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 البحث ملخص

حفظ العرض يعتبر  شك أن   ال
 ،المقررة عموما   عيةالشر  المسائلمن 

فاآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي 
تعرضت لألمر بحفظه، أكثر من أن 
تحصى، وأشهر من أن تذكر، لكن 

في كون  اختلفوا األصوليين نالقضية أ
 ؟حفظ العرض من الضروريات أم ال

تعالى أعلم أّن  وهللا والظاهر
هو أحد المقاصد الضرورية،  «العرض»

جب على اإلنسان صيانته وهو كل ما ي
وحفظه وحمايته من األذى واالنتقاص، 

في نفسه َأو من يلزمه َأمره.   نسواء كا
: كرامة وسمعة وشرف وعفة فهو

وصل  إذاف اإلنسان أو من يلزمه أمره.
بالقذف بالزنا  «العرض»االعتداء على 

يعتبر من الضروريات، بل لعله  ئذ  فعند
والنفس؛  ماليقدم على ال في هذه الحالة

عادة  فإن ألن النفس تذهب دون ذلك.
دون  ، وأنفسهم،أموالهمالعقالء بذل 

، وإن اإلنسان قد يتجاوز عمن عراضهمأ 
جنى على نفسه أو ماله، وال يكاد أحد 
أن يتجاوز عمن جنى على عرضه، وهلل 

 حيث يقول: بن ثابت  ندر حسا
 أصون عرضي مبايل ال أبدده

 (1)ملالال ابرك هللا بعد العرض اب

عرض ، مقصد ، الكلمات المفتاحية : 
 مستقال

Abstract 

There is no doubt that 

keeping the honour is one of 

the Islamic endorsed issue. 

The holly Quran verse, and 

prophetic speech, that deal 

with this subject are a lot of 

and famous, to be mentioned, 

but the question is that the  

fundamentals had argued 

wither keeping the honour is 

one of the necessities' or not?. 

And as it appear as Allah 

know, The honour is one of 

the necessary aims it is all 

what the human beings should 

maintain and keep. 

If the honour is violated 

by adultery it is considered 

one of the necessities. It is 

most important than the self 

and the wealth. Honour is to 

be at the head of mind and 

wealth.   
Keywords: View, destination, independent 

 
 
 
 

                                                           

، 192ص، ( ديوان حسان بن ثابت 1)
 والبيت من البحر البسيط.
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 المقدمة

هلل الذي شيد بمنهاج دينه أركان الشريعة الغراء، وسدد بأحكامه فروع  الحمد
الحنيفية السمحاء، من عمل به فقد اتبع سبيل المؤمنين، ومن خرج عنه خرج عن 

المعتبرين، أحمده سبحانه على ما عّلم، وأشكره على ما هدى وقّوم، وأشهد أن  سالكم
له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ال إله إال هللا وحده ال شريك 

ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، ونورا  لسائر الخالئق إلى يوم الدين، أرسله حين 
الردى، وانطمس منهج الحق وعفا، وأشرف مصباح  المُدرست أعالم الهدى وظهرت أع

له، فانشرحت به الصدق على االنطفا، فأعلى من الدين معالمه، وسن من الشرع دالئ
صدور أهل اإليمان، وانزاحت به شبهات أهل الطغيان. صلى هللا عليه وعلى آله 
وأصحابه خلفاء الدين وحلفاء اليقين، مصابيح األَمم ومفاتيح الكرم، وكنوز العلم ورموز 

 : بعد أما... الِحَكْم، صالة وسالما دائمين متالزمين بدوام النعم والكرم.
أشرف العلوم قدرا ، وأعالها منزلة وذكرا ، وإن مسائله يحتاج  أصول الفقه من فإن

من المسائل التي  وإنّ والسنين،  معلى مر األيا دلها في كل وقت وحين، ونوازله تتجد
( ولذا جاء البحث وآراء األصوليين فيه مقصداً مستقالً  الِعْرض  ) أن نبّينها دناأر 

 آراءالثاني في  والمبحث العرض،مفهوم األول في  المبحثمباحث:  ثالثةعلى  مشتمال  
في مناقشة اآلراء  فكانالثالث  المبحث وأّما ،األصوليين في العرض كمقصد مستقل

 والرأي الراجح.
يرتفع عن الملحوظات عمل  والليس من زلة الفكر أمان،  ّنهإ نقول وأخيرا  

عنه  يرتفع وال )الكتاب كالمكلف ال يسلم من المؤاخذة ، قيل قديما : وكما، اإلنسان
، اذال  عاذرا  ال ع فأصلحهعلى خطأ،  البحثهللا من وقف في هذا  ورحم، (1)القلم(

وبه  الناوعلى هللا اتك نا،جهد نابذل ناأن ناوحسب القلم،وهفوة  نازلت ناهللا أن يغفر ل نسألو 
هللا وسلم على نبينا محمد  وصلىوهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير،  ،نااعتماد

 لى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا .وع
 الباحثان

                                                           

دار الكتب  ،هـ(821أحمد بن علي بن أحمد الفزاري )ت  النشا،األعشى في صناعة ا صبح( 1)
 .1/36. ت.: د.، ط.د، بيروت، العلمية
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 األول:  المبحث

 العرض مفهوم

 األول:  المطلب

 لغةً  العرض

وتصريفاتها يجدها تطلق  «ِعْرض»المتأمل في معاجم اللغة العربية في مادة  إن  
 منها: عدةعلى معان 

ى َأن  فارس رحمه هللا ِعْرُض اإلنسان: نفسه، واستدلوا َعلَ  ابن يقول :النفس -1
اْلِعْرَض: النفس بقول حسان، َيْمَدُح َرُسوَل َّللا ِ 

(1): 
 هجووووووووووووووون   ووووووووووووووودا     ووووووووووووووو  ع ووووووووووووووو 

 

 وع وووووووووووووووووووووووووووود هللا    اك ا وووووووووووووووووووووووووووو ا 
 

 أيب ووالوووووووووووووووووووووود  وعرضووووووووووووووووووووووي  وووووووووووووووووووووو ن
 

 لعوووووووووووووورض   وووووووووووووود  وووووووووووووو    و ووووووووووووووا 
 

 بينكم وأعراضكم، وأموالكم، دماءكم، إن: )قال  هللا رسول أن  بكرة أبي فعن
 فإن الغائب، الشاهد ليبلغ هذا، بلدكم في هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة حرام،

 خاص هذا: هللا رحمه األثير ابن قال، (2)(منه له أوعى هو من يبلغ أن عسى الشاهد
 َبِريء َأي الِعْرض نقي وفالن َنْفسي، َعْنهُ  ُصْنتُ  َأي ِعْرِضي عنه َأْكَرْمت: يقال، للنفس

 وقال، ُيَعابَ  َأوْ  يشتم َأنْ  ِمنْ  بعيد أي اْلِعْرِض، َنِقيُ  هو: وتقول ُيعاَب، َأو يشتم َأن من
 أنّ   بشير  بن النعمان حديث وفي. غير ال وبدنه نفسه الرجل عرض: قتيبة ابن

 .(1)لنفسه احتاط أي، (3)...(وعرضه لدينه استبرأ الشبهات اتقى فمن: )...قال  النبي

                                                           

مهنا، دار الكتب  داعب األستاذشرحه وكتب هوامشه وقدم له  ،( ديوان حسان بن ثابت 1)
 من البحر الوافر. والقصيدة ،21-20م: 1986-ـه1406، 1، طلبنان بيروت،، يةالعلم

)رب مبلغ  :قول النبي  باب (، كتاب العلم ،67) برقم، 1/24أخرجه البخاري في صحيحه:  (2)
  أوعى من سامع(.

 ، باب فضل من استبرأ لدينه.اإليمان، كتاب (52) برقم، 1/20: أخرجه البخاري في صحيحه (3)
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كريم الحسب. : فالن كريم العرض أي يقالعرض الرجل: حسبه،  :الحسب -2
على ذلك   ودل. وفالن ذو عرض إذا كان حسيبا، سابهم: أحناسوأعراض ال

  قول مسكين الدارمي:
  هووووووووووووووووووووووو ول  ووووووووووووووووووووووو  عرضووووووووووووووووووووووو  رب

 

 ا سووووووووو   هووووووووو ول ا سووووووووو  و ووووووووو 
 

 .(2): رب مهزول البدن والجسم كريم اآلباءمعناه
المدح  موضعابن اأَلثير: الِعْرُض  قال المدح والذم من اإلنسان: موضع -3

 هو: وقيليلزمه َأمره،  من مَسَلِفه أَ  مكان في نفسه أَ  سواءم ِمَن اإِلنسان والذ
 وقال ،أن ينقص ويثلب عنهجانبه الذي يصونه ِمْن نْفسه وَحَسِبه وُيحامي 

فمعناه أموره التي يرتفع أو يسقط بذكرها  فالنأبو العباس: ِإذا ُذِكَر ِعْرُض 
ورا يوصف هو بها دون فيجوز أن تكون أم م،من جهتها بحمد أو بذ

 .(3)أسالفه، ويجوز أن تذكر أسالفه لتلحقه النقيصة بعيبهم

                                                                                                                                                                          

بيروت،  در،هـ( دار صا711ابن منظور )ت  ي: لسان العرب: محمد بن مكرم بن علينظر( 1)
 ،هـ(395: أحمد بن فارس القزويني )ت لغة، ومعجم مقاييس ال7/171هـ:  1414، 3ط

، وكشف المشكل 4/273م: 1979-هـ1399تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 
علي  تحقيق ،هـ(597: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت ينمن حديث الصحيح

، والنهاية في غريب الحديث واألثر: 2/7: ت، د.ط، دار الوطن، الرياض، د.وابحسين الب
 .3/209م: 1979-هـ1399بيروت،  ،ية، المكتبة العلمراألثي ابن

، ودرة الغواص في أوهام الخواص: القاسم بن علي 7/171منظور:  ابن: لسان العرب: ينظر( 2)
، 1تحقيق:عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ،هـ(516الحريري )ت 

 .292هـ: 1418

 .7/171منظور:  ابنينظر لسان العرب:  (3)
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بالكسر: رائحة الجسد وغيره، طيبة كانت أو خبيثة.  ْرُض والعِ  الجسد: رائحة -4
يقال: فالن طيب العرض ومنتن العرض. وسقاء خبيث العرض، إذا كان 

 .(1)منتنا
 اأَلْعَراُض، واألْعراض:: الجسد، وَجْمُعه بالكسرالِعْرُض،  :الجسد -5

 .(2)األجساد
: ذكر أسالفه وآباءه معناه، فالنِعْرَض  فالنقولهم: َشَتَم  واألسالف: اآلباء -6

 .(3)بالقبيح. والعرض عند العرب: األسالف واآلباء

                                                           

هـ(، تحقيق: 393الفارابي )ت  ادبن حم إسماعيلاج اللغة وصحاح العربية: ت الصحاح( ينظر: 1)
، وغريب 3/1091: مهـ1407، 4بيروت، ط ،أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين

تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان،  ،هـ(224الحديث: القاسم بن ساّلم بن عبد هللا الهروي )ت 
 .1/154م: 1964-هـ1384، 1طالدكن،  ،ية، حيدر آباددائرة المعارف العثمان مطبعة

العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الملّقب بمرتضى  تاج( ينظر: 2)
: أبو والجيم، 18/394تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية:  ،هـ(1205الز بيدي )ت 

يق: إبراهيم األبياري، الهيئة العامة لشئون تحق ،هـ(206الشيباني )ت  اربن مرّ  سحاقعمرو إ
 .2/249م: 1974-هـ1394، القاهرة. ط، دالمطابع األميرية، 

ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر األنباري )ت  (3)
م: 1992-هـ1412، 1ط، يروتتحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ب ،هـ(328

 .18/396، وتاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي: 2/63
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 .(1)جاء في قاموس المحيط : الِعْرُض: واد  )باليمامة( باليمامة: واد -7
 .(2)أعراض جمعه ،واألراك الحمض -8
 .(3)المتراكم من الجراد كثيرال -9

 .(4)رجل عرض، وامرأة عرضة يقال ،يعترض الناس بالباطل من -10
 .(5)كل اْلَحَيَوان   بدن -11
َن الطرفاء واأَلْثل  والنخ الجماعة   -12  .(6)لم 
َن اأَلرض دالَبلَ  َجو   -13 يت ه م   .(7)وناح 
 .(8)العظيم السحاب -14
 .(9)قشبه بالعرض من السحاب، وهو ما سد األف ،الضخم الجيش -15

                                                           

تحقيق: مكتب  ،هـ(817)ت  يالمحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد قاموسينظر:  (1)
، ومعجم  1/573م: 2005-هـ1426، 8طلبنان،  ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت

دار  ،هـ(626د هللا الرومي الحموي )ت البلدان: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عب
 .3/294م: 1995، 2طصادر، بيروت، 

 . 18/398القاموس: الز بيدي:  هر( ينظر: تاج العروس من جوا 2)

 .18/398نفسه:  المصدر( 3)

 .18/398: نفسهالمصدر  (4)

 .7/172: ابن منظور: العرب لسان( 5)

 .7/172المصدر نفسه:  (6)

 .7/172ظور: العرب: ابن من لسان( 7)

عبد  حامد( المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، 8)
 .2/594: ت، د.طدار الدعوة، د. ،القادر، محمد النجار(

 دتحقيق: زهير عب ،هـ(395اللغة البن فارس: أحمد بن فارس القزويني الرازي )ت  مجمل( 9)
 .1/660م: 1986-هـ1406، 2طبيروت،  ،لةالمحسن سلطان، مؤسسة الرسا
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 الثاني:  المطلب

ً  العرض  اصطالحا

في  للعرضتعريفا   جدنلم  ،(1)القدامى يينكتب األصول في أثناء البحث في
جملة من التعريفات التي كتبها بعض  أننا وجدنا غير، االصطالح على حد علمنا

أو في مقاصد الشريعة خاصة   عامةالذين كتبوا في األصول  ثينلمحدَ األصوليين ا
 نها:م ذكرن

)والعرض هو ما يمدح به  قال: إذ الزحيلي مصطفىالدكتور محمد  عّرفه -1
 .(2)اإلنسان وُيذم، ومحله المرأة(

قال: )هو كل ما يجب على اإلنسان صيانته  إذ الدكتور محمد عقلة عّرفه -2
 .(3)القريبة( القرابة موحفظه وحمايته من األذى واالنتقاص، سواء في النفس أ

)حفظ العرض معناه: صيانة  إذ قال: الدين الخادميالدكتور نور  عّرفه -3
 .(4)الكرامة والعفة والشرف(

                                                           

 لآلمدي، والبرهان للجويني، والموافقات للشاطبي. واإلحكام( كالمحصول للرازي، 1)

 ،المذاهب األربعة: د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر فيالفقهية وتطبيقاتها  القواعد( ينظر: 2)
محمد  الدكتورم: اإلنسان في اإلسال حقوق ، و 1/193م: 2006-هـ1427، 1طدمشق، 

اإلنسان محور  وحقوق ، 91هـ: 1418، 2مصطفى الزحيلي، دار الكلم الطيب، دمشق، ط
محمد مصطفى الزحيلي، كتاب األمة، سلسلة دورية تصدر كل  الدكتورمقاصد الشريعة: 

 .111م: 2002-هـ1423 ،87ع، 1طقطر،  ،شهرين عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .198: 1ط، عمان، ثةالرسالة الحدي مكتبةمحمد عقلة،  الدكتورده وخصائصه: ( اإلسالم مقاص3)

، 1( علم المقاصد الشرعية: الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، ط4)
 .83م: 2001-هـ1421
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)والعرض بتعبيرنا الكرامة  إذ قال: الدكتور يوسف القرضاوي  عّرفه -4
 .(1)والسمعة(

)المقصود بالعرض هو النفس  إذ قال: الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عّرفه -5
 .(2)سمعته وكرامته( وهي المعنوية للشخص...

 .(3)(الشرف )المراد بالعرض: قال: إذ الدكتور عبد هللا بن أحمد قادري  ّرفهع -6

كرامة اإلنسان  فهوالِعْرض،  أما) :بقوله الدكتور محمد شحرور وعّرفه -7
 .(4)(وسمعته بين الناس

المدح  موضع) بأنه: الباحث إبراهيم بن صالح بن محمد اللحيدان وعّرفه -8
 .(5)أهله( عرض أو على عرضه هو،والذم من اإلنسان وسواء كان األذى 

                                                           

، 1ط ،لدراسة الشريعة اإلسالمية :الدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة مدخل( 1)
 .56-55م: 1993-ـه1414

-هـ1404، ط.د، الكويتالرحمن عبد الخالق،  عبد( المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية: 2)
 .19م: 1984

المجتمع للنشر والتوزيع،  دار( اإلسالم وضرورات الحياة: الدكتور عبد هللا بن أحمد قادري، 3)
 .102هـ: 1422، 3ط

 بيروت،الدراسات الفكرية المعاصرة،  ةمؤسس( تجفيف منابع اإلرهاب: الدكتور محمد شحرور، 4)
 .294م: 2008، 1طالمخزومية،  دارلبنان، 

بن صالح بن محمد اللحيدان،  إبراهيمالعرض في الفقه اإلسالمي:  تصابجريمة اغ أحكام( 5)
م: 2004-هـ1425، الرياضرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية، 

26. 
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اصطالحا  بمعنى ما يمدح به ويذم  العرض) قال: إذ اشوري محمد ع عّرفه -9
 .(1)من النسب(

)عرض اإلنسان هو جانبه من  :حمدان محمود ساخن زياد الباحث عّرفه -11
نفسه الذي يحرص عليه أن يكون نقيا  طاهرا  من أن يمس أو ينتقص أو 

 .(2)يثلب(
من تصور اإلنسان  يمكون أساس أن العرض: جاسر عودةالدكتور  ويرى  -11

وعالقته االجتماعية عند العرب ،شاع في أشعارهم وأدبياتهم على مدار 
 :تيةمن أشهرها األمثلة اآل لعل، رالعصو 

 عنترة :  قال
 خشوووووووووو    ن أ ووووووووووون و   وووووووووودر ولقوووووووووود

 

 دائووووور  علووووو  ابووووو  ض  ووووو  للحووووورب
 

 عرضوووووووووووووووووي و  أ وووووووووووووووووو  ه ا الشوووووووووووووووووا ي
 

 (3)ي  ألقه وووووووووووا د ووووووووووو إ ا وال وووووووووووا ر  
 

                                                           

الماجستير  درجةمقدمة لنيل  رسالةعاشوري،  محمدوأثره الفقهي:  ضوابطهاصد بالمق الترجيح( 1)
 ،باتنة ،الحاج لخضر جامعةالعلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية،  كليةفي أصول الفقه، 

 .11م: 2008-هـ1429الجزائر، 

 رسالة، : زياد حمدان محمود ساخنسالمي( الدفاع الشرعي الخاص )دفع الصائل( في الفقه اإل2)
مقدمة استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات 

 .91م: 2008، فلسطين نابلس،العليا في جامعة النجاح الوطنية، 

 دتحقيق: عبد المجي ،هـ( 206المعلقات التسع: منسوب ألبي عمرو الشيباني )ت  شرح( ينظر: 3)
، والقصيدة 259م: 2001-هـ1422، 1طلبنان،  ،مطبوعات، بيروتاألعلمي لل مؤسسةهمو، 

 من البحر الكامل.
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 : علي بن أبي طالب وقال
  ووووووووايل ءوووووووو   وووووووو   ووووووووا   ال ووووووووا   سوووووووو    

 

 رضو فووووا  علوووو  القوووورض والفوووو وأ علوووو 
 

 ءوووووووووور  صوووووووووو   ابملووووووووووال عرضوووووووووو      ووووووووووا
 

 (1)لئوو   صوو   عوو  لض وو  عرضوووي وإ ووا
 

 :حسان بن ثابت  وقال
 أدنسووووووووووووو عرضوووووووووووووي مبوووووووووووووايل ال  أصوووووووووووووون

 

 (3()2)ابرك هللا بعووووود العووووورض ابملوووووال ال
 

ما  نالحظ عرضلل االصطالحية التعريفاتعليه من  ناما اطلع ناردأن أو  وبعد
 :يأتي

 هذه التعريفات تقاربا  من حيث الداللة على معنى العرض. ملةفي ج نجد لم -1
 الزحيليالدكتور  تعريفتحديد محل العرض في بعض التعريفات مثل  أنّ  -2

تحديده  أو الدكتور عبد هللا قادري، عند «بالشرف»أو تحديده  «بالمرأة »
 عرضألَن معنى ال ذلكنظر؛  فيهالباحث محمد عاشوري  عند «النسب»بـ

وفيمن يلزمه أمرهم  ابتداءاإلنسان في نفسه  فعرض أوسع من ذلك بكثير،

                                                           

وترتيب عبد العزيز الكرم،  جمعالمؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين:  أمير ( ديوان اإلمام علي 1)
األخيار المنتخب من ربيع األبرار: محمد بن قاسم  روض، و 54التربية للطباعة والنشر:  دار

 والقصيدة، 77هـ: 1423، 1طهـ(: دار القلم العربي، حلب، 940الخطيب )ت  بنبن يعقوب ا
 .لمن البحر الطوي

الكتب  دارعبدا مهنا،  األستاذشرحه وكتب هوامشه وقدم له:  ( ديوان حسان بن ثابت 2)
 ، والبيت من البحر البسيط.192م: 1986-هـ1406، 1ط، لبنان بيروت،العلمية، 

 وقافجاسر عودة، مجلة الوعي اإلسالمي، وزارة األ الدكتورمفهوم والداللة: ال ريعةالش مقاصد( 3)
 .33م: 2012، 561ع، الكويتوالشؤون اإلسالمية، 
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أنه ال يختص بالمرأة  كما ،النسبغير مقتصر على الشرف أو  وهو ،انتهاء  
 فحسب.

من  عيدحية، بمن نا قريبتعريف الدكتور محمد عقلة للعرض تعريف  إن -3
كل ما يجب على اإلنسان  هوالناحية القريبة، فهي قوله:  أما أخرى،

الناحية البعيدة ؛فهي  وأماصيانته وحفظه وحمايته من األذى واالنتقاص.. 
اإلشارة إلى أن الباحثين  وتجدربالنفس أو القرابة القريبة  للعرض  تحديده

 من قولهم هذا، ونفهم نفسه، القول قاال حمدان محمود، وزياد إبراهيم صالح،
 وأن بعيدة، ألنها القرابة البعيدة ال تلزم اإلنسان الدفاع عن العرض، أن

 فقط للقرابة القريبة. بالدفاع الواج

إذا كان كذلك فلماذا أوجبت الشريعة الدفاع عن أعراض المسلمين  :لهم ويقال
في الدفاع عن أعراض  الشريعة بترغّ  ولماذا، (1)هاال سبيل إلى إباحت وأنهعامة، 

قال: )من رد عن عرض أخيه رد هللا عن   النبي أن أبي الدرداء  فعناآلخرين، 
رد على من  :أي «الدين في» عرض أخيه عنرد  من، ف(2)القيامة( وموجهه النار ي

هللا عن وجهه النار، أي صرف هللا عن وجه الراد نار  رد اغتابه وشان من آذاه وعابه،
ومن عمل على  ،رض المؤمن كدمه فمن هتك عرضه فكأنه سفك دمهع ألنّ جهنم، 

 .(3)فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة ،صون عرضه فكأنه صان دمه

                                                           

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  مغني( ينظر: 1)
 .5/528م: 1994-هـ1415، 1دار الكتب العلمية، ط ،هـ(977الشربيني الشافعي )ت 

 عنه: حديث حسن. وقال(، 1931) برقم، 4/327( أخرجه الترمذي في سننه: 2)

 المكتبة ،هـ(1031القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المناوي )ت  فيض( ينظر: 3)
، وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: 6/135: ـه1356، 1مصر، ط برى،التجارية الك

 .6/49بيروت:  ،الكتب العلمية ردا ،هـ(1353)ت  ي لمباركفور ا الرحمنعبد  محمد
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أخو المسلم ال يظلمه وال  المسلمقال: ) أّن النبي  عبد هللا بن عمر  وعن
 .(1)يسلمه....(

ه حدد معنى العرض في تعريف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أن نالحظ -4
أن للعرض جوانب معنوية  -أعلم وهللا- نراه  والذي بالنفس المعنوية،

وجوانب أخرى مادية ففي حالتي التحرش واالغتصاب مثال  تعد على عرض 
 اإلنسان ماديا .

بحيث أنها  –كما نرى وهللا أعلم-بعض هذه التعريفات مختزلة جدا   جاءت -5
كتعريف الدكتور يوسف  ،تحقهمعنى العرض حقه ومس يال تعط

 هو الكرامة والسمعة، رضشحرور حين قاال: أن الع ومحمد ،القرضاوي 
 الشك فيه أّن معنى العرض أوسع من ذلك. ومما

 المختار : التعريف

كل ما يجب على اإلنسان صيانته وحفظه وحمايته من  هو: اصطالحا العرض
 مره.أَ  يلزمه من منفسه أَ  في  أكان سواءاألذى واالنتقاص، 

الشافعي رحمه  يقول: كرامة وسمعة وشرف وعفة اإلنسان أو من يلزمه أمره، فهو
 هللا:

 ر وووووو  أن موووووول سوووووول  ا  وووووو  الوووووورد  إ ا
 

   صووووووووو  و وووووووووور وعرضووووووووو ود  ووووووووو 
 

   ووووووووو  اللسووووووووان بسوووووووووو    وووووووو  ق     ووووووووا
 

 (2) سووووووو ان ولل ووووووا  ألسوووووو   لوووووو 
 

                                                           

المظالم والغصب، باب ال يظلم  كتاب(، 2442) برقم، 3/128( أخرجه البخاري في صحيحه: 1)
 وال يسلمه. المسلمَ  المسلمُ 

 دمشق،دار الفجر،  مكتبةوضبطه وشرحه يوسف علي بدوي،  جمعه: لشافعي( ديوان اإلمام ا2)
 من البحر الطويل. والقصيدة، 134م: 2000-هـ1,1421طالشيخ، حلبوني جادة 
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 الثاني:  المبحث

 األصوليين في العرض كمقصد مستقل آراء

فاآليات  ،المقررة عموما   الشرعية المسائلفظ العرض يعتبر من شك أن ح ال
القرآنية واألحاديث النبوية التي تعرضت لألمر بحفظه، أكثر من أن تحصى، وأشهر 

والمقاصديين اختلفوا في كون حفظ العرض  األصوليينمن أن تذكر، لكن القضية أن 
 من الضروريات أم ال؟.

، (1)بّد من اإلشارة إلى أّن جمهور األصوليينأن نبدأ بذكر هذا الخالف ال وقبل
ال يعتبرونه ضروريا ،  ألنهم اليعدوا العرض من الضروريات ولم يذكروه فيما ذكروا،  لم
المقصد  وهذاالضرورية الخمسة،  لمقاصدا هذهألنهم يعتبرونه داخال  ضمن أحد  بل

 ف  على اختال «الفرج» على األرجح هو حفظ النسل أو حفظ النسب أو حفظ البضع
 في تسمية هذا المقصد.

ألن حفظ  -العرض- )وقد آثرنا االستغناء عنه :هللا رحمهالبوطي  ذلك قال وفي
في  وانفكاكهاالعرض داخٌل في الحقيقة ضمن احد الكليات الخمس عند التحقيق، 

 . (2)بعض الجزئيات ال يخدش عموم لتالزم(
)ذلك أننا إذا نظرنا  يقول إذ بيسيالدكتور بشير الك األستاذهذا المعنى  ويؤكد

ضمن مقصد النسل وإذا نظرنا إلى معناه  فسنصنفه -العرض–إلى معناه المتبادر 
ال يمنحه  بمااللغوي فسنراه يدخل في جزئيات كثيرة تتبع مقاصد متفرقة، 

 .(3)االستقاللية(

                                                           

، رهمالرجوع إلى كتب جمهور األصوليين كالجويني، والغزالي، والرازي، واآلمدي، وغي عند (1)
 وجدت عدم ذكرهم للِعْرض؛ وقد بينت في البحث السبب في ذلك.

الرسالة:  مؤسسةلبوطي، . محمد سعيد رمضان اداإلسالمية:  ريعةالمصلحة في الش ضوابط( 2)
121. 

 .48هـ: 1432، 1ط، جبشير مهدي الكبيسي، دار المناه الدكتورمقاصد الشريعة:  علم( 3)
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 وهذه، (1)لذكرمرادفا  ألحد هذه المقاصد السالفة ا -العرض- اعتبره البعض وربما
 من المقاصد الضرورية قطعا .

 بقية األصوليين فاختلفوا في كون العرض يستقل مقصدا  إلى فريقين اثنين، أما
 .المبحثمطلبين مستقلين من هذا  يومعارضين وهذا ما سنبحثه ف مؤيدين

ما شرع له  هوو  ؟ ال ممقصدا  أ يستقِّلُ أأّن حفظ الِعْرض الذي اختلفوا فيه  علما  
 .نف واللعاحّد القذ

                                                           

، 1طابن عفان،  دارعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  أبوتحقيق  ،الشاطبي( الموافقات: 1)
 .«المقدمة» 1 م:1997-هـ1417
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 األول:  المطلب

 مستقل   مقصد   «العرض»بأن  القائلون

، يستقل مقصدا   هفريق من األصوليين إلى أّن العرض من الضروريات وأنّ  ذهب
، (4)، والطوفي(3)ي، والقراف(2)، وابن التلمساني(1)وإلى ذلك ذهب أبو الحسن العامري 

 وابن ،(9)، وزكريا األنصاري (8)شاه، وأمير باد (7)، والعّطار(6)، والمحلي(5)والسبكي

                                                           

أحمد عبد  تحقيق ،هـ(381الحسن العامري )ت  أبوبمناقب أهل اإلسالم:  اإلعالم: ينظر( 1)
-هـ1408، 1الرياض، ط ،دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم مؤسسةالحميد غّراب، 

 .123م: 1988

: الشيخ عادل أحمد قتحقي ،هـ(644التلمساني )ت  ابنالمعالم في أصول الفقه:  شرح( ينظر: 2)
-هـ1419، 1ط، لبنان بيروت،ب، الكت عالمعلى محمد معوض،  الشيخ ،عبد الموجود

 .342-2/341م: 1999

تحقيق طه  ،هـ(684: شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي )ت ل( ينظر: تنقيح الفصو 3)
 .391: ـه1393، 1ط، مصر ،عبد الرؤوف سعد، دار الفكر

هللا  : عبدتحقيق ،هـ(716)ت  الطوفيبن عبد القوي  سليمانمختصر الروضة:  شرح( ينظر: 4)
 .3/290م: 1987-هـ1407، 1طالرسالة،  مؤسسةبن عبد المحسن التركي، 

القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  قاضيالجوامع في أصول الفقه:  جمع( ينظر: 5)
 .92م: ص2003-هــ1424، 2، طلبنان بيروت،دار الكتب العلمية،  ،هـ(771)ت 

 ن: حسن بن محمد بالجوامعل المحلي على جمع ينظر: حاشية العطار على شرح الجال (6)
 .2/322: ت.د، ط.دهـ(، دار الكتب العلمية، 1250محمود العطار )ت 

 .2/322المصدر نفسه:  (7)

التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه الحنفي )ت  تيسير( ينظر: 8)
 . 3/306هـ(، دار الفكر، بيروت: 972

الوصول في شرح لب األصول: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري  يةغا( ينظر: 9)
: ت، د.ط.ددار الكتب العربية الكبرى، مصر،  ،هـ(926زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت 

130. 
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، (6)، والسيناوي (5)، وابن األزرق (4)، والشوكاني(3)، والشاطبي(2)، والزركشي(1)النجار
 ، (7)والمرداوي 

جاسر  والدكتور، (2)يوسف القرضاوي  الدكتور، و (1)، والحجوي (8)والشنقيطي
، (6)هللا قادري  عبد الدكتور و، (5)، وابن بدران(4)بن محمد سالم عطيةو  ،(3)عودة

                                                           

الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن النجار )ت  شرح: ينظر (1)
م: 1997-هـ1418، 2العبيكان، ط مكتبةي ونزيه حماد، تحقيق محمد الزحيل ،هـ(972

4/163. 

ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر  (2)
، وتشنيف المسامع 7/268م: 1994-هـ1414، 1طهـ(، دار الكتبي، 794الزركشي )ت 

 بهادربن عبد هللا بن  حمد بدر الدين معبد هللا أبوبجمع الجوامع لتاج الدين السبكي: 
م: 2006، 2ط. عبد هللا ربيع، مؤسسة قرطبة، د.أ ،عبد العزيز سيد. دأ. تحقيق، الزركشي

3/200. 

 .4/349: الشاطبي: الموافقات: ينظر (3)

)ت  كاني: محمد بن علي الشو األصولعلم  نالفحول إلى تحقيق الحق م إرشاد: ينظر (4)
-هـ1419، 1دار الكتاب العربي، ط ،لشيخ أحمد عزو عناية، دمشقتحقيق: ا ،هـ(1250
 .2/130م: 1999

)ت  «األزرق  ابن»السلك في طبائع الملك:  محمد بن علي بن محمد األندلسي  بدائع: ينظر( 5)
 .1/195: 1طالعراق،  ،اإلعالم وزارةتحقيق: د. علي سامي النشار،  ،هـ(896

 منظومة في سلك جمع الجوامع: حسن بن عمر بن عبد هللااألصل الجامع إليضاح الدرر ال (6)
 .3/11م: 1928، 1طهـ( مطبعة النهضة، تونس، 1347السيناوني المالكي )ت بعد 

الدين أبو الحسن علي بن سليمان  الءشرح التحرير في أصول الفقه: ع التحبير: ينظر( 7)
القرني، د. أحمد السراح،  د. عوض ،تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين ،هـ(885المرداوي )ت 

 .7/3383م: 2000-هـ1421، 1طالرياض،  ،السعودية ،الرشد مكتبة

مراقي السعود لمبتغي الرقي والسعود:عبد هللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي )ت  نظم: ينظر( 8)
 ، واألبيات من بحر الرجز.472: ت.د، ط.د(، هـ1235
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 محمد، و(8)مصطفى شلبي دالدكتور محم األستاذ، و (7)الدين الزعتري  عالءوالدكتور 
 .(10)، وأحمد غنيم(9)الشنقيطياألمين بن محمد المختار 

 طائفة من أقوالهم: وهذه
   ال أبو ا س  العا ري رمح  هللا: -1

إاّل على أركان  )وأما المزاجر فمدارها أيضا  عند ذوي األديان الستة لن يكون 
: مزجرة قتل النفس كالقود والدية، ومزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، هيخمسة و 

                                                                                                                                                                          

سالمي: محمد بن الحسن بن العربّي الحجوي )ت السامي في تاريخ الفقه اإل الفكر: ينظر( 1)
 .1/155م: 1995 -هـ1416، 1طلبنان،  بيروت، العلمية،دار الكتب  ،هـ(1376

، 1ط ،الرسالة مؤسسةيوسف القرضاوي،  الدكتورلدراسة الشريعة اإلسالمية:  مدخل: ينظر (2)
 .56-55م: 1993-ـه1414

، قطر، الدوحةجاسر عودة،  الدكتورقرضاوي: الشريعة عند الشيخ يوسف ال مقاصد: ينظر (3)
 .52: هـ1428

 ،(هـ1420الوضعية: عطية بن محمد سالم )ت  وانينالق ئ الشريعة ومساو  محاسن: ينظر( 4)
 .1/25م: 1973-هـ1393 ،السنة السادسة ،األول العددالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 

حنبل: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد إلى مذهب اإلمام أحمد بن  المدخل: ينظر( 5)
تحقيق: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة  ،هـ(1346الرحيم بن محمد بدران )ت 

 . 295: ـه1401، 2طبيروت،  ،الرسالة

 .9صوضرورات الحياة : الدكتور عبد هللا قادري:  اإلسالم: ينظر( 6)

 .8،: ت.د، ط.دالدكتور عالء الدين الزعتري، في علم مقاصد الشريعة:  قراءة: ينظر( 7)

الجامعية للطباعة  الدارالفقه اإلسالمي: األستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي،  أصول: ينظر( 8)
 .526: ت.د، ط.د، بيروتوالنشر، 

المرسلة: محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي )ت  صالح: المينظر( 9)
التشريع اإلسالمي  منهجهـ. و 1410، 1طاإلسالمية، المدينة المنورة،  الجامعة ،هـ(1393

 .17وحكمته: محمد األمين بن محمد المختار: 

الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم  الفواكه: ينظر( 10)
-هـ1415، ط.دالفكر، دار  ،هـ(1126)ت  المالكيابن مهنا شهاب الدين النفراوي األزهري 

 .2/178م: 1995
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ثلب العرض كالجلد مع التفسيق، ومزجرة  رةومزجرة هتك الستر كالجلد والرجم، ومزج
 .(1)خلع البيضة كالقتل عن الردة(

 اب   ال ل ساين رمح  هللا:   ال -2
شرع الجهاد،  وألجلهاوالها مصلحة حفظ الدين؛ وأ أولها على مراتب: والضروري )

حفظ  ومصلحة شرع القصاص، وألجلها حفظ النفس؛ ومصلحةالمرتد والزنديق،  وقتل
شرع حد القذف  لهاشرع حد الزنا،ومصلحة حفظ األعراض؛وألج وألجلها األنساب؛

 . (2)واللعان وقطع يد السارق؛كيال يلط خ عرُضه برذيلة السرقة(
لتلمساني َقَصَد بقوله كيال يلط خ عرُضه برذيلة السرقة:هو أن تسوء ابن ا ولعلّ 

، «السمعة»من معاني العرض  ألنسمعته بين الناس؛ وذلك لنسبته إلى السرقة، و 
في الفرق بين قاعدة ما يحتاج للدعوى  «الفروق »على ذلك ما ذكره القرافي في  والدليل

لخيص الفرق أن كل أمر مجمع على ثبوته، )وت :قال إذ وبين قاعدة ما ال يحتاج إليها،
فيه، وال يؤدي أخذه لفتنة، وال تشاجر وال فساد عرض أو عضو فيجوز  لحقوتعين ا

عين المغصوب أو وجد عين سلعته التي اشتراها  ذأخذه من غير رفع للحاكم فمن أخ
وذكر أو ورثها، وال يخاف من أخذها ضررا فله أخذها، وما يحتاج للحاكم خمسة أنواع: 

  منها:
كمن ظفر بالعين  قبةيؤدي إلى فساد العرض وسوء العا ما)النوع الرابع( 

المغصوبة أو المشتراة أو الموروثة لكن يخاف من أخذها أن ينسب إلى السرقة فال 
 .(3)يأخذها بنفسه، ويرفعها للحاكم دفعا لهذه المفسدة(

 ال و  رمح  هللا:   ال -3

                                                           

 .123العامري:  لحسنا أبو( اإلعالم بمناقب أهل اإلسالم: 1)

 .342-2/341التلمساني:  ابن( شرح المعالم في أصول الفقه: 2)

: الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت ينظر( 3)
 .77-4/76: ت.د، ط.دعالم الكتب،  ،هـ(684
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الواقع في رتبة الضروريات، أي: هو من  أي: ،«الضروري »)الضرب الثالث: 
ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله، وهو ما عرف التفات الشرع إليه والعناية 

حفظ الدين بقتل المرتد والداعية إلى الردة، وعقوبة  :به كالضروريات الخمس، وهي
قصاص، وحفظ بال سالمبتدع الداعي إلى البدعة، وحفظ العقل بحد السكر، وحفظ النف

النسب بحد الزنا المفضي إلى تضييع األنساب باختالط المياه، وحفظ العرض بحد 
 .(1)المال بقطع السارق( ظالقذف، وحف
 الس  ي رمح  هللا:   ال -4
الدين، فالنفس،  كحفظ، والضروري ، فتحسيني، فحاجي ضروري، والمناسب)

 .(2)فالعقل، فالنسب، فالمال، والعرض(
  :ري رمح  هللازءراي األنصا  ال -5

 «الدين حفظ»)...والضروري: وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة. 
أي حفظه  «فالعقل»أي حفظها المشروع له القود،  «فالنفس»المشروع له قتل الكفار. 

أي  «فالمال»أي حفظه المشروع له حد الزنا.  «فالنسب»المشروع له حد السكر، 
له  شروعأي حفظه الم «فالعرض»قطع الطريق.  حفظه المشروع له حد السرقة وحد

 .(3)عقوبة القذف والسب(
 اب  ال جار رمح  هللا:   ال -6

 والمناسب ثالثة أضرب: الضرب األول: دنيوي ، وينقسم إلى ثالثة أقسام:
: ضروري أصال، وهو أعلى رتب المناسبات، وهو ما كانت مصلحته في األول

 محل الضرورة.

                                                           

 .3/290مختصر الروضة: الطوفي:  شرح( 1)

 .92( جمع الجوامع في أصول الفقه: السبكي: 2)

 .130غاية الوصول في شرح لب األصول: زكريا األنصاري:  (3)
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روعيت في كل ملة، وهي: حفظ الدين، فحفظ  تي، وهي الإلى خمسة أنواع ويتنوع
 ....(عرضفحفظ المال، وحفظ ال ،النفس، فحفظ العقل، فحفظ النسل

أن رسول هللا  ابن عباس  فعن)وأما ِحْفُظ اْلِعْرِض: فبحد القذف،  :أيضا   قال ثم
  :(2)((1)«دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرامٌ  فإن»قال. 

  رمح  هللا: الشوءاين  ال -7
زاد بعض المتأخرين سادسا، وهو حفظ األعراض، فإن عادة العقالء بذل  وقد)

وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى، وقد شرع في  عراضهم،نفوسهم وأموالهم دون أ 
عليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ من غيره، فإن اإلنسان قد يتجاوز عمن  ايةالجن

وال يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه، ولهذا يقول جنى على نفسه أو ماله، 
 قائلهم: 

 عل  وووووووووووا أن  صووووووووووواب  سوووووووووووو  ا  هوووووووووووون
 

 .(4)((3)أعوووووراض ل وووووا وعقووووووول و سووووول 
 

 اب  األزرق رمح  هللا:   ال -8
وهو العرض وعليه بحفظه من  بهذه الخمسة سادسا   ألحقَ األصوليين من  من)

جانب القدح بالحد في  ومنادح، جانب الوجود باعتقاد سالمته عن المطاعن والقو 
 .(5)القذف واللعان(

 رمح  هللا:  الس  اوي  ال -9

                                                           

 الخطبة أيام منى. بابالحج،  كتاب( 1739) برقم، 2/176البخاري في صحيحه  أخرجه( 1)

 .4/163جار: شرح الكوكب المنير: ابن الن (2)

 ، والبيت من البحر الطويل.3/109( ديوان أبي الطيب المتنبي: 3)

 .2/130إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول: الشوكاني:  (4)

 .1/195السلك في طبائع الملك: ابن األزرق:  بدائع( 5)
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 ،فحاجي ،ضروري  :أقسامأي الحكمة من حيث شرع الحكم له  ،والمناسب)
الن كل منهما دون ما قبله في الرتبة والضروري وهو ما  لفاءوعطفهما با ،فتحسيني

شروع له قتل الكفار فالحكم قتل كحفظ الدين الم ،حد الضرورة إلى إليهتصل الحاجة 
 ،وحفظ النفس المشروع له وجوب القصاص ،حفظ الدين ةالكفار والعلة الكفر والحكم

وحفظ المال  ،الزناوحفظ النسب المشروع له حد  ،وحفظ العقل المشروع له حد السكر
 ،وحفظ العرض المشروع له حد القذف ،المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق

قبل  األربعةانه في رتبة المال قبله وعطف كل واحد من  إلى إشارةلواو وعطفه با
 .(1)(انه دون ما قبله في الرتبة إلفادةالعرض بالفاء 

 ا جوي رمح  هللا:   ال -11
ا في رتبة الضرورة، وهو المحافظة على الدين أو النفس  والمراد) هنا ما كان واقع 

ما دون ذلك كله من الحاجيات أو  أو العقل أو النسب أو المال أو العرض؛ ألن
 .(2)التحسينات(

                                                           

 .3/11 األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: السيناوني: (1)

 .1/155السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي: محمد بن الحسن بن العربّي الحجوي:  الفكر( 2)
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 : الش ق  ي األ     د  ال -11
 عن المفسدة درء فهي الدنيا في العالمية المصالح أصول وهى الضروريات أما)

 .3 النفس .2 الدين .1: وهي والدنيا الدين في الكبرى  المصالح مدار عليها أشياء ستة
 .(1)(المال .6 العرض .5 النسب .4 العقل

  ال الدء ور  وسف القرضاوي:  -12
 حفظ»إلى هذه  الخمسة عنصرا  سادسا وهو  هأضاف القرافي وغير  وقد)
والغيبة  قذفحرمت الشريعة ال ولهذا والعرض بتعبيرنا الكرامة والسمعة، ،«العرض

 وهي بالزنا خاصة، كما شرعت التعزير فيما عدا القذف، القذفونحوها وشرعت الحد ب
 يجب اعتبارها.إضافة صحيحة 

وعرضه  دمه المسلم على المسلم حرام: كل: »جاء في الحديث الصحيح وقد
 .(3)العرض بالدم وقدمه على المال( فقرن ، (2)«وماله

 مقاصد»عودة في كتابه  جاسر الدكتورتابع الشيخ القرضاوي في رأيه  وقد
الح، وأن ، إذ قال: )رغم أنه ال مشاحة في االصط«الشريعة عند الشيخ القرضاوي 

أنني  إال ،قضايا النظريات المقاصدية كلها صواب، وكلها عليها من الشرع أدلة مستقرأة 
التي تصوغها األخالق اإلسالمية  بشريةللفطرة ال أقرب ي،أرى أن طرح الشيخ القرضاو 

 .(4)(صياغة تسمو فيها مكانة العرض على المال وغيره من المصالح

                                                           

 .17التشريع اإلسالمي وحكمته: محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي:  منهج( 1)

 رقمب 2/344(، والكشي في المنتخب: 176) برقم 1/136الشهاب في مسنده:  أخرجه( 2)
 اده جيد.(، وقال إسن1440)

 . 56-55مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية :الدكتور يوسف القرضاوي:  (3)

 .52مقاصد الشريعة عند الشيخ يوسف القرضاوي: د. جاسر عودة:  (4)
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  ال ع  ة ب    د سا :   -13
دفع المضار: فقد دفعت َعم ا ُيسمى بالضروريات ِبقصد حمايتها َوِهي  )أما

 والال حياة ِبُدوِنَها  ألنهجاءت جميع األديان  بحمايتها  وقدالضروريات لكل ُمْجَتمع 
 .5اأَلْنَساب  .4اْلُعُقول  .3اأَلْنفس  .2 اأَلْدَيان. 1 :وهيطمأنينة  والَأمن  وال استقرار

 . (1)ْمَوال(األَ  .6 أَلْعَراضا
 اب  بدران :  ال -14

كان من ضرورية سياسة العلم وبقائه وانتظام أحواله وهو ما  ما)القسم الثالث: 
وهو حفظ الدين بقتل المرتد  لخمسعرف التفات الشرع إليه والعناية به كالضروريات ا

ظ وحفظ العقل بحد السكر وحف لبدعةوالداعية إلى الردة وعقوبة المبتدع الداعي إلى ا
األنساب باختالط المياه  تضييعالنفس بالقصاص وحفظ النسب بحد الزنا المفضي إلى 
 .(2)وحفظ العرض بحد القذف وحفظ المال بقطع يد السارق(

 ع د هللا  ادري:  ء ورالد   ال -15
)وبحفظ هذا الدين الذي هو الضرورة األولى من ضرورات الحياة تحفظ بقية 

ى حفظها.. وتلك الضرورات هي: النفس، والعقل، الضرورات تبعا  لحفظه، ألنه يقتض
 .(3)والنسل، والمال، والعرض(

  ال الدء ور عا  الد   ال عرتي:  -16
عند عامة العلماء في خمس أو ست، وهي:  رياتتلك الضرو  ُحِصَرْت  وقد)

 الدين، والنفس، والنسب أو النسل، والعقل، والمال، والِعْرض.
 ام الشرع حدودا  من العقوبات:على هذه الضروريات أق وللمحافظة

                                                           

 .1/25القوانين الوضعية: عطية بن محمد سالم:  ئ الشريعة ومساو  محاسن( 1)

 . 295بدران:  ابنإلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل:  المدخل( 2)

 .9( اإلسالم وضرورات الحياة : الدكتور عبد هللا قادري: 3)
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 وَحد  القتل قصاصا  في مقابل حفظ النفس،  وَحد  الردة في مقابل حفظ الدين،  فَحد  
 وَحد  العقل،  فظشرب الخمر في مقابل ح وَحد  في مقابل حفظ النسب أو النسل،  الزنا

 .(1)القذف في مقابل حفظ الِعْرض( وَحد  السرقة في مقابل حفظ المال، 
 األس ا  الدء ور   د  ص ف   ليب:  ل ا -17

 وأوجب )...وللمحافظة على العرض: حرم القذف وإشاعة الفاحشة بين الناس،
 .(2)الحد على القاذف(

 أمحد غ    رمح  هللا:   ال -18
محدود من الشارع، وحكمة مشروعيتها الزجر عن إتالف ما حكى  دهاتعدا فإن)..

من العقول والنفوس واألديان واألعراض األصوليون إجماع الملل على وجوب حفظه 
واألموال واألنساب، فإن في القصاص حفظا للدماء، وفي القطع للسرقة الحفظ لألموال، 
وفي الحد للزنا حفظ األنساب، وفي الحد للشرب حفظ العقول، وفي الحد للقذف حفظ 

 (3)األعراض، وفي القتل للردة حفظ الدين(

                                                           

 .8( قراءة في علم مقاصد الشريعة: الدكتور عالء الدين الزعتري: 1)

 .526( أصول الفقه اإلسالمي: األستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي: 2)

 .2/178الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد غنيم:  الفواكه( 3)
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 الثاني:  المطلب

 ين كون العرض مقصداً مستقالً المعارض آراء

الضروريات،  من جماعة من األصوليين إلى أن العرض ال يرتقي أْن يكون  ذهب
 الدكتور، و (3)، والدكتور أحمد الريسوني(2)، والكوراني(1)وإلى ذلك ذهب ابن عاشور

محمد سعد بن أحمد بن  الدكتور، و (5)بشير الكبيسي الدكتور، واألستاذ (4)الزحيلي محمد
 .(6)ود اليوبيمسع

 أقوالهم: وهذه
 عا ور رمح  هللا:  اب   ال -1

أنه من قبيل  والصواب)وأما عد حفظ العرض من الضروريات فليس بصحيح، 
 عده، والذي حمل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع على جيالحا

المالزمة  ال نلتزم ونحنفي الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في الشريعة، 
 .(7)ضروريا( بلم يعده الغزالي وابن الحاج ولذلكبين الضروري وما في تفويته حد، 

 ال وراين رمح  هللا:   ال -2
                                                           

 الطاهر: محمد تحقيقبن عاشور،  رينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية: محمد الطاه (1)
 .306-305م: 2011-ـه1432، 3ط، األردن ،النفائس للنشر والتوزيع دار، الميساوي 

الدين احمد بن إسماعيل الكوراني )ت  شهاباللوامع شرح جمع الجوامع:  الدرر: ينظر( 2)
م: 1999-ـه1419، 1طلبنان،  ،الكتب العلمية، بيروت دار ،البتحقيق سعيد غ ،(ـه893

2/260. 

للكتاب اإلسالمي،  الميةينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني، الدار الع (3)
 .48م: 1992-هـ1412، 2ط

 .111الزحيلي:  محمد: حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة: ينظر( 4)

 .48شريعة: الدكتور بشير الكبيسي: ( ينظر: علم مقاصد ال5)

محمد سعد بن احمد بن  الدكتورمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية:  :ينظر( 6)
 .282: م1924، 1طابن الجوزي،  دارمسعود اليوبي، 

 .306-305عاشور:  ابنمقاصد الشريعة اإلسالمية:  (7)
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كل  فيعليها  «المحافظ»العرض ليس في رتبة تلك الخمسة  ف)والحق أن قذ
بأن القذف يؤدي إلى الشك في النسب غلط  والقول، وان كان كبيرة شرع فيها الحد، لةم

 . (1)النسب الثابت شرعا  ال يتطرق إليه الشك بقول القاذف الفاسق( ألنقائله؛  من
 ال ح لي:    د الدء ور  ال -3
الضروري فيه حفظ النسل من  واألمر فرع عن النفس اإلنسانية، العرض)

ما يمدح به  والعرضالنسب أو العرض أمرا  حاجيا  ووسيلة له،  ظحف ويأتيالتعطيل، 
تميزه عن بقية الحيوان،  التيأحد الصفات األساسية لإلنسان،  وهو اإلنسان أو يذم،

 .(2)وجاء اإلسالم فأقره( عربما حرص عليه ال وهو
عند كالمه عن الضروريات الخمس قال:  الزحيليأن الغريب أن الدكتور  غير

 .(3)األسرة( وحقوق العرض أو النسل،  فظ)رابعا  ح
 بل أنه المقصد!!يدل على أن العرض من الضروريات  وهذا
 بشري ال   سي:  الدء ور  ال -4
الموازنة بين أقوال األصوليين توصل إلى أنها ال تخرج عما قرره األولون في  أن)

ذهب إلى زيادة  فمن كبير خالف... إليهحصرها بخمسة مقاصد فقط وليس فيما ذهبوا 
نقاش  وال، مدركه أن القرآن الكريم قد جعل حدا  على من أخل به كانمقصد العرض، 

النقاش في جعل كل عقوبة حدية  لكنلإلخالل بالعرض،  وضع الحدفي صحة أن هذا 
أن الحد يدل على أن  ذلكما يمكن أن ينظر فيه،  وهذايستلزم مقصدا  شرعيا  مستقال ، 
أن اإلخالل به إخالل  بمعنىال مقصدا  شرعيا ،  وريا  ما ترتب عنه يعد أمرا  ضر 

هذا  يؤكدقد يعود إلى واحد من المقاصد الخمسة المعروفة، الضروري  وهذابضروري، 
 فمنهمأن الذين قالوا بالعرض مقصدا  مستقال  حاروا في مكان تسلسله بين المقاصد، 

                                                           

 .2/260اني: اللوامع شرح جمع الجوامع: الكور  الدرر( 1)

 .111الزحيلي:  محمداإلنسان محور مقاصد الشريعة:  حقوق  (2)

 .111السابق:  المصدر( 3)
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من جعله بعد المال أو رديفا  له ومنهم من  ومنهممن جعله بعد النسل أو رديفا  له، 
 نشره على أماكن متفرقة.

بشير الكبيسي: والذي جعلني أقول بهذا أننا لو دققنا الدكتور  األستاذيقول  ثم
 مقصودةالنظر في المقاصد الخمسة لوجدنا كل واحد منهما يكون وحدة مستقلة، 

كينونة الجنس البشري،  فالنفسالعرض فال يملك هذه الميزة االستقاللية،  أمابذاتها، 
سلطة تنظيم  والعقلياة، تدوم الح وبهتكون الحياة والنسل استمرارية هذا الجنس،  وبها

جسد الحياة،  فهو، ةالمادة الخادمة لتنظيم الحرك والمالانتظام الحياة،  وبهالحركة، 
الحقيقي لها عن  الحامي بينهما، المنسقهو المهيمن على كل هذه النظم،  والدين

ا ذلك أننا إذا نظرن ال نرى له ميزة كما لهذه المقاصد، هالعرض فمع أهميت أماالتهارج، 
فسنصنفه ضمن مقصد النسل وإذا نظرنا إلى معناه اللغوي فسنراه  رإلى معناه المتباد

 .(1)ةال يمنحه االستقاللي بمايدخل في جزئيات كثيرة تتبع مقاصد متفرقة، 
هنا أن الدكتور بشير الكبيسي يرفض أن يكون العرض مقصدا  مستقال   والمالحظ

المقاصد الخمسة وتحديدا  ضمن مقصد ضمن أحد  داخال   نفسهويعتبره في الوقت 
 .«النسل حفظ»

                                                           

 .48( ينظر: علم مقاصد الشريعة: الدكتور بشير الكبيسي: 1)
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 الدء ور   د سعد ب  أمحد ب   سعود ال ويب:   ال -5
الطعن في عرض اإلنسان  أن)من خالل هذه المعاني الكثيرة يمكن أن يقال: 

من يلزمه أمره يكون المنع منه من باب المحافظة  أوبمعنى قذفه أو قذف أسالفه، 
تكون المحافظة  يهسب أو النسل على ما سبق فبناء  علعلى ضروري آخر وهو الن

 .(1)على العرض هنا تكميلية أو حاجية(
 وردها:   هة
حول رأي بعض  شبهةسعد بن أحمد بن مسعود اليوبي  محمدالدكتور  أثار

، والزركشيمن الضروريات، منهم القرافي،  «الِعْرض» العلماء في مسألة عدِّ 
نقل آرائهم في هذا المقام ألجل  وهللا أعلم، وقد آثرنا غير صائب ذا، وه(2)والشاطبي

 إزالة الشبهة عن آراء هؤالء العلماء األجاّلء في هذه المسألة، وهذه آرائهم :
 : رأي القرا : أوال  
العرض ضرورة سادسة إلى  أضافواهو من األوائل الذين  القرافي لعل

 نحوقال: ).. إذقيح الفصول حكاها عمن قبله في كتابه تن وقدالضروريات الخمس، 
الخمس: وهي حفظ النفوس واألديان واألنساب والعقول واألموال، وقيل:  اتالكلي  

 .(3)واألعراض(
في  لعلماء،: )واختلف افقالالعرض ثانية  في شرح تنقيح الفصول،  ذكر ثم

عددها، فبعضهم يقول األديان عوض األعراض، وبعضهم يذكر األعراض وال يذكر 
ن وفي التحقيق الكل متفق على تحريمه فما أباح هللا تعالى العرض بالقذف األديا

وال األنساب بإباحة الزنا قط،  صب،وكذلك لم يبح األموال بالسرقة والغ ط،والسباب ق

                                                           

 .282سعد اليوبي:  محمد( مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية: 1)

 .271: بيسعد اليو  محمدوعالقتها باألدلة الشرعية:  ( ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية2)

 .391الفصول: القرافي:  قيح( تن3)
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وال العقول بإباحة المسكرات، وال النفوس واألعضاء بإباحة القطع والقتل، وال األديان 
 . (1)رمات(بإباحة الكفر وانتهاك حرم المح

القرافي األول يفهم منه أنه يضعف عّد العرض من الضروريات؛  كالمكان  وإذا
كالمه في الشرح يفهم منه أنه يعد ذلك من  نّ إ، ف«قيل»حكاه بصيغة  لكونه

 .حواضح كل الوضو  وذلكالضروريات، 
أنه مما الشك فيه أن شرح التنقيح متأخٌر عن التنقيح وهذا يعتبر رجوعا  عن  كما

 قوله األول، وتأكيدا  لمراده. 
أضفنا إلى ذلك كله كالم القرافي في كتابه الفروق تيقنا أنه يعد العرض في  وإذا

خمسا أجمعت األمم مع األمة المحمدية عليها، وهي  أنالضروريات، إذ قال: )...
وجوب حفظ النفوس فيحرم القتل بإجماع الشرائع، ويجب فيه القصاص، ووجوب حفظ 

بإجماع الشرائع، ويجب فيها الحد، وإنما اختلفت في شرب  راتتحرم المسكالعقول ف
ال يسكر فحرم في هذه الملة تحريم الوسائل، وسد الذريعة بتناول القدر  يالقدر الذ

المسكر، وأبيح في غيرها من الشرائع لعدم المفسدة فيه، ووجوب حفظ األعراض فيحرم 
ووجوب حفظ األنساب فيحرم  زير،أو التع القذف، وسائر السباب، ويجب في ذلك الحد

الزنا في جميع الشرائع، ويجب فيه إما الرجم أو الحد، ووجوب حفظ األموال في جميع 
 .(2)(زيرالشرائع فتحرم السرقة، ويجب فيها القطع أو التع

 ال رءشي: رأي
العرض من  كون  علىكتابه البحر المحيط  في يؤكدالزركشي رحمه هللا  اإلمام

 «سادسا»بعض المتأخرين  زاد وقد) :قال إذيات، ودافع عن رأيه دفاعا  شديدا  الضرور 
وهو: حفظ األعراض، فإن عادة العقالء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي 
بالضروري أولى أن يكون ضروريا. وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد، وهو أحق 

                                                           

 .392تنقيح الفصول: القرافي:  شرح( 1)

 .4/67( الفروق: القرافي: 2)
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جاوز من جنى على نفسه وماله، وال يكاد أحد بالحفظ من غيره، فإن اإلنسان قد يت
 نيتجاوز عن الجناية على عرضه، ولهذا كان أهل الجناية يتوقعون الحرب العوا

فهؤالء عبس وذبيان استمرت الحرب بينهم أربعين سنة  لمة،المبيدة للفرسان ألجل ك
ن ألجل سبق فرس فرسا، وهما داحس والغبراء، وإليهما تضاف هذه الحرب، وذلك أل

 .(1)مسبوقيته عارا يقبح عرضه( دالمسبوق، وهو حذيفة بن بدر، اعتق
أمر  وهو)وما من مصنف في الشرعيات إال وفيه تحريم األعراض،  أيضا : وقال

 لكونه من الكليات فشيء آخر يحتم أمابحد القذف،  وحفظهمعلوم من الدين بضرورة، 
يشير عطف المصنف  وإليهليات، الك دنىأن يجعل في رتبة األموال فيكون في مرتبة أ

 والظاهر، بهامن الملحق  فيكون أن يجعل فيما دونها،  ويحتملإليه بالواو دون الفاء، 
، موالأرفع من األ وهياألنساب،  وهيأن األعراض تتفاوت فيها ما هو في الكليات، 

القذف المؤدي إلى الشك المؤذي في  وبتحريمحفظ النسب بتحريم الزنا تارة،  فإن
ما  وفيها ل،األنساب مقدم على األموا وتحريمنساب الخلق ونسبهم إلى أهلهم أخرى، أ

 .(2)األنساب( يرهو دونها وهو ما هو من األعراض غ
 الشا يب: رأي
أن حفظ العرض معتبر في الضروريات إذ قال: )وإن  رحمه هللا الشاطبي يرى 

ه السنة في اللعان بالضروريات حفظ العرض؛ فله في الكتاب أصل شرحت ْلِحقَ أُ 
 .(3)في الضروريات( اروالقذف، هذا وجه في االعتب

الشاطبي رحمه هللا: هذا هو وجه االعتبار في الضروريات، يدل على أن  فقول
 العرض الذي شرع له حد القذف واللعان من الضروريات.

                                                           

 .268/ 7البحر المحيط في أصول الفقه:  (1)

 .3/200الزركشي:  اإلمام( تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي: 2)

 .4/349الموافقات: الشاطبي:  (3)
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أحمد الريسوني صاحب نظرية المقاصد عند اإلمام  الدكتورأكد هذا الكالم  وقد
أنه لم يمانع من إضافة ضرورة  كما)وعلى هذا سار الشاطبي،  :قال إذاطبي الش

 .(1)سادسة، هي العرض(
 أمحد الر سوين:   ال -6
أن جعل "العرض" ضرورة سادسة، توضع إلى جانب ضرورات: الدين،  والحقيقة)

والنفس، والنسل، والعقل، والمال، إنما هو نزول بمفهوم هذه الضرورات، وبمستوى 
كما أنه نزول عن المستوى الذي بلغه اإلمام الغزالي، في  لبشرية،ا للحياة اضرورته

تحريره المركز والمنقح لهذه الضرورات الكبرى. فبينما جعل الضروري هو حفظ النفس، 
إلى التعبير بالنسب، ثم إلى إضافة العرض! وهل حفظ  «المتأخرين بعض»نزل 

إن حفظ العرض، ينقصه  ثم، نسلاألنساب، وصون األعراض إال خادمان لحفظ ال
حفظ العرض وحفظ  بينالضبط والتحديد. فأين يبدأ وأين ينتهي؟ وما هو الحد الفاصل 

ضرورة النسب وضرورة العرض، لجاز لنا أن نضيف  يفالنسب؟ولو جاز لنا أن نض
ضرورة اإليمان، وضرورة العبادة، وضرورة الكسب، وضرورة األكل  -من باب أولى-

من الضرورات الحقيقية، المندرجة في الضرورات الخمس، والخادمة  إلى غير ذلك
 .(2)لها(

هي آراء المعارضين كون العرض يستقل مقصدا ، وسوف نرد عليها جميعا   هذه
 (.جحاآلراء والرأي الرا مناقشة) المبحث الثالث: فيشاء هللا تعالى  إن

                                                           

 .293نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:  (1)

 .48نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:  (2)
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 الثالث:  المبحث

 جحاآلراء والرأي الرا مناقشة

فيه  العرض الذي اختلف ظإلى أن حف ارةدء بمناقشة اآلراء ال بد من اإلشالب قبل
 األصوليون كونه يستقل مقصدا  أو ال يستقل هو الذي شرع له حد القذف واللعان.

 مقصدا   يستقل ْرضالفريق األول، وهم المؤيدون بأن العِ  أدلةسنسوق  واآلن
تضح دليل الفريق اآلخر وهم مناقشتها ي ومنسادسا  يضاف إلى المقاصد الضرورية 

 المعارضون لذلك، فنقول:
 المؤيدون على أّن العرض يمكن أن يكون مقصدا  مستقال  بما يأتي: استدل

خطبته في حجة الوداع:  في قال رسول هللا  أن عن ابن عباس  :أول  
 .(1)دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام..( إنّ )...

 و   الداللة
صالة والسالم تحريم هذه الثالثة: الدماء واألموال واألعراض، فكلها )يؤكد عليه ال

 عراضمحرمة، والدماء تشمل النفوس وما دونها، واألموال تشمل القليل والكثير، واأل
والسب والشتم. فهذه األشياء الثالثة  يبةتشمل الزنا واللواط والقذف، وربما تشمل الغ

 .(2)المسلم( حراٌم على المسلم أن ينتهكها من أخيه
الدماء واألموال  وحفظقرن األعراض بالدماء واألموال في الذكر،  النبي  وأن

 . (3)من الضروريات فكذلك تكون األعراض من الضروريات

                                                           

 رب العلم، باب قول النبي  كتاب(، 1739) برقم، 2/176أخرجه البخاري في صحيحه:  (1)
 مبلغ أوعى من سامع.

هـ(: دار الوطن 1421رياض الصالحين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت  رحش( ينظر: 2)
 .2/517هـ: 1426، ط.دللنشر، الرياض، 

محمد سعيد اليوبي:  الدكتورالشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية:  اصد: مقينظر( 3)
270  . 
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: )كل المسلم على المسلم حرام دمه إلى الدليل األول قول النبي  ويضاف
 .(1)وماله وعرضه(

 ال والعرض.بين الدم والم يقرن أيضا   هنا  فالنبي
أبي هريرة  فعن, على الدم والمال الِعْرض فيهايقدم  أخرى بل إننا نجد رواية  ال

من  فهل .(2)(ودمه وماله عرضه ،)كل المسلم على المسلم حرام قال: قال رسول هللا 
بين شيئين أحدهما حاجي،  -أوتي جوامع الكلم وقد- المعقول أن يقرن النبي 
 ؟لحاجي على الضروري واآلخر ضروري، أو يقدم ا

 :(3) ل     و ه  ل  ن  مي   أن جياب ع واعرتض

كانت كذلك فال يلزم  وإذا داللة االقتران ضعيفة عند األصوليين، أنّ  األول: الوجه
 من قرن األعراض بالدماء واألموال في الذكر أن تكون األعراض من الضروريات.

ر المذكورة ، وال يلزم من تحريم في الحديث إال تحريم األمو  ليس: الثاني الوجه
لخرجت عن العدد الذي  وإال الشيء أن يكون حفظه في رتبة الضروريات المذكورة،

 ذكره العلماء ولما أمكن إحصاؤها.

عند  هوداللة االقتران  ضعف فيهبأّن الموضع الذي يظهر  :ذلك على ويجاب
ة عند عطف تعدد الجمل واستقالل كل واحدة منها بنفسها، وأن داللة اال قتران ُحج 

 .(4)المفردات، بإجماع العلماء،وليس هنا إال عطف مفردات 
                                                           

باب  بابلصلة واآلداب، البر وا كتاب(، 2564) رقم، ب4/1986أخرجه مسلم في صحيحه:  (1)
 تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله.

 : هذا حديث حسن غريب.وقال(، 1927) برقم.3/389الترمذي في سننه:  أخرجه( 2)

محمد سعيد اليوبي:  الدكتورينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية:  (3)
270  . 

ل الفقه على منهج أهل الحديث: زكريا بن غالم قادر الباكستاني: دار الخراز، من أصو  ( ينظر:4)
 مطبعة، وإحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقيق العيد، 106م: 2002-هـ1423، 1ط

، والجوهر النقي على سنن البيهقي: عالء الدين علي بن 1/126: ت.د، ط.دالسنة المحمدية، 
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تفسيره أضواء البيان عدم  في نقلرحمه هللا  الشنقيطي محمدإلى ذلك أّن  يضاف
، وما ذهب إليه جمهور أهل اللغة من (1)ظهور ضعف داللة االقتران عند أهل األصول

 .(2)على محض اشتراكهما في الحكمتدل  وإنهاالواو للجمع المطلق،  أن
بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري  ءإن عادة العقال :ثانيا  

 يكون ضروريا. نأولى أ
 اعترض على ذلك الدكتور محمد سعيد اليوبي إذ قال: وقد
إن العرض في اللغة له معان متعددة بعضها أقل  أن يقال جوابا  عن ذلك: مكن)ي

 وخالصة القول أنها على قسمين: وسيأتي بيانها،من بعض 
إلى حفظ النسب أو  راجعكالقذف ،ولكنه  الضرورياتواقع في رتبة  قسم -1

 النسل .
ليس واقعا في رتبة الضروريات بحال ، كالشتم بكلمة بسيطة ال قذف  قسم -2

 فيها ونحو ذلك.
 وإنما ،جلهأ من وأموالهمالقسم ال يقال فيه أن عادة العقالء بذل نفوسهم  فهذا

 .(3)عادة غير العقالء ممن ال يدركون مصلحة وال مفسدة وال يهتدون إلى صواب ورأي(

                                                                                                                                                                          

 ،هـ(750ى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني )ت عثمان بن إبراهيم بن مصطف
 .8/323دار الفكر: 

البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي )ت  أضواء( ينظر: 1)
 .6/68م: 1995-هـ1415 ،لبنان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،هـ(1393

العربية: على الجارم ومصطفى أمين، الدار المصرية  اللغةقواعد  فيالواضح : النحو ينظر( 2)
، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 1/399السعودية للطباعة والنشر والتوزيع: 

تحقيق: عبد  ،هـ(749مالك: بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي )ت 
 .2/997م: 2008-هـ 1428، 1طالعربي، علي سليمان، دار الفكر  رحمنال

محمد سعيد بن احمد بن مسعود  الدكتورالشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية:  مقاصد( 3)
 .   270اليوبي: 
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أنه ال أحد يقول أن السب والشتم بكلمة بسيطة يقع في دائرة  على ذلك: ويرد
في العرض  بالقذف بما يؤدي إلى الشك في  الوقوعالضرورة في  وإنما الضرورة،

كونه راجع إلى  أما ،(1)كما قرره العلماء وذلكنسب ، في مرتبة حفظ ال فهوالنسب 
 النسب أو النسل فهذا أمر آخر. فظح

 عليه بالقذف الحد ،وهو أحق بالحفظ من غيره. نايةأنه شرع في الج :ثالثا  
على ذلك ابن عاشور الذي يرى أن العرض من الحاجيات ال من  واعترض

، (2)جوامعالدين السبكي في جمع ال حمل بعض العلماء مثل تاج الذيالضروريات بأّن 
ال نلتزم  ونحن على عده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في الشريعة.

لم يعده الغزالي وابن الحاجب  ولذلكالمالزمة بين الضروري وما في تفويته حد، 
 .(3)ضروريا

،فعلى  ونعول عليها في اعتبار الضروريات الحدودلم نعتمد على  إذا :نقول وهنا
 أي شيء نعتمد؟ والى أي شيء نرجع؟!!

يحد حدا  لجريمة أو معصية إال  ال -العليم الحكيم وهو- هللا سبحانه وتعالى فإن
بحيث ال تقل بحال من األحوال عن أن تكون  ا  بلغت من الخطورة والمكانة مبلغ ذاإ

 .والسنة يجد ذلك واضحا   قرآنوالذي يتأمل نصوص ال ،ضروريا   شيئا  
 لىللمحافظة على الدين، وشرع حد القصاص للمحافظة ع لردةشرع هللا حد ا فقد

النفس، وشرع حد الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنا للمحافظة على النسل 
أو النسب ، وشرع حد السرقة للمحافظة على المال، وشرع حد القذف للمحافظة على 

 األموال والعقول واألعراض. حد الحرابة للحفاظ على النفوس و  وشرع العرض،
                                                           

/ 1، ونثر الورود على مراقي السعود: الشنقيطي: 3/200( ينظر: تشنيف المسامع: الزركشي: 1)
، ططبع مصر، د. ،(ـه992م الصباغ العبادي )ت بن قاس احمد، واآليات البينات: 496

 .4/97: تد.

 .92( ينظر: جمع الجوامع في أصول الفقه: السبكي: 2)

 .306عاشور:  ن: الشيخ محمد الطاهر ب يةينظر: مقاصد الشريعة اإلسالم (3)



 

 العرض مقصدا مستقال وآراء األصوليين فيه  

 
151 

 4 رقم البحث

 

  ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ   :تعالى في حد القذف يقول

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې          

ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ
(1). 

 إحداهما أصلية وهي الجلد، ين: أن للقذف في الشريعة عقوبتنالحظ ولعلنا
 .(2)وهي عدم قبول شهادة القاذف والثانية تبعية،

عن إتالف العقول والنفوس واألديان زواجر  الحدود)أّن  :هللا رحمهالعدوي  ويقّرر
للسرقة حفظ  القطعواألعراض واألموال واألنساب، ففي القصاص حفظ النفوس وفي 

األموال وفي الحد للزنا حفظ األنساب، وفي الحد للشرب حفظ العقول، وفي الحد للقذف 
 .(3)حفظ األعراض، وفي القتل للردة حفظ الدين(

الحدود بأنواعها وسيلة لحفظ  إقامة: أّن ا  وليد بن راشد السعيدان أيض ويرى 
ألنه وسيلة  الضرورات الخمس فال يتحقق حفظ النفس إال بالقصاص فصار واجبا  

ألنه  ؛لواجب، وال يتحقق حفظ األعراض إال بإقامة حد القذف وحد الزنا فصار واجبا  
موال إال وسيلة إلى واجب، وال يتحقق حفظ العقول إال بإقامة حد الخمر، وال حفظ األ

 .(4)من باب الواجبات دودبإقامة حد السرقة وهكذا فصارت إقامة هذه الح

                                                           

 .9-4اآليات  النور،( سورة 1)

 .619م: 1979-هـ1399، 2ط، لبنان بيروت،( اإلسالم: سعيد حوى، دار الكتب العلمية، 2)

العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  حاشية( 3)
بيروت،  ،الفكر دارتحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي،  ،هـ(1189الصعيدي العدوي )ت 

 . 288/ 2م: 1994-هـ1414، ط.د

 .3/21: ت.د، ط.دوليد بن راشد السعيدان،  تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية: ينظر( 4)
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هي األمور الضرورية التي شرع هللا لها الحدود إذا اختلت صارت الحياة  وهذه
مضطربة أو شبيهة بغابة تموج باألنعام إن لم تنعدم، فال تتحقق اإلنسانية إال بهذه 

عليها، وإال تفتقد اإلنسانية في الحياة  ةإال بالمحافظ اإلنسان امةاألمور، وال تكتمل كر 
 كل معنى كريم.

أهمية إقامة الحدود في المحافظة  عن بن عبد الرحمن الحقيل سليمان ويتحدث
أن نوضح ألبنائنا أن اإلسالم عندما شرع إقامة الحدود  علينا) على الضروريات فيقول:

لمال والعْرض والعقل والحفاظ على على المجرمين كان يقصد الحفاظ على النفس وا
 الدين أوال وآخرا.

اإلسالم، وجعل القتل  عدسبيل حفظ الدين حّرم اإلسالم الردة، وهي الكفر ب ففي
بدل دينه  من: )قال أن رسول هللا  ابن عباس  فعنعقوبة لكل مرتد معاند؛ 

 .(1)فاقتلوه(
 الداللة: و  

فليقتل ويضرب  لهن اإلسالم أو بد)هذا الحديث يوجب على كل حال من غير دي
عنقه إال أن الصحابة قالوا إنه يستتاب فإن تاب وإال قتل فكأن الحديث عندهم خرج 
على من بدل دينه وتمادى على ذلك ولم يصرف عنه كما خرج أيضا على دين 

يكون الردع كامال وحاسما عند تبديل الدين  حتى وذلك .(2)اإلسالم دون غيره(
 عته.اإلسالمي وإضا

                                                           

ال يعذب  بابالجهاد والسير،  كتاب(، 3017) رقم، ب4/61( أخرجه البخاري في صحيحه: 1)
 بعذاب هللا.

 .7/151( االستذكار: يوسف بن عبدهللا القرطبي: 2)
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سبيل حفظ النفس حرم هللا القتل وسفك الدماء وتوعد أشد الوعيد َمْن يفعل  وفي
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ذلك بقوله تعالى: 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ
(1) . 

  ةأبي هرير  فعن كبيرة من الكبائر وهو أحد السبع الموبقات المهلكات، والقتل
: يا رسول هللا، وما هن؟ قال: قالوا السبع الموبقات)اجتنبوا  قال: هللا  رسولأن 

وأكل مال  الربا، وأكلهللا إال بالحق،  رمباهلل، والسحر، وقتل النفس التي ح الشرك)
وذكر فيها قتل  ،(2)(تاليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافال

 ال: )قال أن رسول هللا   عمر عبد هللا بن  وعن إال بالحق، النفس التي َحّرم هللاُ 
 .(3)ترجعوا بعدي كفارا يضرُب بعُضكم رقاَب بعض(

ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      سبيل حفظ األنساب َحرم هللا الزنا بقوله تعالى:  وفي

ک  ک   گ  گ
(4). 

 الداللة: و  
َنا(،  ابن باديس رحمه هللا قال  لنهي أبلغ ا في هيفي قوله تعالى: )َوال َتْقَرُبوا الزِّ

وآكد من وال تزنوا؛ ألنه بمعنى وال تدنوا من الزنا، وأفاد هذا تحريم الزنا، وتحريم الدنو 

                                                           

 .93 اآلية ،( سورة النساء1)

 رمي المحصنات. بابالحدود،  بكتا(، 6857) رقم، ب8/175( أخرجه البخاري في صحيحه: 2)

 ومنقوله تعالى:  بابالحدود،  كتاب(، 6868) برقم 9/3في صحيحه:  بخاري ال أخرجه( 3)
 (.32)المائدة  أحياها

 .32اآلية  ،( سورة اإلسراء4)
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  : ىتعال ويقول. (1)منه(

ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
(2). 

 الداللة: و  
: )هي الصرامة في إقامة الحد وعدم الرأفة في أخذ هللا حمهسيد قطب ر  قال

الفاعلين بجرمهما، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، تراخيا في دين هللا وحقه. 
وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين، فيكون أوجع وأوقع في نفوس 

 .(3)الفاعلين ونفوس المشاهدين(
 وتوّعدلوقيعة فيها َحّرم هللا قذف األبرياء بالزنا، من ا ألعراضسبيل حفظ ا وفي

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   قال جّل من قائل:  يد،على ذلك بأشد الوع

ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          

ھ   ھ
(4). 

 و   الداللة: 
في المسلمات فله )هذا في عائشة، ومن صنع هذا اليوم  الطبري رحمه هللا: قال

ڑ  ڑ  ک     ک   ک   تعالى: ويقول .(5)ما قال هللا، ولكن عائشة كانت إمام ذلك(

                                                           

: أحمد تحقيق ،هـ(1359ابن باديس: عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي )ت  تفسير( 1)
 .91م: 1995-هـ1416، 1طلبنان،  ،العلمية، بيروت شمس الدين، دار الكتب

 .2 اآلية ،( سورة النور2)

: هـ1412، 17القاهرة، ط ،بيروت ،دار الشروق  ،هـ(1385)ت  قطب سيد ( في ظالل القرآن:3)
4/2488. 

 .24-23اآليتان  ،( سورة النور4)

حقيق: أحمد محمد ت ،هـ(310بن جرير الطبري )ت  مدمح ( جامع البيان في تأويل القرآن:5)
 .17/229 م:2000-هـ1420، 1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
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ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ
(1). 

سبيل حفظ العقول حرم هللُا ُكل مسكر وكل مخدر وكل مفتّر، كالخمر  وفي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ   بأنواعها، قال تعالى: خدراتالمو 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
(2). 

الحياة والمنظم لحركتها، فكيف  جوهرة لكونههنا حافَظ اإلسالم على العقل،  ومن
 نعطى النعمَة ونحاوُل بالخمر تعطيلها!؟ .

ٺ  ٺ  ٺ    ُحرمت السرقُة، يقول تعالى: مالسبيل حفظ ال وفي

ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ ٿ 
(3). 

والمال، فهل  العقلو  العرضفإن إقامة الحدود هي األمن على الدين والنفس و  ذنإ
 راماتُ تستطيع القوانيُن الوضعية أن تحقق شيئا من هذا للناس؟ هل السجُن والغ

تطبق وال حققته حدوُد هللا للبشرية؟ فننظر إلى حال دولة ال  ااستطاعت أن تحقق م
تقيم حدود هللا، ال وازع وال رادع، نهب وسلب، واعتداء على المال والِعْرض دون 

 .(4)مباالة، ودولة تطبق حدود هللا فإنما تعيش في أمن وسالم واستقرار
كيف يكون العرض من الحاجيات، وتزهق  ثم: )وصفي زيد ابو عاشور يقول

يقول بعد ذكر الكليات  إذلشوكاني األنفس واألموال دونه، كما يقرر ذلك اإلمام ا
زاد بعض المتأخرين سادسا، وهو حفظ األعراض، فإن عادة العقالء  وقد» الخمس:

بذل نفوسهم، وأموالهم دون أعراضهم، وما ُفدي بالضروري فهو بالضرورة أولى، وقد 
                                                           

 .5-4 اآليتان ،( سورة النور1)

 .90 اآلية ،( سورة المائدة2)

 .90اآلية  ،( سورة المائدة3)

األمن واالستقرار في بالدنا: سليمان بن عبد الرحمن  مةالمحافظة على نع متطلبات( ينظر 4)
 .12: م1997-هـ1418، 1ط ،الحقيل
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قد  إلنسانعليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ عن غيره، فإن ا يةشرع في الجنا
عمن جنى على نفسه، وال يتجاوز عمن جنى على عرضه، ولهذا يقول قائلهم  يتجاوز

 : 
 عل  وووووووووووا أن  صووووووووووواب  سوووووووووووو  ا هتوووووووووووون

 

 .(2)((1)و سووووول  أعوووووراض ل وووووا وعقووووووول
 

القذف إنما هو جزاء إلشاعة الفاحشة بين المؤمنين قوال ، أما حد الزنا فهو  وحد
واحد حدا خاصا به، وهذا لما جعل هللا لكل  إالجزاء لمن قام بهذه الجريمة فعال؛ و 

 المعنى ينبغي أن يقرر حتى ال يقول قائل بتداخلهما، أو يخلط بينهما. 

ضاعت كرامة اإلنسان وساءت سمعته في المجتمع الذي يعيش فيه، فما  وإذا
 تكون قيمته؟!

يمكن أن يحيا اإلنسان حياة كريمة ، كما أراد هللا لنا وطلب منا ، في مجتمع  فال
 .(3)بالكالم( عتهلى عرضه بالقذف، وساءت فيه سماعُتدي فيه ع

للفطرة البشرية التي تصوغها األخالق اإلسالمية صياغة تسمو  أقربالكالم  وهذا
 فيها مكانة العرض على المال وغيره من المصالح.

نفى فيه كون العرض  الذي نفسه بفي الكتا ذكر الطاهر بن عاشور وقد
إلى  األمةال يستقيم النظام بإخاللها وتؤول حالة  ضروريا. بعد أن قال إن الضروريات

واضمحاللها؛ ألن هذا قد  انظام األمة هالكه باختاللأعني  ولست) :فساد وتالش  قال

                                                           

 ، والبيت من البحر الطويل .3/109أبي الطيب المتنبي:  ديوان( 1)

  2/130: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول: الشوكاني (2)

: وصفي زيد أبو عاشور، مقالة منشورة على شبكة ة( مكانة العرض في المقاصد الشرعي3)
  gmil.comwasfy@75 االنترنت، 

mailto:75@gmil.com
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سلمت منه أعرق األمم في الوثنية والهمجية، ولكني أعني به أن تصير أحوال األمة 
 .(1)(الشارع منها شبيهة بأحوال األنعام بحيث ال تكون على الحالة التي أرادها

 هفي مجتمع يقذف في -وتعالى سبحانه–هي الحالة التي أرادها الشارع  فأين
 ؟!  ويتهمعرض اإلنسان 

أّن ابن عاشور رحمه هللا تعالى ذكر العرض في  إلى ذلك كله: أضفنا وإذا
مرتبة الضروري فإن معظمها أو  وهذهقال: ) إذ الضروريات في تفسيره تحرير التنوير،

وهي: حفظ الدين،  لياتها حفظ من تطرق السوء إلى مهم أحوال الناس مثل الكجميع
 ارضين، يتضح جليا  ضعف رأي المع(2)والنفس، والعقل، والنسب، والمال، والعرض(

 مقاصد الشريعة. منلكون العرض مقصدا  

                                                           

 .300الشريعة اإلسالمية: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:  مقاصد( 1)

والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت  التحرير( 2)
 .20/15: م1984، ط.دتونس،  ،الدار التونسية للنشر ،هـ(1393
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 أن يضاف إلى أدلة المعترضين ما يأتي : ويمكن
وحجته في  ،كون العرض مقصدا  مستقال  الدكتور الريسوني على  يعترض :أول  

رأي أكثر المعترضين  وهو، (1)ذلك أن العرض ليس إال مكمال  لحفظ النسل وخادم ا له
 ودليلهم.

التي قررها  يةألن المقاصد الشرع عتراض؛هذا ليس بوجه ا  أن على ذلك: ويجاب
لمال خادما األصوليون كلٌّ منها مكمل لآلخر وخادم له، ففي الضروريات مثال نجد ا

ڄ   ڄ  للدين لقوله تعالى:  خادمللنسل والنفس، والنسل خادما للنفس، وكل ذلك 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
للضروريات، والتحسينات  مةالحاجيات فهي خاد وأما .(2)

 .(3)خادمة للحاجيات، وهكذا فكل مرتبة منها تخدم األخرى وتكملها
الشك في النسب غلط من  بأن القذف يؤدي إلى القول إنيرى الكوراني  :ثانيا  

 .(4)الثابت شرعا  ال يتطرق إليه الشك بقول القاذف الفاسق لنسبألن ا قائله؛
)وفساد ما استدل به على ما تهور به من  :قال إذ تعقبه العبادي رحمه هللا وقد

التغليط في غاية الظهور، ألنه إن أراد بالشك الشك في الحكم الشرعي فهو غير مراد 
د شك الناس في نفسه الذي هو المراد فزعمه عدم التطرق المذكور زعم أرا وان هنا،

صرحوا  بل يخفى بطالنه على عاقل للقطع باحتمال صدق القاذف الفاسق، ال باطل،
بأنه قد يعتقد صدق الفاسق، وجوزوا التعويل على اعتقاد صدقه وأوجبوه في موضع، 

                                                           

 . 84لريسوني: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد ا (1)

 .56اآلية  الذاريات،( سورة 2)

منشورة على شبكة  مقالة( ينظر: مكانة العرض في المقاصد الشرعية: وصفي زيد أبو عاشور، 3)
  gmil.comwasfy@75 االنترنت، 

 .2/260يل الكوراني: الدين احمد بن إسماع شهاباللوامع شرح جمع الجوامع:  الدرر( ينظر: 4)

mailto:75@gmil.com
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ك قطعا  وبهذا يظهر أن هذا بل  يوجب ما هو أعلى من الش قطعا  وذلك يوجب الشك 
 . (1)الذي هول به باطل ساقط وانه في هذا التغليط مخطئ غالط وباهلل التوفيق..(

 :الرت   
 المسلم بالقذف فعندئذ   عرض ىوصل االعتداء عل إذا نهإتقدم يمكننا القول:  مّما

يعتبر من الضروريات، بل لعله في هذه الحالة يقدم على النفس؛ ألن النفس تذهب 
 نقلناه عنه آنفا. ماوهذا ما كان يعنيه اإلمام الشوكاني في العرض،دون 

 فقدعلمنا أن من قتل دون عرضه فهو شهيد،  إذايقيننا بضرورة العرض  ويزداد
ُقِتَل ُدوَن  َمنْ : )رسول هللا  قال: قال في سننه عن سعيد بن زيد  ترمذيال روى 

 .(2)أَْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد(
 الداللة: و  
. وأن الدفاع عن العرض واجب؛ ألنه تالوالقِ  ْتلَ لما جعله شهيدا  دل أن له القَ  أنه

 ال سبيل إلى إباحته. وسواء في ذلك بضع زوجته أو غيره. ومثل الدفاع عن البضع:
 .(3)يرها، ألن حفظ األعراض من مقاصد الشريعةعن مقدماته كالقبلة وغ الدفاع

: )وإنما خلقت الغيرة لحفظ األنساب ولو تسامح  الغزالي رحمه هللا ماإلما يقول
الناس بذلك الختلطت األنساب ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت 

 .(4)الصيانة في نسائها(
 تمامحمودة وهي عالمة على على زوجه ومحارمه ونساء األمة م لغيرة الرج فإن

دياثة مذمومة شرعا وطبعا، وهذا ما جعل الدفاع عن  تركهاالرجولة والشهامة، و 
                                                           

 .4/97بن قاسم الصباغ العبادي:  حمد( اآليات البينات: أ1)

 عنه: حديث حسن صحيح. وقال(، 1421) برقم، 4/30( أخرجه الترمذي في سننه: 2)

معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )ت  ةالمحتاج إلى معرف مغني( ينظر: 3)
 .5/528م: 1994-هـ1415، 1ة، طدار الكتب العلمي ،هـ(977

 ،دار المعرفة ،هـ(505حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  أبو: دين( إحياء علوم ال4)
 .3/168: ت.د، ط.دبيروت، 
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قتل دون  من): العرض مشروعا، ومن مات في سبيل ذلك عد شهيدا لقول النبي 
 .(أهله فهو شهيد

فاسق  أراد إذا)األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في حكم الدفاع عن العرض:  ويقول
امرأة، فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها  رفاالعتداء على ش

الدفع؛ ألن التمكين منها للرجل حرام، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، ولها قتل 
 ..إال بالقتل. دفعهالرجل المكره، ولو قتلته كان دمه َهدرا ، إذا لم يمكن 

غيره يحاول االعتداء على امرأة أن يدفعه، ولو  يجب على الرجل إذا رأى وكذلك
بالقتل إن أمكنه الدفاع، ولم يخف على نفسه؛ ألن األعراض حرمات هللا في األرض، 

 عرض غيره. مال سبيل إلى إباحتها بأي حال، سواء عرض الرجل أ
لظاهر الحديث:  ه،يسأل المدافع جنائيا  وال مدنيا ، فال قصاص وال دية علي وال

 .( 1)تل دون أهله فهو شهيد()من ق
ذكره اإلمام أحمد من حديث الزهري بسنده عن عبيد بن عمير: )أن رجال   ولما

أضاف ناسا  من هذيل، فأراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: وهللا ال 
 .(2)(ا  يودى أبد

أو الرجل  مرأة الإذا جاز الدفاع عن المال الذي يجوز بذله وإباحته، فدفاع  وألنه

 .(3)(عن أنفسهم، وصيانتهم عن الفاحشة التي ال تباح بحال أولى

في اعتبار ضرورة  اليقينيقوي  مماذكر وصفي زيد أبو عاشور أّن  وقد
 بهذا المعنى أن هللا توعد الذي تولى كبر هذا الحادث وترويجه بعذاب عظيم، العرض

                                                           

 : هذا حديث حسن صحيح.وقال(، 1421) رقم، ب4/30الترمذي في سننه:  أخرجه( 1)

ل )ت: السنة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ا (2) هـ( تحقيق: د. عطية 311لَخال 
 .1/166مـ،1989 -هـ 1410، 1الرياض، ط –الزهراني، دار الراية 

 .6/705، 4طدمشق،  –سوري ة  -الفكر  دار، الزحيلي  وهبة.د. أ( الفقه اإلسالمي وأدلته: 3)
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ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ عز وجل: فقال
سبحانه وتعالى عظم  وقرر ،(1)

ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے: قالهذا الذنب حين 
أولئك يحبون أن  وتوعد، (2)

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  تعالى:   فقال تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عامة،

ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب  مب
(3). 

ويتوعدهم  -و الطرد من رحمة هللاه واللعن-بل إننا نرى أن هللا يلعنهم  ال
ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    بالعذاب العظيم 

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ
(4). 

يكون التوعد بالعذاب األليم أو العظيم، وال يكون الطرد من رحمة هللا إال ألمر  وال
 نه كبيرة من الكبائر.جلل، وخطب جسيم، أقل شيء يوصف به أ

ريب أن المجتمع في هذه الحالة يسوده نوع من الشك واالضطراب، ويكتنفه  وال
بالحزن والقلق، مما يدني به إلى حياة ال توصف بأنها حيوانية، فضال عن أن  ورشع

 .(5)تكون حياة إنسانية كريمة
ما ، وهو يصف أحوال المجتمع، ويصور  هللا رحمه األستاذ سيد قطب يقول

قد كلف أطهر النفوس  -اإلفك حادث-وصل إليه من حزن وقلق، يقول: )هذا الحادث 
في تاريخ البشرية كلها آالما ال تطاق، وكلف األمة المسلمة كلها تجربة من أشق 

وقلب زوجه عائشة التي يحبها،  التجارب في تاريخها الطويل، وعلق قلب رسول هللا 
علقها  -كامال شهرا-ب صفوان بن المعطل وقلب أبي بكر الصديق، وزوجه، وقل

                                                           

 .11:جزء من اآلية النور( سورة 1)

 .15النور:جزء من اآلية  سورة( 2)

 .19: اآلية رالنو  ة( سور 3)

 .24–23اآليتان النور،( سورة 4)

الشرعية: وصفي زيد أبو عاشور، مقالة منشورة على شبكة  المقاصد( ينظر مكانة العرض في 5)
  gmil.comwasfy@75 االنترنت، 

mailto:75@gmil.com
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بحبال الشك والقلق واأللم الذي ال يطاق... وعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله في 
وفي ظل تلك اآلالم الهائلة.. ومحمد اإلنسان يعاني ما يعانيه  ،مثل هذا الجو الخانق

قلب، ويعاني فوق فجيعة ال نياإلنسان، في هذا الموقف األليم، يعاني من العار، ويعا
 .(1)ذلك الوحشة المؤرقة، الوحشة من نور هللا الذي اعتاد أن ينير له الطريق(

يتبين أن حفظ العرض بهذا المعنى إنما هو من الضروريات ، إن لم يلي  بهذا
 الدين ويسبق النفس.

هالك من وقع في عرض أخيه،   أضيف إلى كل ما سبق تقرير النبي وإذا
)عباد  :يقول النبي  إذتأكد المعنى، واتضحت ضرورية العرض، ووقوعه في الحرج 

 .(3)من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك( (2)هللا وضع هللا الحرج إال من اقترض

                                                           

 .4/2495م: 1988-هـ1408، 15الشروق، ط دارالقرآن: سيد قطب،  ظالل( في 1)

 . 1/23 صحيح األدب المفرد: منه قطعة بالغيبة، نال( اقترض :أي 2)

 رقم، ب4/220في المستدرك:  والحاكم، (3436) رقم، ب2/1137( أخرجه ابن ماجة في سننه: 3)
 (، وقال: صحيح على شرط الشيخين.7430)
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 الخاتمة

هلل الذي بنعمه تتم الصالحات، والصالة والسالم على من بعثه هللا رحمة  الحمد
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  للعالمين، وهاديا  للناس أجمعين، صلى هللا

  بعد: أما.. كثيرا .
والمقاصد والفقه والتفسير والحديث  األصولبين كتب  لَتَجّولبعد هذا ا فإنه

 أذكر نتائج هذا البحث مجملة وهي كاآلتي: اوغيره
كل ما يجب على اإلنسان صيانته  هوهو أحد المقاصد الضرورية، و  العرض .1

 يلزمه مننفسه َأو  في  كان سواءألذى واالنتقاص، وحفظه وحمايته من ا
 : كرامة وسمعة وشرف وعفة اإلنسان أو من يلزمه أمره. فهوَأمره. 

بالقذف بالزنا فعندئذ يعتبر من  «العرض»وصل االعتداء على  إذا .2
يقدم على المال والنفس؛ ألن النفس  -هذه الحالة في-الضروريات، بل لعله 

 تذهب دون ذلك.
عادة العقالء بذل األموال  فإنشك،  دون  من المالو  العقلقدم على م العرض .3

اإلنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله، وال  وإندون أعراضهم، 
 يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه، وهلل در حسان بن ثابت 

 حيث يقول:
 عرضوووووووووووووي مبوووووووووووووايل ال أبووووووووووووودده أصوووووووووووووون

 

 (1)ابرك هللا بعوووووووود العوووووووورض ابملووووووووال ال
 

 !؟كان حفظ العرض يفتدى بالنفس فكيف ال يفتدى بالمال وإذا

                                                           

 ، والبيت من البحر البسيط . :192( ديوان حسان بن ثابت 1)
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يدي أهل  ينب قدمهنفهذا البحث قد تم  بفضل هللا تعالى، وهو جهد الُمقل،  وبعد
 فيه، ويزيدوا في إثرائه: رأيهمالعلم ليبدوا 

 بووووووووو   ووووووووو  خ ووووووووو  أو  ووووووووو  خلووووووووو  و وووووووووا
 

   إصووووووووووواح  ملووووووووووو   عووووووووووو  أ نووووووووووو 
 

 بشووووووووووووورا العلووووووووووووو  وا نصوووووووووووووا  ل ووووووووووووو 
 

   أمجوووووووووو  األوصووووووووووا  وووووووووو ا و ا  وووووووووو
 

 بحبله اعتصامي سبحانه الميهدي سبل الس وهللا
بحديث رسول هللا  هختم إذبما ختم به البخاري رحمه هللا كتابه،  ناكالم ونختم

:  كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان(
 .(1)هللا العظيم، سبحان هللا وبحمده(

                                                           

 فضل التسبيح. بابالدعوات،  كتاب(، 6406برقم ) 8/86في صحيحه: ( أخرجه البخاري 1)
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 لمراجعوا المصادر

  الكريم. القرآن 
 ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية، اإلحكام شرح عمدة األحكام: إحكام .1

 .ت.د، ط.د
بن صالح بن  إبراهيم :جريمة اغتصاب العرض في الفقه اإلسالمي أحكام .2

 محمد اللحيدان، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية،
 م.2004-هـ1425 ،الرياض ئي اإلسالمي،التشريع الجنا تخصص

 ،هـ(505حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  أبو :علوم الدين إحياء .3
 .ت.د ،ط.د بيروت، ،دار المعرفة

محمد بن علي بن محمد  األصول: مالفحول إلي تحقيق الحق من عل إرشاد .4
: الشيخ أحمد عزو تحقيق هـ(،1250بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت 

 م.1999-هـ1419، 1ط الكتاب العربي، دار عناية، دمشق،
: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد النمري القرطبي )ت االستذكار .5

 ،الكتب العلمية دار : سالم محمد عطا، محمد علي معوض،تحقيق ،هـ(463
 م.2000–1421، 1ط بيروت،

-ـه1399 ،2ط ،لبنان ،بيروت الكتب العلمية، دار ،ى : سعيد حو اإلسالم .6
 م.1979

 الرسالة الحديثة، مكتبةمحمد عقلة،  الدكتور :مقاصده وخصائصه اإلسالم .7
 .ت.، د1ط ،عمان

المجتمع  دار : الدكتور عبد هللا بن أحمد قادري،وضرورات الحياة اإلسالم .8
 هـ.1422، 3للنشر والتوزيع، ط

: حسن بن الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع األصل .9
هـ(، مطبعة النهضة، 1347بن عبد هللا السيناوني المالكي )ت بعد عمر 
 م.1928 ،1ط تونس،
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 الدار الدكتور محمد مصطفى شلبي، ستاذ: األالفقه اإلسالمي أصول .11
 .ت.د ،ط.د ،بيروت الجامعية للطباعة والنشر،

بن محمد المختار  ن: محمد األميالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء .11
لبنان،  ،تبيرو  ،والنشر والتوزيع لطباعةدار الفكر ل ،هـ(1393 الشنقيطي )ت

 .م1995-هـ1415
أحمد  تحقيق ،هـ(381الحسن العامري )ت  أبوبمناقب أهل اإلسالم:  اإلعالم .12

الرياض،  ،مؤسسة دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم ،عبد الحميد غّراب
 م.1988-هـ1408، 1ط

مصر،  طبع(، ـه992 )ت الصباغ العبادي بن قاسم احمد :البينات اآليات .13
 .م1298

: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن المحيط في أصول الفقه البحر .14
 م.1994-هـ1414، 1ط هـ( دار الكتبي،794بهادر الزركشي )ت 

محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي  السلك في طبائع الملك: بدائع .15
تحقيق: د.  ،هـ(896ابن األزرق )ت  ناطيالغر  أبو عبد هللا، شمس الدين

 .1طالعراق،  ،اإلعالم وزارةعلي سامي النشار، 
: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني العروس من جواهر القاموس تاج  .16

بيد : مجموعة من تحقيق هـ(،1205)ت  يأبو الفيض الملّقب بمرتضى الز 
 الهداية. دار المحققين،

الدراسات الفكرية  مؤسسة : الدكتور محمد شحرور،رهابمنابع اإل تجفيف .17
 م.2008 ،1ط المخزومية، دار ،لبنان ،بيروت المعاصرة،

: عالء الدين أبو الحسن علي بن شرح التحرير في أصول الفقه التحبير .18
: د. عبد تحقيق هـ(،885سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت 

 الرياض. ،الرشد مكتبة ، د. أحمد السراح،الرحمن الجبرين، د. عوض القرني
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بن عاشور  طاهر: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الوالتنوير التحرير .19
 .م1984 ،ط.د تونس، ،الدار التونسية للنشر ،هـ(1393التونسي )ت 

: أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد األحوذي بشرح جامع الترمذي تحفة .21
 .ت.د ،ط.د بيروت، ،دار الكتب العلمية ،هـ(1353)ت  ي المباركفور  مالرحي

مقدمة لنيل  رسالة عاشوري، محمد :بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي الترجيح .21
 العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، كلية درجة الماجستير في أصول الفقه،

 م.2008-هـ1429 الجزائر، ،باتنة ،الحاج لخضر جامعة
بدر الدين محمد  اإلمام :الدين السبكي المسامع بجمع الجوامع لتاج تشنيف .22

.د عبد هللا أ ،يزأ.د سيد عبد العز  تحقيق بن بهادر بن عبد هللا الزركشي،
 م.2006، 2ط ربيع، مؤسسة قرطبة،

 ،(ـه1359: عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي )ت ابن باديس تفسير .23
 ،1ط لبنان، ،: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروتتحقيق

 م.1995-هـ1416
 ،ط.د : وليد بن راشد السعيدان،األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية تلقيح .24

 .ت.د
 ،هـ(684 تشهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي ) الفصول: تنقيح .25

 .هـ1393، 1ط ،مصر ،الفكر دار تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،
بدر الدين حسن بن قاسم : المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك توضيح .26

سليمان،  يتحقيق عبد الرحمن عل ،هـ(749بن عبد هللا بن علّي المرادي )ت 
 م.2008-هـ1428، 1ط دار الفكر العربي،

 ه: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاالتحرير تيسير .27
 .ت.د ،ط.د بيروت، ،دار الفكر ،هـ(972الحنفي )ت 
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محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  القرآن:البيان في تأويل  جامع .28
تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة  ،هـ(310اآلملي أبو جعفر الطبري )ت 

 م.2000-هـ1420 ،1الرسالة، ط
القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن  قاضي :الجوامع في أصول الفقه جمع .29

 .م2003-هـ1424 ،2، طلبنان ،بيروت العلمية، كتبال دار علي السبكي،
: إبراهيم تحقيق ،هـ(206: أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني )ت الجيم .31

-هـ1394 ،، القاهرةط.د العامة لشئون المطابع األميرية، الهيئة األبياري،
 .م1974

: أبو الحسن، علي بن أحمد على شرح كفاية الطالب الرباني ي العدو  حاشية .31
وسف الشيخ محمد تحقيق: ي ،هـ(1189بن مكرم الصعيدي العدوي )ت 

 .م1994-هـ1414، ط.د بيروت، ،الفكر دار البقاعي،
: حسن بن العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع حاشية .32

 بدون  دار الكتب العلمية، ،هـ(1250محمد بن محمود العطار الشافعي )ت 
 .يخطبعة، وبدون تار 

الكلم  دار :الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، اإلنسان في اإلسالم حقوق  .33
 هـ.1418 ،2ط ،الطيب، دمشق

 سلسلة األمة، كتاب الزحيلي، محمد :اإلنسان محور مقاصد الشريعة حقوق  .34
 ،1ط ،قطر،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عندورية تصدر كل شهرين 

 م.2002-هـ1423 ،87 العدد
الدين احمد بن إسماعيل الكوراني  شهاباللوامع شرح جمع الجوامع:  الدرر .35

 ،1ط لبنان، ،الكتب العلمية، بيروت دار تحقيق سعيد غالب، ،(ـه893)ت 
 .م1999-ـه1419

الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة مع  في )دفع الصائل( الشرعي الخاص الدفاع .36
مقدمة استكماال   رسالة حمدان محمود ساخن، زياد القانون الوضعي(:
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تشريع بكلية الدراسات الفقه وال فيالماجستير  درجةلمتطلبات الحصول على 
 م.2008 ،فلسطين ،نابلس العليا في جامعة النجاح الوطنية،

العكبري المسمى بالتبيان في شرح  قاءبشرح أبي الب المتنبي طيبأبي ال ديوان .37
-هـ1423 ،ن، لبنابيروت الديوان ،دار الفكر للطباعة والنثر والتوزيع،

 م.2003
دار  مكتبة علي بدوي، يوسف :وضبطه وشرحه جمعه :اإلمام الشافعي ديوان .38

 م.2000-هـ1421 ،1،ط،دمشق الفجر،
وترتيب  جمع :المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين أمير اإلمام علي  ديوان .39

 .ت.د ،ط.د التربية للطباعة والنشر، دار عبد العزيز الكرم،
 عبدا مهنا، األستاذ وكتب هوامشه وقدم له شرحه: حسان بن ثابت  ديوان .41

 م.1986-هـ1406 ،1ط ،لبنان ،بيروت تب العلمية،الك دار
بن يعقوب األماسي  قاسم: محمد بن األخيار المنتخب من ربيع األبرار روض .41

دار القلم العربي،  ،هـ(940الحنفي محيي الدين ابن الخطيب قاسم )ت 
 هـ.1423، 1ط حلب،

: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو في معاني كلمات الناس الزاهر .42
 مؤسسة : د. حاتم صالح الضامن،تحقيق هـ(،328بكر األنباري )ت 

 م.1992-هـ1412، 1ط ،بيروت ،الرسالة
ل البغدادي الحنبلي السنة .43 : أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخال 

، 1الرياض، ط ،الراية دار الزهراني، عطيةتحقيق: د.  ،هـ(311)ت 
 م.1989-هـ1410

بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  ْورةبن عيسى بن سَ : محمد الترمذي سنن .44
تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد  ،هـ(279أبو عيسى )ت 

 ،الباقي وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
 م.1975-هـ1395، 2ط مصر،
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أبو الفتح  : تقي الديناألربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية شرح .45
 مؤسسة ،هـ(702محمد بن علي بن وهب، المعروف بابن دقيق العيد )ت 

 م.2003-هـ1424، 6ط الريان،
أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن  الدين: تقي الكوكب المنير شرح .46

تحقيق: محمد  ،هـ(972علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت 
  .م1997-هـ1418، 2العبيكان، ط مكتبة الزحيلي ونزيه حماد،

التلمساني عبد هللا بن محمد بن شرف  البن :المعالم في أصول الفقه شرح .47
تحقيق: الشيخ عادل أحمد  ،هـ(644 )ت الدين أبو محمد الفهري المصري 

 ،1ط ،لبنان ،بيروت الكتب، عالم على محمد معوض، الشيخ ،عبد الموجود
 م.1999-هـ1419

تحقيق  ،هـ(206 منسوب ألبي عمرو الشيباني )ت :المعلقات التسع شرح .48
، 1ط لبنان، ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت ،وشرح عبد المجيد همو

 .م2001-هـ1422
 د: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبتنقيح الفصول شرح .49

هـ(، تحقيق: طه عبد الرؤوف 684الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 
 م.1973-هـ1393، 1لطباعة الفنية المتحدة، طا شركة سعد،

 ،هـ(1421 ت: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )رياض الصالحين شرح .51
 هـ.1426، ط.د ،ضدار الوطن للنشر، الريا

القوي بن الكريم الطوفي الصرصري  بد: سليمان بن عمختصر الروضة شرح .51
 المحسن التركي، عبد هللا بن عبد تحقيق هـ(،716أبو الربيع نجم الدين )ت 

 م.1987-هـ1407، 1ط الرسالة، مؤسسة
 ،هـ(276أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  والشعراء: الشعر .52

 .ـه1423، ط.د دار الحديث، القاهرة،
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: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري )ت األعشى في صناعة اإلنشاء صبح .53
 .ت.د ،ط.د الكتب العلمية، بيروت، دار ،هـ(821

: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري تاج اللغة وصحاح العربي الصحاح .54
 ،: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليينتحقيق هـ(،393الفارابي )ت 

 .مهـ1407، 4ط بيروت،
: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي تحقيق: البخاري  صحيح .55

 هـ.1422، 1ط جاة،محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق الن
 ت) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو الحجاج بن: مسلم مسلم صحيح .56

 ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ،(هـ261
 .ت.د ،ط.د
محمد سعيد رمضان  الدكتور :المصلحة في الشريعة اإلسالمية ضوابط .57

 .م1998-هـ1418، 1ط ،البوطي، مؤسسة الرسالة
، 1بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، ط ين: نور الدالمقاصد الشرعية لمع .58

 م.2001-هـ1421
، 1ط المناهج، داربشير مهدي الكبيسي،  الدكتور: مقاصد الشريعة علم .59

 هـ.  1432
: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الوصول في شرح لب األصول غاية .61

دار الكتب العربية  ،هـ(926األنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت 
 .يهمصطفى البابي الحلبي وأخو  ،الكبرى، مصر

تحقيق: د.  ،هـ(224: القاسم بن ساّلم بن عبد هللا الهروي )ت الحديث غريب .61
 الدكن، ،دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد مطبعة محمد عبد المعيد خان،

 .م1964-هـ1384، 1ط
الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام  : كمال الدين محمد بن عبدالقدير فتح .62

 .ت.د ،ط.د الفكر، ارد ،هـ(861)ت 
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: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الفروق  .63
 .ت.د ،ط.د عالم الكتب، ،هـ(684الشهير بالقرافي )ت 

 .4ط دمشق، ،سوري ة ،: أ. د. َوْهَبة الز َحْيِلّي، دار الفكراإلسالمي  وأدل ُتهُ  الِفْقهُ  .64
: محمد بن الحسن بن العربّي السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي الفكر .65

-هـ1416، 1ط لبنان، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ(1376الحجوي )ت 
 م.1995

: أحمد بن غانم )أو غنيم( الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه .66
 ،هـ(1126 تفراوي األزهري المالكي )بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين الن

 م.1995-هـ1415، ط.د دار الفكر،
 م.1988-هـ1408، 15طالشروق،  دار: سيد قطب، ضالل القرآن في .67
هـ( دار 1385: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت ظالل القرآن في .68

 هـ.1412، 17القاهرة، ط ،بيروت ،الشروق 
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  زين الدين القدير شرح الجامع الصغير: فيض .69

تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت 
 . ـه1356، 1المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ،هـ(103

. الفكر دار، حبيب أبو سعدي الدكتور: واصطالحا لغة الفقهي القاموس .71
 .م1988-هـ1408، 2ط ،سورية ،دمشق

)ت  يالدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد مجد المحيط: قاموس .71
 مؤسسة الرسالة، ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة مكتب تحقيق ،هـ(817

 م.2005-هـ1426، 8ط لبنان، ،بيروت
 .ت.د ،ط.د ،ي : عالء الدين الزعتر في علم مقاصد الشريعة قراءة .72
مصطفى الزحيلي، : د. محمد في المذاهب األربعة طبيقاتهاالفقهية وت القواعد .73

 م.2006-هـ1427، 1دمشق، ط ،الفكر دار
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بن علي بن محمد  لرحمن: عبد االمشكل من حديث الصحيحين كشف .74
 الوطن، الرياض، دار تحقيق علي حسين البواب، ،هـ(597)ت  وزي الج

 .ت.د ،ط.د
: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور العرب لسان .75

 ،3ط بيروت، ،دار صادر ،هـ(711اإلفريقى )ت  ىيفعاألنصاري الرو 
 هـ.1414

: سليمان بن عبد المحافظة على نعمة األمن واالستقرار في بالدنا متطلبات .76
 م.1997-هـ1418، 1ط الرحمن الحقيل،

: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو اللغة البن فارس مجمل .77
 مؤسسة د المحسن سلطان،دراسة وتحقيق: زهير عب ،هـ(395الحسين )ت 

 م.1986-هـ1406 ،2ط بيروت، ،الرسالة
 ت: عطية بن محمد سالم )الشريعة ومساويء القوانين الوضعية محاسن .78

 ،السنة السادسة ،األول العدد الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ،هـ(1420
 .م1973-هـ1393

حمد بن مصطفى : عبد القادر بن أإلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل المدخل .79
تحقيق: د. عبد هللا بن عبد  ،هـ(1346)ت  نبن عبد الرحيم بن محمد بدرا

 هـ. 1401، 2ط بيروت، ،المحسن التركي، مؤسسة الرسالة
 مؤسسةيوسف القرضاوي،  الدكتور :لدراسة الشريعة اإلسالمية مدخل .81

 م. 1993-هـ1414، 1ط ،الرسالة
بن جعفر بن علي بن حكمون  : أبو عبد هللا محمد بن سالمةالشهاب مسند .81

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،  ،هـ(454القضاعي المصري )ت 
 م.1986-ـه1407، 2ط بيروت، ،مؤسسة الرسالة

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي  المرسلة: المصالح .82
 هـ.1410، 1ط الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ،هـ(1393)ت 
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: شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي البلدان ممعج .83
 م.1995، 2ط دار صادر، بيروت، ،هـ(626 ت)
أحمد  ،)إبراهيم مصطفى : مجمع اللغة العربية بالقاهرة،الوسيط المعجم .84

 .ت.د ،ط.د ،عوةالد دار محمد النجار، ،حامد عبد القادر ،الزيات
ن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين : أحمد بمقاييس اللغة معجم .85

-هـ1399 دار الفكر، ،السالم محمد هارون  عبد تحقيق ،هـ(395)ت 
 م.1979

: شمس الدين، محمد بن أحمد المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني .86
، 1دار الكتب العلمية، ط ،هـ(977الخطيب الشربيني الشافعي )ت 

 م.1994-هـ1415
محمد سعد بن  الدكتور :لشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةا مقاصد .87

 . م1924، 1ط ابن الجوزي، دار احمد بن مسعود اليوبي،
: محمد تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، الشيخ :الشريعة اإلسالمية مقاصد .88

-ـه1432، 3ط، ردنألا ،النفائس للنشر والتوزيع دار، الميساوي  الطاهر
 م.2011

الوعي  مجلة جاسر عودة، الدكتور :والداللة لمفهوملشريعة اا مقاصد .89
 ،561 العدد ،الكويت األوقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة اإلسالمي،

 م.2012
، الدوحة جاسر عودة، الدكتور :الشريعة عند الشيخ يوسف القرضاوي  مقاصد .91

 هـ.1428 ،قطر
 ،ط.د ،الكويت لق،الرحمن عبد الخا عبد :العامة للشريعة اإلسالمية المقاصد .91

 .م1984-هـ1404
: وصفي زيد أبو عاشور، مقالة منشورة العرض في المقاصد الشرعية مكانة .92

  wasfy 75@gmil.comعلى شبكة االنترنت، 

mailto:75@gmil.com
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: زكريا بن غالم قادر الباكستاني: أصول الفقه على منهج أهل الحديث من .93
 م. 2002-ـه1423، 1ط دار الخراز،

: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر من مسند عبد بن حميد المنتخب .94
بلنسية للنشر  دار تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي، ،هـ(249)ت  الَكّشي

 م.2002-هـ1423، 2ط والتوزيع،
: محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي التشريع اإلسالمي وحكمته منهج .95

 .2ط المية، المدينة المنورة،الجامعة اإلس ،(ـه1393)ت 
: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الموافقات .96

 ابن عفان، دار تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،هـ(790)ت 
 م.1997-هـ1417 ،1ط

:الشيخ محمد األمين بن محمد المختار الورود على مراقي السعود نثر .97
 دار وليد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، محمد الدكتور الشنقيطي، تحقيق:

 م.2002-هـ1423، 3، طالسعودية المنارة،
الجارم ومصطفى أمين، الدار  على :الواضح في قواعد اللغة العربية النحو .98

 .ت.د ،ط.د المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع،
ر العالمية للكتاب : أحمد الريسوني، الداالمقاصد عند اإلمام الشاطبي نظرية .99

 م.1992-هـ1412، 2ط اإلسالمي،
إبراهيم العلوي  بنهللا  عبد :ودمراقي السعود لمبتغي الرقي والسع نظم .111

 .ت.د ،ط.د (،هـ1235)ت  الشنقيطي
: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد واألثر الحديثفي غريب  النهاية .111

ابن األثير )ت  زري لجبن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني ا
، المكتبة الطناحيمحمود محمد  ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،هـ(606

 م.1979-هـ1399بيروت،  ،العلمية
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