

إفضاؤها إىل مصالح أو مفاسد.)14(
العوارض،  مع  ومراقبتها  الّذرائع،  يف  »النّظر  بكونه:  اإلدرييس  الّدكتور  وفرّسه 
فام كان مباحا أو جائزا وتتجاذبه العوارض وقوعا أو توقعا ال بّد من مراعاته يف 
الّذرائعي وفق الرشوط والضوابط املقررة، فتباح الذريعة إذا خلت من  املسلك 

املفسدة، وتسّد إذا أفضت إىل مفسدة، وتفتح إذا كان املآل مصلحة معتربة«)15(.
اجلواز  الظاهرة  الوسائل  يف  النّظر  يف  الوسع  استفراغ  ييل:  كام  تعريفه  ونختار   
وما تفيض إليه من مصالح أو مفاسد باعتبار العوارض واملآالت، وبيان حكمها 

الرشعي تبعا لذلك.

رائعي وحكمه:
ّ

2. أقسام االجتهاد الذ

ينقسم االجتهاد الّذرائعي إىل قسمني:

 الذرائع: 
ّ

أ. األّول: سد

مجع  والذرائع  الّثلم.  وردم  اخللل  إغالق  والسّد:  إضايف،  مرّكب  يفه:وهو  تعر

ذريعة وقد تقّدم بياهنا.
كان  متى  له  دفعا  الفساد  ماّدة  »حسم  القرايف:  عنه  عرّب  كام  فهو  الّذرائع  سّد  أّما 
لئاّل  فيه  املأذون  »منع  إذن  فهو  للمفسدة«)16(،  وسيلة  املفسدة  عن  الّسامل  الفعل 

يتوّسل به إىل ممنوع«)17(.
)14( الرمحاين، إبراهيم، ضوابط االجتهاد الذرائعي يف القضايا املعارصة، بحث مقّدم للمؤمتر الدويل حول:«مستجدات العلوم الرشعية« من قبل كلية 

الرشيعة باجلامعة األردنية، يومي 30 و31 متوز، 2019م، ص8.
)15( اإلدرييس، االجتهاد الّذرائعي، ص24.

)16(شهاب الدين القرايف، جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول، ج2/ص503.
)17( ينظر األنصاري، املصطلح األصويل عند الشاطبي، ص440، وقد عرّب الدكتور األنصاري عن أصل سّد الّذرائع مرّكبا له من خمتلف الصيغ التي 

وردت عند اإلمام الشاطبي فاقتبس منه ما يعّرف »سّد الّذرائع«، كلقب عىل مبحث خمصوص يف أصول الفقه.
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حكمه:ال بّد من بيان الفرق بني مبدأ سّد الّذرائع كأصل يف الرشيعة -الثابت من 

اإلفضاء  لغلبة  نّصا  عنها  املنهّي  الوسائل  يف  ظاهر  وهو  الرشيعة  موارد  استقراء 
عنها  املسكوت  الّذرائع  يف  النّظر  وهو  الّذرائع  بسّد  االجتهاد  وبني  للمفاسد-، 
املحتملة اإلفضاء للمفاسد فال يتيّقن إفضاؤها عقال، وال ورد النّهي عنها نّصا، 
وقد  هنا،  فيها  االجتهاد  حكم  بيان  نروم  والتي  باخلالف،  املقصودة  هي  وهذه 

اختلف يف حكم هذا االجتهاد عىل مذهبني رئيسني:
املذهب األّول: مرشوعّية سّد الّذريعة:وهو مذهب املالكّية)18(، واحلنابلة)19(، * 

واملالكّية هم أكثر املذاهب عمال بسّد الّذرائع واالحتياط.
املذهب الثاين: عدم اعتبار الّذرائع يف االجتهاد: وهو املرّصح به عند عموم * 

وإن  رأسا)21(.  الّتعليل  ينكرون  الذين  االّظاهرية  مذهب  وهو  الشافعّية)20(، 
أخرى  ألصول  عندهم  فمرّدها  مسائل  يف  الّذرائعي  االجتهاد  أهل  وافقوا 
لفروعهم جيد بعض  فاملتتّبع  احلنفّية  والقياس، ونحوها)22(...أّما  كاحلديث 
صور سّد الّذرائع)23(، وإن مل يعتربوه ضمن أصوهلم االجتهادّية، ويظهر أّن 

مذهبهم أقرب ملذهب الشافعّية.
إقرار  وقع  إذا  باحليلة  املقرتنة  الّذرائع  منع  عىل  االّتفاق  الشاطبي  اإلمام  وذكر 
رصيح من الفاعل)24(..كام يرى الشاطبي أّن خمالفة اإلمامني أيب حنيفة والشافعي 
للاملكية واحلنابلة يف اعتبار الّذرائع ترجع إىل اخلالف يف حتقيق املناط، وتؤّثر فيه 
قّوة القرائن، ومدى ظهور القصد إىل املآل املمنوع)25(، ومدى قّوة املعارض، وترك 

)18(ينظر شهاب الدين القرايف،جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول، ج2/ص503 وما بعدها، والشاطبي، املوافقات، مج5/ص227-
232، وابن القيم، حممد، أعالم املوقعني، مج4/ص5 وما بعدها. ابن قدامة املقديس، موفق الّدين، روضة النّاظر وجنة املناظر، د.م، مؤسسة الرّيان 

للطباعة والنرش والتوزيع، ط2، 1423هـ - 2002م، ج1/ص12.
1423هـ - 2002م،  )19(ينظر ابن قدامة املقديس، موفق الّدين، روضة النّاظر وجنة املناظر، د.م، مؤسسة الرّيان للطباعة والنرش والتوزيع، ط2، 

ج1/ص12، ونجم الّدين الطويف، سليامن، رشح خمترص الروضة، د.م، مؤسسة الرسالة، ط1، 1407هـ - 1987م، ج214/3.
)20( ينظر الزركيش، بدر الدين، البحر املحيط يف أصول الفقه، د.م، دار الكتبي، ط1، 1414هـ - 1994م، ج8/ص89 وما بعدها، وج93/8 وما بعدها.

)21( ينظر أبو حممد ابن حزم، عيل، اإلحكام يف أصول األحكام، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت، ج6/ص2 وما بعدها. 
)22(ينظر الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه،ج93/8 وما بعدها، و أبو حممد ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، ج6/ص2 وما بعدها.

)23(ينظر الربهاين، سّد الّذرائع يف الرّشيعة اإلسالمّية، ص651-657، و ينظر الرسخيس، حممد، املبسوط، بريوت، دار املعرفة، د.ط، 1414هـ - 1993م، 
ج12/ص 49 - 51 وابن عابدين، حممد، رد املحتار عىل الدر املختار، مرص، مطبعة مصطفى احللبي وأوالده، ط2، 1386هـ - 1966م، ج5/ص73.

)24(ينظر الشاطبي، املوافقات، مج5/ص230-228.
)25(املصدر نفسه، مج5/ص229 وج5/ص231 مع هامشها رقم 12721.
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الّدليل ملعارض راجح ال يلغيه)26(.
الرشيعة،  نصوص  له  شهدت  معترب  أصل  الّذرائعي  االجتهاد  أّن  والراجح 
وأصوهلا، ومقاصدها، وال يمتنع اإلحلاق باجلنس قياسًا إذا احّتدت العّلة، فجاز 

االجتهاد بالّتقريب من الّذرائع املنصوصة.

ب. القسم الثاني:فتح الذرائع:

يف  الُفْرجُة  والُفْتَحة:  اإلغالق.  نقيض  والفتح:  إضايف،  مرّكب  يفه:وهو  تعر

اليشء)27(. 

مصلحة)28(،  إباحته  عىل  ترّتبت  إذا  للّذريعة  عنه  املنهّي  فـإباحة  اصطالحا:  أّما 

فهو فتح بالرّتّخص ورفع احلرج عن املكّلف)29(، كام أّنه فتح عارض، يقّدر بقدر 
املصلحة املرجّوة منه، ويرجع إىل اعتبار املآل.

كان  باملصلحة،-سواء  للعموم  ختصيص  من  نوع  هو  الّذرائع  فتح  حكمه: 

العموم نّصًا أو قياسًا أو قاعدة اجتهادّية كقاعدة االحتياط أو سّد الّذرائع- ومل 
يقع اخلالف يف االجتهاد بفتح الّذرائع كام وقع يف السّد، ويرجع ذلك الرتباطه 
بأصول رشعّية قوّية -خاّصة الرضورات-، واّتفق من حيث األصل عىل جواز 
اعتبار  اّتفق عىل  كام  أو مالئمة)30(،  معتربة  كانت  إذا  باملصلحة  العموم  ختصيص 

)26(املصدر نفسه، مج4/ص599. 
)27(ابن منظور، لسان العرب، ج2/ص540.

)28( ينظر بابكر احلسن، خليفة، بحث حول مصطلح فتح الذرائع، اخلرطوم، دار الفكر، د.ت، ص6.
)29( ينظر اإلدرييس، االجتهاد الّذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا،ص101. وقد فّرق الّدكتور اإلدرييس بني الفتح 
باملصلحة والفتح بالرتّخص والفتح برفع احلرج، ومقصوده من األّول ما كان دليله املصلحة املرسلة، وبالثاين ما دّل عليه االستحسان ومراعاة اخلالف. 
ينظر اإلدرييس، املصدر نفسه، ص460-466.واحلقيقة أّن األنواع الثالثة جتتمع حتت جنس الفتح للمصلحة الراجحة اعتبارا للمآل،،فيكون ذلك 
الفتح يف حقيقته نوعا من الرتّخص وليس الفتح بالرخصة نوعا مغايرا للفتح باملصلحة، وكذلك رفع احلرج ذلك لكون الرتّخص إّنام هو نتيجة العتبار 

رفع احلرج عىل املكّلفني.
)30( املصالح مراتب ينبني عىل كّل مرتبة حكم بالقبول أو الرّد عند األصوليني: 

النّوع األّول:املصالح املعتربة: وهي التي ورد بشأهنا دليل من الّشارع: فيّتبع فيها دليله، سواء كان ذلك بتعيني املصلحة، أو بضبط السبب الذي تتحّقق 
به، وهذه ال خالف يف اعتبارها، وهي املؤّثرة.

النّوع الثاين: املصالح املالئمة: وهي ما رّتب الشارع احلكم عىل وفقها يف حمّل آخر، وتقوى بقدر قّوة اعتبارها، وأغلب هذه املصالح معتربة عند األئّمة، 
غري أهّنم يتفاوتون يف هذا االعتبار بني مضّيق وموّسع، وال ينسب رفضها إالّ ملن ينكر الّتعليل رأسا كاإلمام ابن حزم.

النّوع الثالث: املصالح املرسلة: أّما ما مل يشهد هلا دليل خاّص يف الرّشع يف ذات املحّل وال غريه، لكنّها الءمت جنس ترّصفاته.ينظر الزركيش،البحر 
املحيط يف أصول الفقه، ج5/ص 214 - 215.
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مرسلة-)31(،  -وإن  خاّصة  أو  عاّمة  كانت  سواء  القطعّية  الرضورّية  املصلحة 
إىل  تؤول  ال  التي  اخلاّصة  احلاجة  خاّصة  املصالح  من  ذلك  سوى  فيام  واختلف 
رضورة، أّما احلاجة العاّمة املاّسة فاألكثر عىل اعتبارها يف اجتهاداهتم ويتأّيد ذلك 
بالقاعدة الشهرية »احلاجة تنّزل منزلة الرضورة«)32( وتفصح هذه القاعدة عن أثر 
احلاجة يف إباحة منهيات الّذرائع،وإن بدا يف املسألة خالف فهو راجع إىل حتقيق 
املناط.وصّحح اإلمام اجلويني الرّد إىل احلاجة العاّمة والرضورة، واعتربها أوىل 
من األقيسة اجلزئّية إذا تعارضت معها، رشَط أن ال خيرم اعتبار احلاجّي األصل 
الرضوري الذي خيدمه)33(، ويؤّيد هذا ما ورد يف مغني املحتاج للخطيب الرشبيني 
حتت عنوان »فصل فيام هني عنه من البيوع هنيا ال يقتيض بطالهنا:..يعود إىل النّهي 
لداللة املنهّي عليه إىل معنى يقرتن به ال إىل ذاته، ألّن النّهي ليس للبيع بخصوصه، 
بل ألمر آخر..«، وحتت هذا الّتعليل أباح صورا من املعامالت الفاسدة املنصوص 
عىل فسادها، التي ال تبطل بحصوهلا، كبيع حارض لباد، والبيع الناتج عن الّسوم 
عىل سوم الغري، واالحتكار والّتسعري والعينة، ونحوها)34(. وذكر اإلمام اجلويني 
يف كتابيه هناية املطلب، وغياث األمم صورا كثرية من املنهيات التي تباح للمصلحة 
وكثري منها مندرج حتت معنى االجتهاد الّذرائعي)35(، وإذا ثبت املعنى فال مشاّحة 

يف اعتباره من باب الّذرائع أو الوسائل.

م المصالح:
ّ
ا وفتحا في سل

ّ
رائع سد

ّ
3. منزلة اعتبار الذ

وبنى  إليه،  احلاجة  وشّدة  مصلحته  بحسب  أقساما  املباح  الشاطبي  اإلمام  قّسم 

)31(املصدر نفسه،ج6/ص 79.
)32( ينظر الزركيش، بدر الدين، املنثور يف القواعد الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية،ط2، 1405هـ - 1985م، ج2/ص24،وابن نجيم، زين الّدين، 
األشباه والنّظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، ص 78، واملوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف 

والشئون اإلسالمية، ط1، دار الصفوة، مرص، د.ت، ج16/ص256 وما بعدها.
)33( ينظر اجلويني، حممد، الربهان يف أصول الفقه،تح: عبد العظيم الديب، قطر، طبع عىل نفقة الشيخ خليفة بن محد آل ثاين، أمري دولة قطر، ط1، 

د.ت.ص 936-930.
)34( ينظر اخلطيب الرشبيني، حممد، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م، ج2/
ص388 وما بعدها، وقريبا من هذا املعنى ما ذكره ابن رشد من تصحيح اإلمام مالك لبعض العقود الفاسدة حتقيقا للعدل، ينظر ابن رشد احلفيد، حممد، 

بداية املجتهد وهناية املقتصد، أعده سامل اجلزائري،د.م، مؤسسة الرسالة نارشون، ط1 1436 هـ - 2015م، ص638.
)35(ينظر اجلويني، حممد، هناية املطلب يف دراية املذهب، تح: عبد العظيم الديب، دار املنهاج،ط1، 1428هـ2007-م، عىل سبيل املثال: مج13/
الدينية، ط1،د.ت، عىل سبيل  التياث الظلم، قطر، وزارة الشئون  ص190، مج7/ص444،مج7/ص273، وينظر اجلويني، حممد غياث األمم يف 

املثال ص275.
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عىل هذه األقسام أحكاما بالسّد والفتح. فالوسيلة املباحة يف األصل لكن تعرض 
هلا العوارض املضاّدة ألصل اإلباحة، ينظر إىل مدى حاجة املكّلف هلا، ومقدار 
الفساد املتوّقع من تركها، -واألصل عدم وجود العوارض يف طريق املباح ألّن 
املباحات  العوارض عىل  املعارضة خرم ملصلحة األصل-، لكّن طرّيان  يف كثرة 

حاصل واقعا.
وللعارض حاالن إّما أن يكون واقعا، ومفسدته واقعة، أو يكون متوّقعا ومفسدته 

متوّقعة.
املباح  ترك  املباح  ترك  مفسدة  من  أكرب  العارض  مفسدة  كانت  إن  احلالني  ويف 
عمال بأصل درء املفاسد أوىل من جلب املصالح، وأصل سّد الّذرائع، وإن كانت 
أو حاجّي يف  املباح سببا إلقامة رضورّي،  أكرب بحيث يكون  املباح  ترك  مفسدة 
أعىل املراتب، فإقامة الرضورّي أوىل من رعاية الّتكمييّل، ومن رشط التكملة أن 
ال يعود اعتبارها عىل األصل باإلبطال، كحفظ املهج فهو كيّل رضورّي، وحفظ 
املروءات،  حلفظ  رشاء  و  وبيعا  تناوال  النجاسات  فحرمت  حتسينّي،  املروءات 
ورشاؤها،  أكلها  جاز  النّجاسات  بتناول  املهج  إحياء  إىل  الرضورة  دعت  فإن 
ومن  للرضوري،  خادم  واحلاجّي  للحاجّي،  خادم  التحسينّي  أّن  املعلوم  ومن 
ثّم فالّتحسينّي خادم للرضورّي، وقد أثبت ابن عاشور أّن مصلحة سّد الّذرائع 
ويقول  فيه«)36(،  التوّرط  من  أحسن  »فهو  الّتحسني،  مواقع  يف  -عموما-  واقعة 
إليه«)37(،  يلتفت  مل  راجحة  مصلحة  به  فاتت  إذا  الّذرائع  القّيم:«وباب  ابن 
اإلذن  أصل  اآلخر  الّطرف  يف  ويقابله  الّذرائع  أصل  الشاطبي:»وكذلك  ويقول 
الّذرائع  سّد  أصل  كان  مناكري  للمباح  عرض  فإن  ل«.  مكمِّ ال  ل  مكمَّ هو  الذي 
ال للمصلحة ودارئًا للمفسدة الواقعة بسبب العوارض فإن كّر املكّمل عىل  مكمِّ
أصله باإلبطال مل يعد معتربا)38(، وهكذا يتبنّي كون االّتفاق عىل صّحة االجتهاد 
1421هـ  ط2،  والتوزيع،  للنرّش  النّفائس  دار  األردن،  امليساوي،  الطاهر  حممد  تح:  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  الطاهر،  حممد  عاشور،  )36(ابن 

2001-م، ص 308.
)37(ابن القيم، أعالم املوقعني، مج4/ص130.

)38(الشاطبي، املوافقات، مج1/ص410.
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الّذرائعي أقوى يف جهة الفتح لقّوة املصلحة املعتربة يف الفتح، وإن كان ال يمتنع يف 
هذه اجلهة معارضة حتسينّي بتحسينّي، فيقّدم ما قوي أصله، وهذا يتصّور خاّصة 

يف ذرائع الّذرائع.)39(
وال  الّذرائعي،  االجتهاد  عملّية  رحى  قطب  هي  املصلحة  كون  يظهر  هنا  ومن 

يكون االجتهاد يف الّذرائع صحيحا إالّ إذا راعى ترتيب املصالح.

رائعي:
ّ

4. ضوابط إعمال االجتهاد الذ

إذ  احلركية،  صريورته  مع  الواقع  يف  النّظر  ويقتيض  املآل:  األّول:اعتبار  الضابط 

احلركة  رصد  فيه  ويقع  املشاهد،  الواقع  حركة  بعد  إليه  املصار  الواقع  هو  املآل 
املتغرية املؤثرة عىل احلكم الرشعي بعد تنزيله)40(، ويراعى يف اعتبار املآل النيات 
والقصود والبواعث املحّركة إلرادة إنشاء الّترصفات فتعترب بمدى موافقة آثارها 
ملقصود الشارع وتدور مع املصلحة املستقبلة وجودا وعدما)41(، وهذا يقودنا إىل 

الضابط الثاين.

وجهة  الفتح  -جهة  اجلهتني  كال  يف  الراجحة  املصلحة  حتقيق  الثاني:  الضابط 

السّد- حاال ومآال:
يتعّلق  الّذريعة منها ما  املعتربة يف سّد  الّدكتور اإلدرييس مجلة من الضوابط  ذكر 
ال  كأن  إليه،  باملتذّرع  تعّلق  له  ما  ومنها  باإلفضاء،  يتعّلق  ما  بالّذريعة،ومنها 
تتعارض الّذريعة يف أدائها إىل املفسدة مع مصلحة راجحة، وأّن التذّرع املوجب 
من  أرجح  املفسدة  أّن  بمعنى  اإلباحة  أصل  من  أقوى  الشبهة  فيه  تكون  للسّد 
مصلحة اإلباحة لكون الوسيلة يف أصلها مشتملة عىل مصلحة،ويف املتذّرع إليه 
اشرتط أن تكون املفسدة فيه راجحة عىل مصلحة الّذريعة، أو مساوية هلا، عمال 
بقاعدة درء املفاسد مقّدم عىل جلب املصالح، ومعلوم أّن رشط القاعدة التساوي 

)39( قد تسّد الّذريعة وإن مل يكن اإلفضاء كثريا، أو كانت تفيض إىل مكروه، أو هني خفيف -وهو ما يسّميه علامء املالكية ذريعة الّذريعة.
األنصاري،  و  ص199،  هـ،   1424 اجلوزي،ط1،  ابن  دار  الرياض،  الترصفات،  نتائج  ومراعاة  املآالت  اعتبار  الرمحن،  عبد  السنويس،  )40(ينظر 

املصطلح األصويل عند الشاطبي، ص422.
)41(املصدر نفسه، ص 197.
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أو رجحان املفسدة.)42(كام يشرتط أن ال يؤّدي اعتبار الوسيلة إىل سقوط اعتبار 
املقصد.

والنّاظر يف هذه الرشوط جيدها حتوم حول ضابط حتقيق املصلحة الّراجحة، وهذه 
املصلحة قد تكون تلبية حاجة أو دفع رضر أو رضورة، أو رفع حرج ومشّقة.وال 
يشرتط أن تكون احلاجة ماّسة، فمطلق احلاجة كافية إلباحة بعض الّذرائع، وهذا 
حييلنا عىل رضورة تناسب حكم الّذريعة مع مآهلا، ورضورة اعتبار مراتب املصالح 
للرّتجيح، وأن تكون خادمة ملقصد رشعّي ثابت باملسالك املعتربة، ويكون ذلك 

بأن يشهد جلنسها أصل باالعتبار.)43(

الذي  الّسبب  وقوع  ومعناه  الفتح:  أو  السّد  موجب  حتّقق  الثالث:  الضابط 

يوجب سّد الّذريعة أو فتحها أو توّقعه توّقعا راجحا -يرجع إىل العادة أو الّتجربة 
السبب منضبطا  أن يكون  التوّقع)44( كام يشرتط  أساليب  واحلساب ونحوها من 

معترب املقدار.
ويكون مآل الوسيلة مفسدة إذا أّدت إىل رضر ومشّقة خارجني عن املعتاد، أو كانت 
وتفاقم)45(،  وجودها  مع  املفسدة  أثر  متادى  أو  باليشء،  االنتفاع  تفويت  يف  سببا 

ويكون مآهلا مصلحة إذا أّدى إىل رفع املفسدة مجلة واحدة أو بالّتدريج.

الباحثني  من  طائفة  وقواعده:ذكر  الرشع  أصول  معارضة  الّرابع:عدم  الضابط 

هذا الرّشط، وذكره بعضهم يف رشوط املصلحة بأن ال تعارض مقصدا رشعيا)46(، 
حمظور  إىل  تفيض  الّتي  هي  رشعا  سّدها  املقصود  الّذريعة  أّن  العريب  ابن  وذكر 
منصوص)47(، ومقصوده أن تؤّدي الّذريعة إىل خمالفة أصول الرشع وقواعده، أّما 

)42(اإلدرييس، االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص191 وما بعدها.
)43(ينظر الصواط، حممد، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األرسة،دار البيان احلديثة، 1422هـ- 2001م، ج1/ص289، واحلّطاب، 
almanhal. عبد الرمحن،قاعدة ما كان منهّيا عنه للذريعة يفعل للمصلحة الرجحة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة حتليلية تطبيقية،منشور بموقع املنهل

com، غري مرّقم ]ص 21 بداية من املقدمة[.
)44(ينظر الشاطبي، املوافقات، مج 2/ص 770-771، وقد فّصل يف هذه املسألة يف معرض احلديث عن املشّقة احلقيقية وضوابطها.

)45(ينظر السنويس، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات،ص357.
)46( واحلقيقة أّن وصف املصلحة بكوهنا راجحة أو رشعية يفرض كوهنا خادمة ملقصد رشعي غري معارضة له.

)47( ينظر أبو بكر ابن العريب، حممد، أحكام القرآن، بريوت – لبنان،دار الكتب العلمية،ط3، 1424 هـ -،2003م، ج1/ص216. 
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إذا أباح الّشارع ذريعة مع قيام مقتيض املنع -ظاهرا- فال تسّد)48(.ويذكر الفقهاء 
يف أحكام الرتّخص عموما أن ال تعارض نّصا رشعّيا أو إمجاعا قطعيا أو أّي أصل 
املفتوحة  الّذريعة  ُتعارض  أن ال  الباحثني  باالعتبار. وذكر بعض  منها  أوىل  آخر 
قواعد  من  قاعدة  خمالفة  اجلواز  يقتيض  ال  وأن  السّد)49(،  توجب  أقوى  بذريعة 

الرّشع وال الوقوع يف حمظور لذاته، أو مفسدة)50(
إذا توارد الدليالن عىل حمّل واحد، وال تصّح املعارضة  وال حتصل املعارضة إالّ 
أكان  سواء  نفسه  الّذرائعي  االجتهاد  لكون  نصوصا،  كانت  وإن  العاّمة  باألدّلة 
من جهة الفتح أو السّد مشهود له من نصوص الرشع، غري أّنه إذا تقّوى الّدليل 

املعارض بغريه من األدّلة يف صورة النّزاع قد يضعف العمل به.)51(

الضابط الخامس: مراعاة العارض سّدًا وفتحًا: ومعناه مراعاة العارض املوجب 

عرض  أو  فمنعه  للمباح  عرض  سواء  ومقدارًا،  وحماًل،  احلكم طبيعة،  لتغري 
للممنوع فأباحه برفع احلرج عن جمرتحه، وهو ما يقتيض من جهة السد النظر يف 
ُيتشّدد يف قليل اإلفضاء  إليه، فال  قوة اإلفضاء للمنهي عنه وقوة مفسدة املفىَض 
ما يتشّدد يف كثريه، وال يتشّدد يف املفيض للمكروه ما يتشّدد يف املفيض للحرام، 
أما  من  لذاته،  للحرام  املفيض  يتشدد يف  ما  لذريعة أخرى  املفيض  يتشّدد يف  وال 
جهة الفتح فهو ما يعرب عنه بقواعد نحو »تقدر احلاجة بقدرها«،و«تقدر للرضورة 
بقدرها«،و«ال تتعدى الرخصة حملها« ونحوها.. فيكون العارض عموما املشقة، 

ألن الرضورة،والرضر واحلرج من أنواعها. 
ويمنع سّدا وفتحا إزالة املفسدة بمفسدة مساوية، أو رفع الرضر برضر مماثل.

ضوابط خاّصة بالفتح:

)48( ينظر اإلدرييس،االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص 196-194.
)49(ينظر اإلدرييس، االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص 208.

)50(ينظر ابن القيم، أعالم املوقعني، ج4/ص306، وقد وضع هذا الرشط للمخارج الفقهّية.
)51(النفايت، برهان، حمارضات يف ماّدة القواعد الفقهية، السنة اجلامعية 2018-2019، وينظر صالح، أيمن، أسباب اختالف الفقهاء يف تنزيل قاعدة 

ارتكاب أخف الرضرين عىل الوقائع، قطر، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، مج32 / العدد 2، 1435 هـ - 2014م، ص127-126.
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الضابط األّول: وقوع الّتعارض: اشرتط اإلدرييس يف الفتح باملصلحة أن يوجد 

تعارض حقيقي بني املنهّي عنه للّذريعة، وبني املباح ترّخصًا، فال يفتح املمنوع منع 
حتريم ألجل مباح أو مستحّب، ألّن التوّصل إىل املباح باملحظور ممنوع.)52(

املباح  اشتباه  قاعدة  يف  القيم  ابن  الرشعي:يقول  البديل  انعدام  اني: 
ّ
الث الضابط 

أّنه »إن كان له بدل ال اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن مل يكن له بدل  باملحظور 
ودعت الرضورة إليه اجتهد يف املباح واتقى اهلل ما استطاع«)53( فالعجز عن إجياد 

بدائل للمحّرم يسّوغ اجرتاح الوسيلة املمنوعة ألجل املصلحة الراجحة.

سابقا  اشرتطناه  ما  مع  الرّشط  هذا  التحايل:يلتقي  قصد  الث:عدم 
ّ
الث الضابط 

املذمومة  الّشارع.واحليل  مقصود  خمالفة  عدم  وهو  معتربة،  لتكون  املصلحة  يف 
غري  غرض  إىل  املفضية  اخلفية  الطرق  وهي  الّشارع،  مقصود  مناقضة  صور  من 
مرشوع.)54(وقد اتفق األئّمة عىل منع احليل، وإجراء هذا الرّشط يف كّل املعامالت، 
فالقصد الفاسد إذا ثبت يبطل املعاملة أو يفسد العقد. ويّتفق الفقهاء عىل اعتبار 
اإلقرار، بينام أخذ املالكّية واحلنابلة بالقرائن والّظنون الّراجحة كمسالك للكشف 

عن القصد الفاسد، وتوّسعوا يف ذلك خالفا لغريهم، خاّصة –الشافعية-)55(.

المبحث الثاني:أثر االجتهاد الذرائعي في الحكم على اعتماد الضرائب 

كأداة للسياسة المالية.

المطلب األّول:حقيقة الضرائب في االقتصاد المعاصر ووجه اندراج المسألة 

رائعي:
ّ

تحت االجتهاد الذ

)52(ينظر اإلدرييس، االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص207.
)53( ابن القيم، بدائع الفوائد، بريوت، لبنان،دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت،ج3 /ص258.

)54(ينظر ابن القيم، بدائع الفوائد، ص46-45.
)55( ينظر الشاطبي، املوفقات، مج5/ص231، ويراجع اهلامش رقم 12720 و 12721.
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يف الضرائب: 1 - تعر

أ- لغة:يدور اجلذر اللغوي ملادة رضب حول اإلطالقات التالية:الرضب بمعنى 

اجللد، والرضب بمعنى الفرض واإللزام،كام يطلق الرضب ويراد به صنع النقود 
»السكة«)56(.

ب- في اصطالح علماء االقتصاد:

عرف علامء االقتصاد واملالية العامة الرضيبة بأهّنا: -
ثروة أشخاص آخرين،  - الدولة عن طريق اجلرب من  به  تقوم  »اقتطاع مايل 

دون مقابل خاص بدافعها وذلك بغرض حتقيق نفع عام«)57(.
املالية بغض  - ملقدرته  تبعا  الدولة  إىل  بأدائها  املكّلف  يلتزم  إلزامّية  »فريضة 

النظر عن املنافع التي تعود عليه من وراء اخلدمات التي تؤدهيا السلطات 
العاّمة«)58(.

»فريضة نقدّية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى اهليئات املحلّية بصفة  -
هنائّية، مسامهة منه يف حتصيل التكاليف واألعباء العاّمة، دون أن يعود عليه 

نفع خاص مقابل دفعه الرضيبة«)59(.
األساسية  - السامت  أهم  إبراز  يمكن  تعريفات  من  تقدم  ما  خالل  ومن 

للرضيبة وهي كوهنا )60(:
 فريضة نقدّية: ال تقبل األعيان فيها.)61( -
إجبارية:تقوم عىل مبدأ اإللزام، وعند االمتناع تقوم الدولة بحجز أموال  -

وممتلكات املمتنعني وتبيعها الستيفاء دين الرضيبة.
 تدفع بصورة هنائّية: بمعنى أن الدولة غري ملزمة برّد مبلغ الرضيبة أو بدفع  -

)56(ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج1/ص140.
)57( املحجوب، رفعت، املالّية العاّمة،بريوت-لبنان، دار النهضة العربية، د.ط،1971م، ص 19.

)58( عبد املنعم، فوزي، املالية العاّمة والسياسة املالية،بريوت-لبنان، دار النهضة العربية، د.ط، 1973م، ص 117.
)59(حشيش، أمحد، اقتصاديات املالّية العاّمة،مرص، مؤسسة الثقافة اجلامعية،1983م، ص 161.

)60(ينظر النجار، عبد اهلادي، مبادئ االقتصاد املايل،د.م، مكتبة اجلالء اجلديدة، 1985م، ص 155.
)61(ينظر حسن خلف، فليح، املالّية العاّمة، عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع، عامن، 2007م، ص 121.
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أي فائدة عن قيمة الرضيبة.)62(
 تدفع بدون مقابل:أي ال يعود أي نفع خاص مبارش للمكلف بعد دفعه  -

املمّولة بالرضائب كاخلدمات الصحّية  للرضيبة، واستفادته من اخلدمات 
النفع  باعتبار  الرضيبة  تقّدر  وال  مبارشة،  غري  بطريقة  تكون  والتعليمية، 

اخلاص الذي يتحقق لدافعها)63(.
وتتمّيز الرضائب املعارصة عن الرسوم التي متثل موردا ماليا للدولة مقابل خدمة 

خاصة تنفرد بأدائها بأّن الرضيبة تستخدم إلشباع حاجات عامة.
كام تتمّيز عاّم ذكره الفقهاء املتقّدمون من توظيف اإلمام عىل األغنياء مبالغ مالّية 
لسّد احلاجات العاّمة عند خلّو بيت املال باقتصار توظيف الرضائب -قديام- عىل 
غرار ظرفية خلو  املورد عىل  هلذا  احلاجة  ويّتفقان يف حتّقق  امليسورين)64(،  أموال 

بيت املال.

رائعي: 
ّ

2 -وجه اندراج مسألة فرض الضرائب تحت االجتهاد الذ

يمنعها،  أو  يبيحها  نّص خاّص  لعدم وجود  الرضائب  الفقهاء يف حكم  اختلف 
احلاجة  والثاين:  بالباطل،  املال  أكل  حرمة  األّول:  أصالن:  الفرع  هذا  ويتنازع 
يف  الّترصف  يف  حرّيته  عىل  تسّلط  الغري  عىل  الّترّبع  فرض  أّن  واألصل  العاّمة، 
بل  مباحا  عمال  ذاته  يف  الّترّبع  كان  -وإن  عنه  منهّيا  اجلهة  هذه  من  فيكون  ماله 
مستحّبا-، والنّهي إّنام كان لذريعة أكل املال بالباطل، والتحجري عىل حّق الغري يف 
االنتفاع بام أباحه اهلل له، ووجه إباحة هذا املنهّي عنه تلبية حاجة عاّمة فتنّزل منزلة 
وسائل،  حتريم  املحرم  اجرتاح  وإباحة  التخفيف  تقتيض  كوهنا  بمعنى  الرضورة 

وتتأّكد اإلباحة إذا كان موجبها الرضورة العاّمة.
وفيام ييل تفصيل املسألة وحتليل أنظار الفقهاء يف حكمها ومستنداهتم.

)62(ينظر شهاب جمدي، حممود، االقتصاد املايل:نظرية مالية الّدولة، بريوت، دار اجلامعة، د.ت،ص150.
)63(املصدر نفسه، ص 151.

)64( ينظر أبو حامد الغزايل، حممد، شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، تح: محد الكبييس،بغداد، مطبعة اإلرشاد،1931م،ص236، 
واجلويني، غياث األمم يف التياث الظلم،ص275.
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اني:أثر االجتهاد الذرائعي في الحكم على اعتماد الضرائب كأداة للسياسة المالية:
ّ
المطلب الث

ة المانعين:
ّ
ة المجيزين لتوظيف الضرائب وأدل

ّ
1 -أدل

اختلف الفقهاء يف حكم توظيف الدولة رضائب إضافية زيادة عىل الفرائض املالية 
التي أقرهتا النصوص الرشعية عىل غرار اجلزية واخلراج والعشور وغريها، وفيام 

ييل مذاهب الفقهاء يف املسألة:

أ- المجيزون

ذهب احلنفية)65( واملالكية)66( والشافعية )67(واحلنابلة)68( إىل جواز فرض الرضائب، 
كام ذهب إىل هذا الرأي من الصحابة عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل، وعيل بن أيب 
الرضائب  فرض  جواز  عنهم  نقل  حيث  عنهم-،  اهلل  -ريض  وعائشة)69(  طالب 
إذا دعت الرضورة أو احلاجة لذلك، وجعلوها من فروع قاعدة ارتكاب أخّف 
بأصل  إقراره  يعني  وهذا  والشاطبي،  واجلويني  الغزايل  به  رّصح  كام  الرضرين 
بحفظ  عّلله  أّنه  إالّ  الرشعية،  الفرائض  غري  من  الّرعية  مال  اقتطاع  عن  النّهي 
بخلّو  احلاجة  بتحّقق  الّذريعة  فتح  هؤالء  وقّيد  الرضر)70(،  مادة  وقطع  النّظام 
بقدر احلاجة، وأن تكون املصلحة يف  املال، ورشطوا عدالة اإلمام واألخذ  بيت 
الدين والنّفس باجلهاد-)71(. املاّسة -وهي هنا حفظ  مواقع الرضورة أو احلاجة 

قصد  الرضائب  يوظف  أن  لإلمام  أّن  يتبني  والشاطبي  اجلويني  كالم  عىل  وبناء 
جتميع االعتامدات لتغطية مجيع فقرات االنفاق العام التي تدخل حتت بند اإلعداد 
االسرتاتيجية  والصناعات  العسكرية  األبحاث  مراكز  تشييد  مثل  واالستعداد 

وإقامة شبكات االتصال التي متكن الدولة من مراقبة أراضيها، وغريها.

)65(ينظر ابن عابدين، حممد، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، بريوت،دار الفكر، 1412هـ - 1992م، ج 2/ص 59 وج2ص 336.
)66(ينظر شهاب الدين القرايف، أمحد، الفروق، د.م، وزارة األوقاف السعودية،1431ه،ج5 ص 223.

)67(ينظر أبو حامد الغزايل، حممد،املستصفى، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1993/1م،ج1 ص 301.
)68(ينظر ابن تيمية،أمحد،جمموع الفتاوى، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية،ط1، 1408هـ - 1987م، ج30/ص 41.

)69(ينظر ابن زنجوبه، األموال، د.م، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،1406 ه،ج2 ص 789.
)70(ينظر أبو حامد الغزايل، املستصفى، ج1/ص303 واجلويني، غياث األمم يف التياث الظلم، ص 259-258.

)71( ينظر الشاطبي، االعتصام، مج2/ص 123-121.



225225

ف 
وظي

يف ت
ره 

وأث
ي 

ائع
ذر

د ال
تها

الج
ا

ولة
للّد

لية 
 املا

سة
سيا

ة لل
أدا

ب ك
رضائ

ال

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

أدلة المجيزين:

الكريم  القرآن  من  األدلة  من  بمجموعة  مذهبهم  عىل  باجلواز  القائلون  استدل 
الرّشيعة  وبأصول  بعدهم  ومن  الصحابة  عن  واآلثار  املطهرة  النبوية  والسنة 

األخرى وباملعقول، نوجزها يف اآليت:

يم : 	 القران الكر

اَل  ُه  إِنَّ ُفوا  ُترْسِ َواَل  َحَصاِدِه  َيْوَم  ُه  َحقَّ َوآُتوا  َأْثَمَر  إَِذا  َثَمِرِه  ِمن  تعاىل::﴿ُكُلوا  قوله 
فنَِي﴾)72( حُيِبُّ امْلُرْسِ

والداللة من اآلية املتقدمة من ثالثة أوجه:)73(
- األّول: أّن اآلية تثبت حّقا يف الزروع والثامر غري الزكاة بداللة قوله تعاىل: ﴿َواَل 
ُفوْا﴾، والّزكاة مقّدرة فال رسف فيها، وَعْن َنافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر يِف َقْوله َتَعاىَل:  ُترْسِ
َدَقِة.« ُه َيْوَم َحَصاِدِه﴾ َقاَل: َكاُنوا ُيْعُطوَن َمْن اْعرَتَّ هِبِْم َشْيًئا ِسَوى الصَّ ﴿َوآُتوا َحقَّ

مع  متزامنا  يكون  ال  فيها  العرش  نصف  أو  والثامر  الزروع  عرش  إخراج  -الثاين: 
احلصاد بل يستوجب تنقية وتصفية ليفصل احلب عن الشوائب العالقة.

- الثاين: الزكاة فرضت يف املدينة وآية األنعام مكية، فال يعقل أن ترد تفاصيلها يف 
املرحلة املكية، وتكون قد فرضت يف املدينة.

وا ُوُجوَهُكْم ﴾)74(وقد روي أّن فاطمة بنت قيس– ْيَس اْلرِبَّ َأن ُتَولُّ - قوله تعاىل:﴿ لَّ
ريض اهلل عنها- سألت النبي صىل اهلل عليه وسلم عن الزكاة فقال »إن يف املال حلقًا 
سوى الزكاة«)75(، ثم تال اآلية، وهذا دليل أّن ثمة حقوقًا مالية تتعلق باملال إضافة 

)72( سورة األنعام:اآلية 141
)73(ينظر ابن حزم، حممد، املحىل باآلثار، بريوت، املكتب التجاري، د.ت،ج5/ص 216.

)74(سورة البقرة: اآلية 177.
)75( أخرجه الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي، تح: أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي، أبواب الزكاة، باب ما جاء يف أّن يف املال حّقا سوى 
الّزكاة، ج3/ص39، ح659، وحكم عليه املحقق بالّضعف، واعتربه العراقي من أمثلة مضطرب املتن والّسند، قال احلافظ العراقي:»ومثاُل االضطراِب 
َكاِة فهذا حديٌث  كاِة، فقال إنَّ يف املاِل حَلَّقًا ِسَوى الزَّ يف املتِن، حديُث فاطمَة بنِت َقْيٍس، قالت سألُت، أو ُسِئَل النبيُّ - َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم - عن الزَّ
ليَس  بلفِظ  الوجِه  ابُن ماجه من هذا  ، عن فاطمَة ورواُه  عبيِّ الشِّ يٍك، عن أيب محزَة، عن  الرتمذيُّ هكذا من روايِة رَشِ لفُظُه ومعناُه فرواُه  قِد اضطرَب 
هكذا..  ماجه  ابُن  رواُه  بام  معاَرٌض  إسنادًا،  الثاين  اللفِظ  هلذا  حيفُظ  ال  أّنُه  البيهقيِّ  وقوُل  التأويَل  حيتمُل  ال  اضطراٌب  فهذا  الزكاِة  ِسَوى  حقٌّ  املاِل  يف 
واالضطراُب موجٌب لضعِف احلديِث املضطرِب إلشعاِرِه بعدِم ضبِط راويِه، أو رواتِِه«. وضّعفه السيوطي، ينظر العراقي، زين الّدين، ألفية العراقي، 
تح: عبد اللطيف اهلميم و ماهر ياسني فحل، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، ج1/ص293، والسيوطي، صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته، 

ص4713،ح4713، املكتبة الشاملة احلديثة.
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أن يكون فرض الرضائب  ينفى  املسلمني، وال  الزكاة كفك األسري و إطعام  إىل 
وسيلة إليصال هذه احلقوق ملستحّقيها، خاّصة واملصلحة فيها عاّمة.

السنة النبوية المطهرة: 	

- احلديث األول عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام- قال: قال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم: »ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها إال وقف هلا 
يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات األظالف بأظالفها وتنطحه ذات القرون.. قلنا: 

يا رسول اهلل وماذا حقها؟ قال: إطراق فحلها ومحلها يف سبيل اهلل«)76(
احلقوق،  هذه  أغفل  من  كل  بعقوبة  توعد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  الداللة  ووجه 
احلديث  الواردة يف  احلقوق  أن  مع  واجبا،  ينفذ  مل  من  ملن  إال  يكون  والوعيد ال 

ليست زكاة)77(،وهوما يفيد أّن يف املال حقًا غري الزكاة الواجبة. 
- احلديث الّثاين:قوله صىل اهلل عليه وسلم:«من كان عنده فضل ظهر)78( فليعد به 

عىل من ال ظهر عنده«.
قال من روى احلديث: فام زال صىل اهلل عليه وسلم يعد من األموال حتى ظننا أنه 
ال حق ألحد يف فضل قط)79(. ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي أمر من كان 
عنده زيادة عن احلاجة يف الزاد وزيادة عن احلاجة يف الدواب أن يعطي منها من ال 
زاد له ليساعده عىل سد حاجته، أي يساهم صاحب الفائض يف تغطية احلاجات 

األساسية لصاحب احلاجة.

اآلثار المروية عن الصحابة: 	

- ما روي عن رباح بن عبيد عن فرعة، قال يل ابن عمر: »يف مالك حق سوى 
ال  إذن  اإلخراج،  واجب  املال  هذا  أن  يفيد  احلق  مصطلح  الزكاة«)80(واستعامل 
)76(أخرجه مسلم، ابن احلجاج، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يربوت-لبنان، دار إحياء الرتاث 

العريب، كتاب الّزكاة، باب إثم مانع الّزكاة، ج2/ص،85،ح988، حديث صحيح.
)77( ابن حزم، املحىل باآلثار،ج6 ص 50.

)78( الظهر يقصد به الدواب، وذلك من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل.
)79( أخرجه مسلم، املسند الصحيح،كتاب اللقطة، باب املؤاساة بفضول املال، ج3 ص 1354حديث 1728.

)80( أبو عبيد، القاسم بن ساّلم، كتاب األموال، د.م، مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكر 1980م،ج2ص 367.
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يستقيم أن يكون املراد به صدقة التطوع.
- عن حبيب بن ثابت عن أيب وائل قال عمر بن اخلطاب »لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ألخذت فضول األغنياء فقسمتها يف فقراء املهاجرين)81( وقول عمر 
لتمويل  األغنياء  حاجة  عن  الفائض  أموال  من  األخذ  جواز  يف  رؤيته  بعكس 

احلاجيات األصلية للفقراء، وهذا واحد من مقاصد فرض الرضائب.
- ما ورد عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف عام الرمادة: »لومل أجد للناس 
بطوهنم  أنصاف  فيقاسموهم  بيت عدهتم  أهل كل  أدخل عىل  أن  إال  يسعهم  ما 

لفعلت فإهنم لن هيلكوا عىل أنصاف بطوهنم«)82(.
 من خالل ما سبق يظهر أّن عموم أدّلة الّسنّة واآلثار املروّية عن الّصحابة قائمة 
إثبات  عىل  كافيا  دليال  ليس  بذاته  وهذا  الّزكاة،  سوى  املال  يف  حّق  إثبات  عىل 
حمض  عىل  القائمة  الوسائل  جدوى  ضعف  أّن  غري  الرّضائب،  فرض  مرشوعّية 
احلّق،  ذلك  لتبليغ  كوسيلة  الرضائب  ملرشوعّية  عاضدا  دليال  يصلح  قد  الّتطّوع 
ذلك لكون اجلبّلة تقتيض رجحان وازع التمّلك عىل وازع الّترّبع، فإذا تعنّي احلّق 
وعجزت مسالك التخيري عن بلوغه انتقل إىل مسالك اإللزام عمال بقاعدة »ما ال 

يتّم الواجب إالّ به فهو واجب.

المعقول: 	

 استدل املجيزون بأن إقامة مصالح الدولة ورعاية حقوق رعاياها يتطلب توظيف 
رضائب ينفق منها عىل املصالح العامة إذا ترّجح ضعف غريها من الوسائل، ولئن 
كانت الزكاة تعترب موردًا أساسيًا يف ميزانية الدولة إال أهّنا ال تكفي وحدها إلقامة 
تلك املصالح–وهذا واقع- ألن احلصيلة املتأّتية من األموال الزكوية تعترب أقّل من 
الّزكاة حمّددة املصارف فال يصّح  أّن  املمكن حتقيقها من الرضائب، كام  احلصيلة 
إنفاقها يف املصالح العاّمة لغري األصناف املنصوصة ونطاق حاجات الدولة الذي 

)81(ينظر ابن حزم، املحىّل باآلثار، بريوت-لبنان، دار الكتب العلمية،د.ت، ج4ص 282.
)82(الطربي، حممد ابن جرير، تاريخ الطربي، د.م، دار املعارف،1967م،ج3ص 282.
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تتضمنه فقرات النفقات العامة يف امليزانية، أوسع من تلك املصارف الثامنية.)83(
أضف إىل ذلك كله أن أخذ الرضائب فيه حتقيق للمصلحة العامة وربام كان فيه 
املقررة  املبادئ  ومن  املقتدرين،  من  الرضائب  لدافعي  اخلاصة  باملصلحة  إرضار 
فإن  خاصة،  واألخرى  عامة  إحدامها  مصلحتان  تعارضت  إذا  املطهر  الرشع  يف 
املصلحة العامة تراعى بتفويت املصلحة اخلاصة إذا مل يكن اجلمع بني املصلحتني 
أن  قائم عىل  الرضورة واالتفاق  باب  قد تكون من  األموال  إن جباية  بل  ممكنا، 

الرضورة تسّوغ مجع األموال للقيام بمصالح الدولة.)84(
املرسلة  املصلحة  اعتبار  إىل  راجع  الشاطبي  رّصح  كام  املسألة  دليل  أّن  واحلقيقة 
تلك  قرصت  إذا  الّزكاة  سوى  حّقا  املال  يف  جتعل  التي  الرّشع  ألدّلة  املالئمة 
وقّيده  الّذرائع،  اعتبار  عىل  قائم  وهو  العاّمة،  األّمة  حاجات  تلبية  عن  الفريضة 
اإلمام بضوابط من جهة السّد والفتح، فالفتح منوط بمصلحة حفظ كيّل الدين 
والنّفس وكالمها مقّدم عىل املال، والسّد منوط بحفظ كيّل املال إذا جتّرد املحّل عن 
ص ملا يف إباحة تسّلط أولياء األمور عىل الّرعية بطلب احلقوق غري  أسباب الرّتخًّ
فيه  بالباطل، وقّدم  املال  والظلم وأكل  االستبداد  األموال من ذريعة  الواجبة يف 

جانب املصلحة العاّمة عىل اخلاّصة.
بالرشوط، مما جيعلها  يتبنّي كون الرضائب يف االقتصاد اإلسالمي مثقلة  وهكذا 
موردا استثنائيا تفرض يف أضيق نطاق، بخالف ما هو عليه األمر لدى علامء املالية 

العامة، حيث تعترب الرضائب املورد الرئيس للدولة)85(.

ب- المانعون

ذهب بعض الفقهاء ومنهم اإلمام املاوردي من الشافعية إىل أنه ال جيوز للدولة 
توظيف رضائب عىل املسلمني، وأن الواجب يف مال املسلمني ال يزيد عن الزكاة، 
إذن من أخرج زكاة ماله فقد برئت ذمته، وال جيوز بعد ذلك الّتعرض ملا يف يده 

)83(ينظر الصالحني، عبد املجيد، الّتهّرب الرّضيبي وأحكامه الفقهّية، جمّلة الّشارقة للعلوم الرشعية والقانونية،2012، ص 196.
)84( ينظر أبو حامد الغزايل، املستصفى،ج1/ص17.

)85(ينظر الصالحني، الّتهّرب الرضيبي وأحكامه الفقهّية، ص 192.
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باألجر من اهلل  يتربع طوعا رغبة  أن  أموال دون حق، وال يطالب بيشء إال  من 
تعاىل)86(.

ة المانعين:
ّ
أدل

يم: 	 من القرآن الكر

اِم لَِتْأُكُلوا  َبْينَُكم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا هِبَا إىَِل احْلُكَّ َأْمَواَلُكم  َتْأُكُلوا  *قوله تعاىل: ﴿َواَل 
ْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن﴾)87(. ووجه الداللة أن اآلية تتضّمن  ْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِ َفِريًقا مِّ
بالباطل، ويعترب إلزام املسلمني بدفع ما مل  هنيًا عن أكل املسلمني أموال بعضهم 
يقم دليل من الكتاب والسنة عىل دفعه ذريعة للتسّلط عىل احلقوق وأكل أموال 

الناس بالباطل.)88(

من السنة: 	

- قوله صىل اهلل عليه وسلم:»إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم 
هذا يف يومكم هذا يف شهركم هذا«)89(، وجه الّداللة: قرن احلديث حرمة األموال 

بحرمة الدماء، وكّل ما يكون أكاًل للامل مبارشة أو يفيض إليه حمّرم.
- قوله صىل اهلل عليه وسلم:«ليس يف املال حقًا سوى الّزكاة«)90(،يفيد نفي وجوب 
توظيف  هذا  عموم  دائرة  يف  ويدخل  الزكاة،  غري  املسلمني  عىل  مالية  فريضة 

الرضائب، خاصة وأّن الزكاة قد نسخت كّل الفرائض املالية سواها.)91(
ما عليك«)92(،  فقد قضيت  أديت زكاة مالك  »إذا  - قوله صىل اهلل عليه وسلم: 
فدّل  الزكاة،  أخرج  إذا  ماله  املكلف من كل واجب يف  براءة  احلديث  أثبت  فقد 

)86( ينظر املاوردي، أبو يعىل، األحكام السلطانية، القاهرة، دار احلديث، 1421م، ص124.
)87(البقرة : اآلية عدد 188

)88( ينظر: الصالحني، الّتهّرب الرضيبي وأحكامه الفقهّية، ص197.
)89( أخرجه البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثري،1423ه، كتاب العلم، ج1حديث رقم 105.

)90( أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، دار إحياء الكتب العربية  حديث رقم1783، ج1 ص568، وضّعفه األلباين، ينظر األلباين، 
نارص الّدين، كتاب صحيح وضعيف سنن بن ماجة، برنامج منظومة التحقيقات احلديثية - املجاين - من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة 

باإلسكندرية، ج4/ص289، ح1789.
)91(ينظر القرضاوي، يوسف،فقه الزكاة، اجلزائر، ط2، مكتبة رحاب، 1988م، ج2/ص967.

ينظر  بالضعف،  السيوطي  عليه  وحكم   ،14 ص   3 ج  الزكاة،  كتاب  1996م،  اإلسالمي،  الغرب  دار  د.م،  الرتمذي،  سنن  الرتمذي،  )92(أخرجه 
السيوطي، اجلامع الصغري وزياداته، ص1325.
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ذلك عىل عدم تقصري املتخيل عن دفع الرضيبة، أي ال يعترب متخلّيا عن أداء فرض 
ديني، وهذا دليل عىل عدم وجوب إعطائها، وعدم صّحة اإللزام هبا.

أو وجوب صدقة سوى  الزكاة،  للامل حقا غري  أن  به عىل  يتسدل  ما  أّن كل  كام 
الّزكاة ال يستلزم بالرضورة أن يكون ذلك احلق هو الرضائب، وال أن تكون هي 

الّصدقة الواجبة يف املال.

ة المجيزين والّنفاة وخالصة حكم فرض الضرائب كوسيلة 
ّ
2 - مناقشة أدل

ولة: 
ّ

لتمويل ميزانية الد

 يبدو من أدّلة املجيزين والنّفاة أّنه ال يمكن اجلزم بحكم الرّضائب من الكتاب 
أو الّسنّة عىل وجه اخلصوص، فالقضّية حادثة غري منصوصة، غري أّن آية النّهي 
الّذرائع،  املنع وسّد  للمسألة من جهة  قد تصلح أصال  بالباطل  النّاس  أكل  عن 
واملصلحة الرّشعية قد تصلح دليال لإلذن وفتح الّذرائع إذا حتّقق املقتيض، ومن 

ثّم يرجع النّظر يف املسألة إىل ترجيح أوىل املصلحتني ودفع أشّد الرضرين. 
وعليه يتأسس التسليم بحجية آية النّهي عن أكل املال بالباطل يف حمّل النّزاع عىل 
اعتبار توظيف الرضائب من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ال يسّلم ألن 
املصالح  متويل  إىل  توجهها  وإنام  خاصة  ألغراض  تستعملها  ال  احلاكمة  السلطة 
امتنع كوهنا  فإن  العاّمة عىل غرار األمن والدفاع والتعليم والصحة وغري ذلك، 
الّسلطة  إليه ألّن  بأهّنا ذريعة  يقال  املنع. لكن قد  بالباطل سقط حكم  أكاًل للامل 
حاجيات  تلبية  من  الرغبة  هبا  وتنحرف  املايل  الفرض  هذا  تستمرئ  قد  احلاكمة 
مرشوع  الّذريعة  هذه  طرح  أّن  واحلقيقة  اخلاّصة،  ملصاحلها  املال  مجع  إىل  األّمة 
احلاجيات  وتلبية  اإلمام،  بعدالة  الفتح  تقييد  أّن  غري  وواقع،  ممكن،  واإلفضاء 

العاّمة، وتضييق نطاق الفريضة يف القادرين عليها يبيح الّذريعة.
أّما حديث النّبّي صىل اهلل عليه وسلم: ليس يف املال حقًا سوى الزكاة« فقد اعتربه 
الّزكاة،  املال حلّقا سوى  متنًا:«إّن يف  له  املعارض  احلديث  من  أرجح  األنصاري 
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االضطراب  ألّن  املضطرب  جنس  من  احلديث  اعتبار  عن  األنصاري  واعرتض 
ال يكون إالّ إذا تساوت الّدرجة واحلال خالف ذلك فحديث الرّتمذي ضعيف 
مقارنة بحديث ابن ماجة، ولكن كالمها فيه ضعف)93(، كام أّن االضطراب يكون 
يف حال عدم إمكان اجلمع واجلمع ممكن هنا)94(، قال األنصاري:« رواُه ابُن ماجه 
ِمِذيِّ راٍو َضِعْيٌف، َفاَل  ْ َعنَْها بلفِظ: لْيَس يِف امْلَاِل َحقٌّ ِسَوى الزكاة« َلِكْن يِف سنِد الرتِّ
َيْصُلُح ِمثاالً)95(، َعىَل أنَّه -َأْيضًا يمكن اجلمع بحمل احلّق يف األّول عىل املستحّب، 
ويف الّثاين عىل الواجب«)96(. كام يمكن محل معنى احلديث عىل انتفاء احلّق يف املال 
ميزانية  موارد  كفاية  حالة  يف  أي  العادية،  االقتصادية  الظروف  يف  الزكاة  سوى 
التي  الظرفية االستثنائية  أما يف  تقوم احلاجة إىل فرض رضائب.  إذن ال  الدولة، 
تعجز فيها موارد امليزانية عن القيام بمصالح الدولة فإن هذا املقام ال ينفي وجود 

حق سوى الزكاة)97(، ودليل ذلك وجود فرائض مالّية أخرى سوى الّزكاة. 
وفيام ييل املصالح املعتربة من فرض الرّضائب:

1 - فرض الرضائب وسيلة من وسائل توزيع الثروة وهذا موافق ملقصد رواج 
الصدقات  الطوعي -عىل غرار  اإلنفاق  الّدولة عىل  اعتامد  يكفي  املال)98(وقد ال 
اخلدمات  نفقات  لتغطية  املنتظمة-  غري  التمويلية  املصادر  من  وغريها  واهلبات 

العامة املضّمنة يف ميزانية الدولة)99(.
يف  األمن  وإقامة  الدولة،  حدود  محاية  واجب  إقامة  متطلبات  بني  التوفيق   -  2
ربوعها، واستجالب أسباب القوة واملنعة، وبني بقية الواجبات امللقاة عىل كاهل 
العدل  وإقامة  للصحة  ورعاية  للتعليم  نرش  من  اإلسالمي  االقتصاد  يف  الدولة 
واملتنامية،  الكثرية  الواجبات  من  ذلك  غري  إىل  اجلسور  وبناء  الطرق،  وتعبيد 

)93( تقّدم بيانه.
)94( ينظر املعلمي اليامين، عبد الرمحن، دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، ط1، 1434م، ج5/ ص62.

)95( أي ال يصلح مثاال عىل مضطرب املتن النخرام رشط الّتساوي يف الّدرجة، وقد تقّدم بيانه.
)96( األنصاري، زكريا، فتح الباقي برشح ألفية العراقي، ج1/ص274.

)97(ينظر القرطبي،اجلامع ألحكام القرآن،د.م، مؤسسة الرسالة، 1427ه، ج2/ص 236.
)98(ينظر ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، تح: حممد احلبيب خوجة، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1425 هـ- 

2004م، ط 1ـ، ص465.
)99(- F.R Fardi : theory of fiscal Policy in an Islamic, Ec. Op : Cit : p 37 ManzerKahf : Taxation Policy in an Islamic Economy : See Fiscal 
policy and Resource Allocation in Islamic : Op : Cit : p150.
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الزكاة  مثل  التقليدية  الدولة  موارد  تعجز  التي  االعتامدات  من  الكثري  إىل  حيتاج 
عن تغطيتها، فال مانع من اللجوء إىل توظيف الرضائب التي متّكن من االستجابة 
فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  »ما  بقاعدة  عمال  الواجبات،  هذه  إقامة  ملتطلبات 

واجب«.
3 - حتتاج الدولة إىل االعتامد عىل املوارد الثابتة واملستمرة الكفيلة بتوفري اعتامدات 
توفريها،  عن  األصلية  املوارد  تعجز  التي  العامة  احلاجات  إشباع  نفقات  تغطية 
خاصة يف ظل اّتسام ميزانية الدولة بخاصية التقدير، حيث ال يستقيم برجمة موارد 

عمومية مشكوك يف حتصيلها بغرض تغطية نفقات عامة رضورية أو حاجية.
4 - بنى املانعون لفرض الرضائب رأهيم عىل تفيش الفساد املايل واإلداري الذي 
يمنع توجيه األموال املتأتية من تلك الرضائب الوجهة الصحيحة، إذ قد يتم يف 
منع  يستقيم  الواقع ال  لكن يف  تبديدها، وتضييعها، وهدرها،  األحيان  من  كثري 
سوء  من  للتوقي  التهرب  عىل  األفراد  حتريض  أو  الرضائب  توظيف  من  الدولة 
العالج احلقيقي يف حوكمة  يتمثل  الدولة، بل  ميزانية  املوارد الرضيبية يف  توزيع 
عملّية التخصيص من خالل تعزيز األجهزة واآلليات الرقابية التي تضمن ترشيد 

الترصف فيها.
سّدا  الرضائب  فرض  إباحة  عدم  هو  األصل  أّن  الّذرائعي  النّظر  وخالصة 
للّذريعة، واالستثناء هو جوازها للحاجة العاّمة والرضورة العاّمة، عىل أن يكون 

هذا االستثناء يف إطار الرشوط والضوابط التالية: 
الدولة  لدى  كافية  موارد  توجد  ال  بأن  حقيقية  حاجة  ذلك  إىل  تدعو  -أن   1

لتغطيتها.
2 - أن يقع توظيفها عىل من كان قادرا من غري رضر وال اجحاف، وذلك لقوله 
النبي عليه الصالة والسالم ملعاذ ريض اهلل عنه: »فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم 
أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم«)100(،فإذا كان 

)100(البخاري، صحيح البخاري، تح: مصطفى ديب البغا، دمشق، دار ابن كثري- دار الياممة، ط5، 1414هـ 1993-م،ج2/ص505، ح1331.
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هذا هو شأن الزكاة التي هي عبادة وركن من أركان الدين فسواها مما ليس كذلك 

من باب أوىل)101(.

3 - أن يتم فرض هذه الرضائب من الدولة العادلة، ذلك أن حكام الدول الظاملة 

غالبا ما يفرضون هذه الرضائب لتمويل نفقاهتا اخلاصة بدل املصالح العامة، يف 

حني أن مقصد الشارع من إجازة فرض الرضائب استثناء يتمثل يف حتقيق املصالح 
العامة وتعظيمها.)102(

4 - أن يكون فرضها مؤقتًا مقيدًا باحلاجة، فإذا انتفت احلاجة أزيلت الرضيبة)103(، 

اعتيادي  غري  استثنائيًا،  ماليًا  موردًا  اإلسالمي  املايل  النظام  يف  الرضيبة  تعترب  إذ 

وغري دوري، لذلك رأى الفقهاء، بأن الرضائب ال تغني عىل الزكاة عىل االطالق 

فاملكلف ال يستطيع بأي حال من األحوال أن يتذّرع بعدم دفع الزكاة ألنه دفع 

رضائب للحكومة، سواء كانت أكثر أو أقل من مقدار الزكاة التي كان جيب عليه 

أداؤها)104(.

ال جيوز احتساب الزكاة من الرضيبة سواء كانت عادلة أم جائرة)105(، والعلة يف 

ذلك جتنب سيادة الرضيبة وانقراض الزكاة الناتج عن خصم ما دفع من رضائب 

للدولة من مقدار الزكاة املستحقة الواجبة، وهذا من أبلغ سّد الّذرائع، بل هناك 

من الفقهاء املعارصين من اعترب جواز احتساب الزكاة من الرضيبة حكام باإلعدام 

عىل هذه الفريضة الدينية )106(.

)101(ينظر يوسف حممد كامل، فقه االقتصاد العام، مكتبة وهبة للطباعة والنرش، ط 1، 1990 م، ص 426.
)102( ينظر احلرصي، أمحد،السياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقه االسالمي،دار الكتاب العريب،لبنان،1986م،ص 501.

)103(املصدر نفسه، ص 501.
)104(ينظر ابن عابدين، رّد املحتار عىل الدّر املختار، ج 3/ص 35.

الفكر،د.ط،د ت،  املهذب، دمشق،دار  3/ ص309، والنووي، حيي بن رشف، املجموع رشح  املختار،،ج  الدّر  املحتار عىل  رّد  ابن عابدين،   )105(
ج5 / ص487.

)106(- القرضاوي، فقه الزكاة، ج2، ص 1119.
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الخاتمة:

تبنّي خالل البحث أّن االجتهاد الّذرائعي من أكثر أدوات االجتهاد إسعافًا  -
فقه  مندرج حتت  منها  املالية خاّصة ألّن كثريًا  املعامالت  نوازل  للفقيه يف 

الوسائل والّذرائع.
الّذرائع واقع يف مواقع الّتحسني، بينام يكون  - كام تبنّي كون االجتهاد بسّد 

االجتهاد بفتح الّذرائع يف احلاجيات والرضوريات.
وتبنّي أّن إجراء هذا االجتهاد بضوابطه يف قضّية فرض الرضائب واعتامدها  -

كوسيلة لعالج عجز ميزانية الّدولة كفيل بتقليص مفاسد هذا العجز ومتاديه 
وأثره عىل االقتصاد العاّم.

وقد تبنّي أّن األصل يف فرض الرّضائب سّد الّذريعة، غري أّن هذا الفرض  -
يباح وتفتح الّذريعة بالرشوط التالية: 

عدالة الّدولة  -
لدى  - كافية  موارد  توجد  ال  بأن  العاّمة  والرضورة  العاّمة  احلاجة  حتقٌّ 

الدولة لتغطيتها
مراعاة قدرة املكّلف عند الّتوظيف كي ال يرفع الرضر بمثله -
أن تقّدر الرضورة واحلاجة بقدرمها وال تتعّدى الّرخصة حمّلها -
أن ال يؤّدي اعتبار الرضائب إىل تعطيل فريضة الّزكاة -
حوكمة عملّية التخصيص من خالل تعزيز األجهزة واآلليات الرقابية  -

التي تضمن ترشيد الترصف فيها

أخريا وكام هو الّشأن يف خواتيم البحوث نويص:
وبيان  - املعامالت،  فتاوى  يف  الّذرائعي  االجتهاد  بتطبيقات  العناية  بمزيد 

عالقة هذا األصل االجتهادي باألصول املصلحية األخرى كاالستصالح، 
واالستحسان ومراعاة اخلالف وغريها نظرّيا وعملّيا..
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كام نويص بدراسة تطبيقات قواعد االجتهاد الّذرائعي يف أحوال الّطوارئ  -
الوقوع،  بعد  الفساد، وتصحيحه  أسباب  منع  قائمة عىل  قواعد  باعتبارها 
كام أهّنا تقوم عىل اعتبار احلاجات والرضورات فرتفع احلرج عن املكّلفني، 

وهو مقصد رشعّي معترب.
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وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز  املغرب،  وحديثا،  قديام  اإلسالمي 

الرتاث،ط1، 1431هـ - 2010م
 األلباين، نارص الّدين، كتاب صحيح وضعيف سنن بن ماجة، برنامج منظومة  -

التحقيقات احلديثية - املجاين - من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن 
والسنة باإلسكندرية

بابكر احلسن، خليفة، بحث حول مصطلح فتح الذرائع، اخلرطوم، دار الفكر،  -
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العلمية،ط3، 1424 هـ -،2003م

الرتمذي، سنن الرتمذي، د.م، دار الغرب اإلسالمي، 1996م -
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العلمية،ط1،  - الكتب  دار  لبنان،   – بريوت  التعريفات،  الرشيف،  اجلرجاين، 
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ابن جرير الطربي، حممد، تاريخ الطربي، د.م، دار املعارف،1967م -
اجلويني، حممد، الربهان يف أصول الفقه،تح: عبد العظيم الديب، قطر، طبع  -

عىل نفقة الشيخ خليفة بن محد آل ثاين، أمري دولة قطر، ط1، د.ت
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الديب،دار  - العظيم  عبد  تح:  املذهب،  دراية  املطلب يف  اجلويني، حممد، هناية 
املنهاج،ط1، 1428هـ- 2007م

ابن حزم، املحىّل باآلثار، بريوت-لبنان، دار الكتب العلمية،د.ت -
حسن خلف، فليح، املالّية العاّمة، عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع، عامن -
اجلامعية،  - الثقافة  مؤسسة  مرص،  العاّمة،  املالّية  اقتصاديات  أمحد،  حشيش، 

1983م

االسالمي،دار  - الفقه  يف  املالية  والنظم  االقتصادية  السياسة  أمحد،  احلرصي، 
الكتاب العريب،لبنان،1986م

للمصلحة  - يفعل  للذريعة  عنه  منهّيا  كان  ما  الرمحن،قاعدة  عبد  احلّطاب، 
بموقع  تطبيقية،منشور  حتليلية  دراسة  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عند  الرجحة 

املنهل almanhal.com، غري مرّقم
اخلطيب الرشبيني، حممد، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،بريوت-  -

لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م
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ابن رشد احلفيد، حممد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، أعده سامل اجلزائري،د.م،  -
مؤسسة الرسالة نارشون، ط1 1436 هـ - 2015م

الكتبي، ط1،  - الفقه، د.م، دار  املحيط يف أصول  البحر  الدين،  بدر  الزركيش، 
1414هـ - 1994م
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Islāmī, Dār al-Kitāb al-ʻArabī, Lubnān, 1986 A.D.
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ṭ2, 1421h-2001m, wa-maqāṣid al-sharīʻah al-Islāmīyah, tḥ: Muḥammad al-Ḥabīb 
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 - Ibn Fāris, Aḥmad, Maqāyīs al-lughah, tḥ: ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, D. 
M, Dār al-Fikr, D. Ṭ, 1399h-1979 A.D.

 - Abū Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq alddyn, Rawḍat alnnāẓr wa-jannat al-
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